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Ανακοίνωση Συνεδρίου 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2013 

 

Πανελλήνιο Συνέδριο «Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» 

Προσεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση 

Υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων 

 

Η Επιστημονική Ένωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας για τη διάδοση των Τ.Π.Ε. στην εκπαί-

δευση (επιστημονικός σύλλογος, αρ. απόφ. αναγν. Πρωτοδικείου Αθηνών: 629/2004) καλεί 

τους ενδιαφερόμενους εκπαιδευτικούς, για κατάθεση εργασιών τους για συμμετοχή (μετά 

από κρίση) στο Πανελλήνιο Συνέδριο, με τίτλο "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε." - Προ-

σεγγίσεις της σχολικής διαδικασίας μέσα από την ψηφιακή διάσταση - και ημερομηνίες 

πραγματοποίησής του 22 & 23 Νοεμβρίου 2014. Το συνέδριο διατελεί υπό την αιγίδα του 

Υπουργείου Παιδείας & Θρησκευμάτων (α.π. 160886/Γ2/29-10-2013) 

 

1. Στόχοι του Συνεδρίου: 

- Η παρουσίαση σύγχρονων προσεγγίσεων στην εκπαιδευτική πράξη 

- Η ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα διδακτικής μεθοδολογίας κι εναλλακτι-

κών προσεγγίσεων στην αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

- Η ανταλλαγή εμπειριών και τεχνογνωσίας από εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται με εφαρ-

μογές Τ.Π.Ε. στο χώρο δράσης τους. 

- Ο γόνιμος προβληματισμός και ο δημιουργικός διάλογος πάνω σε περιπτώσεις αξιοποίησης 

των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση, που θα αναδείξει σημεία θετικής αλλά και αρνητικής κριτικής, 

απέναντι σε μεθοδολογίες, εργαλεία και πρακτικές που ενσωματώνουν τις Τ.Π.Ε. 

 

2. Ποιους αφορά: 

- Εκπαιδευτικούς προδημοτικής, πρωτοβάθμιας & δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 

- Εκπαιδευτικούς κάθε ειδικότητας, με διάθεση χρήσης των Τ.Π.Ε. στην τάξη 

- Φοιτητές προπτυχιακούς & μεταπτυχιακούς καθώς και υποψήφιους διδάκτορες του πεδίου 

των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

- Επιστήμονες με ενδιαφέρον στον τομέα της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 

- Φίλους της εκπαίδευσης με ενδιαφέροντα στις Τ.Π.Ε. και τις εφαρμογές τους στην εκπαί-

δευση 

 

3. Οι εργασίες που θα υποβληθούν για συμμετοχή, θα κριθούν: 

από την Επιστημονική Επιτροπή (μελών Δ.Ε.Π. ελληνικών πανεπιστημίων). Στους εγκεκριμέ-

νους εισηγητές θα χορηγηθούν οι ανάλογες βεβαιώσεις. 

 

4. Θεματολογία συνεδρίου: 

Το συνέδριο αφορά όλα τα πεδία της ερευνητικής - επιστημονικής δραστηριότητας, των προ-

τάσεων και των εφαρμογών των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι Επικοινωνίας (σύντομα Τ.Π.Ε.) 

στην εκπαίδευση, σε όλες τις βαθμίδες της (προδημοτική, πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια). 

Για τη διευκόλυνση των υποψήφιων εισηγητών καθώς και για οργανωτικούς λόγους, κατα-

βλήθηκε προσπάθεια ώστε να ταξινομηθούν όλα αυτά σε 10 θεματικές ενότητες (με τις υπο-

ενότητές τους). Αναφέρονται στη συνέχεια. 
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Περιγραφές Θεματικών Περιοχών 

 

1. Εκπαιδευτικά σενάρια, ΤΠΕ και εκπαιδευτική διαδικασία 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο πρέπει να αναφέρεται σε ένα γνωστικό αντικείμενο 

της Προδημοτικής, Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που διεκπεραιώνεται με 

τη χρήση-υποστήριξη των ΤΠΕ (αξιοποιώντας κατάλληλα υπολογιστικά εργαλεία ή άλλες υ-

πολογιστικές τεχνολογίες). Να βασίζεται σε συγκεκριμένη παιδαγωγική προσέγγιση, να στο-

χεύει σε προσδιορισμένους διδακτικούς στόχους, σε αρμονία με τα αντίστοιχα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και 

Α.Π.Σ. Να περιέχεται ο σχεδιασμός του σεναρίου, η πορεία υλοποίησής του, να παρουσιάζο-

νται τα αποτελέσματα και συμπεράσματα.  

 

Σε αυτή τη θεματική περιοχή επιζητούνται εργασίες από εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτή-

των, που εφαρμόζουν τις ΤΠΕ στη διδακτική πράξη. Επίσης, σε αυτή τη θεματική μπορούν να 

ενταχθούν εργασίες που αναφέρονται στην παιδαγωγική αξιοποίηση του Διαδραστικού Πί-

νακα στη μαθησιακή διαδικασία. 

2. Χρήση συσκευών κινητής τεχνολογίας στη διδασκαλία και τη μάθηση 

Η σύγχρονη τάξη εφοδιάζεται συνεχώς με εξοπλισμό ΤΠΕ (ηλεκτρονικές συσκευές με δυνα-

τότητες ασύρματης δικτύωσης, όπως φορητοί υπολογιστές, υπολογιστές πινακίδας [Tablets], 

κινητά τηλέφωνα, τηλεκοντρόλ απάντησης, κ.ά.). Μεγάλη η προσδοκία εμπλουτισμού κι α-

νανέωσης της διδασκαλίας, ιδιαίτερα στην κατασκευή διδακτικού περιβάλλοντος ευέλικτης, 

συνεργατικής, διερευνητικής, και ανακαλυπτικής μάθησης. Αναμένεται ότι στα επόμενα χρό-

νια περισσότεροι μαθητές θα φέρνουν στην τάξη φορητές υπολογιστικές συσκευές. Οι συ-

σκευές αυτές θα καταστούν μελλοντικά αναγκαία εκπαιδευτικά μέσα κι εργαλεία, όπως τα 

τωρινά συμβατικά (βιβλία και τετράδια). Στην Ελλάδα ήδη έχει σωρευτεί εμπειρία από τα 

προγράμματα της τελευταίας πενταετίας, όπως το πρόγραμμα «ένας φορητός υπολογιστής 

ανά μαθητή» (σε γυμνασιακές τάξεις) ή το πρόγραμμα «κινητά εργαστήρια Η/Υ» για τα δη-

μοτικά σχολεία τύπου ΕΑΕΠ. Επιπρόσθετα με τα ανωτέρω, τα τελευταία χρόνια υπάρχει ένας 

μεγάλος αριθμός ερευνών στη διεθνή βιβλιογραφία που εστιάζει στην αξιοποίηση αυτών των 

συσκευών κινητής τεχνολογίας τόσο σε τυπικά όσο και σε άτυπα περιβάλλοντα μάθησης.  
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Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στα προαναφερόμενα 

προγράμματα αξιοποίησης της φορητότητας ή σε ανάλογα προγράμματα ξένων εκπαιδευτι-

κών συστημάτων ή στην επίκαιρη διεθνή εκπαιδευτική ζύμωση (διαφαινόμενες εξελίξεις και 

προοπτικές). Μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές 

(δημιουργίες κι αξιοποιήσεις εκπαιδευτικών εφαρμογών με τη χρήση κινητών συσκευών μά-

θησης, ταμπλέτες και smartphones) σε τυπικά ή άτυπα περιβάλλοντα μάθησης σε σχολεία ή 

επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων εφαρμογών, καινοτομιών 

κλπ, στην Ελλάδα και διεθνώς.  

 

3. Εκπαιδευτικό λογισμικό 

Ως εκπαιδευτικό λογισμικό ορίζεται το λογισμικό που εκτελείται σε υπολογιστή, που εμπε-

ριέχει διδακτικούς στόχους και αναμένεται να επιφέρει συγκεκριμένα διδακτικά και μαθη-

σιακά αποτελέσματα. Υποστηρίζει τη διδασκαλία, παρέχοντας βοήθεια στο μαθητή ώστε να 

προσεγγίσει και να οικοδομήσει μια προκαθορισμένη από το αναλυτικό πρόγραμμα γνώση 

ή τον ενισχύει ώστε να αναπτύξει δεξιότητες υψηλού επιπέδου. Το εκπαιδευτικό λογισμικό 

μπορεί να ταξινομηθεί με κριτήριο τη χρήση του στη μαθησιακή διαδικασία, ως εξής: Λογι-

σμικό εξάσκησης (Drill and Practice). Λογισμικό παρουσίασης-φροντιστηρίου (Tutorial). Λο-

γισμικό προσομοίωσης (Simulation). Λογισμικό επίλυση προβλήματος (Problem solving). Πε-

ριβάλλοντα Εικονικής Πραγματικότητας (Virtual Reality) 

 

Σκοπός αυτής της θεματικής περιοχής είναι η παροχή ευκαιριών σε εκπαιδευτικούς ή άλλους, 

κατασκευαστές λογισμικού (Computer Based Software), να παρουσιάσουν ενώπιον του συ-

νεδριακού ακροατηρίου τα λογισμικά τους. Το λογισμικό τους να μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

σαν εκπαιδευτικό εργαλείο (π.χ. το geogebra, το modellus, «ο Ξεφτέρης», ηλεκτρονικό λεξικό 

κ.ά) ή και σαν εργαλείο υποστήριξης της Διοίκησης της εκπαίδευσης.  

 

Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν ιδιαί-

τερα το συνεδριακό ακροατήριο: 

- Παρουσίαση λογισμικού για εκπαιδευτική χρήση 

- Αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 

- Παρουσίαση λογισμικού για διοικητική χρήση 

- Ελεύθερο λογισμικό/Λογισμικό ανοιχτού κώδικα στην εκπαίδευση 

4. Η επίδραση των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στη μάθηση και ο τρόπος εκπαιδευτικής α-

ξιοποίησής τους 

Τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο πεδίο, καθώς αποτελούν τη 

δημοφιλέστερη τεχνολογία στην παιδική και νεανική διασκέδαση. Ταυτόχρονα δύνανται να 

αξιοποιηθούν ως μαθησιακά μέσα με θετικά αποτελέσματα ως προς την ενεργοποίηση των 

εκπαιδευόμενων και την αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η μάθηση που 

υποστηρίζεται από τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν ιδιαίτερο ερευνητικό πεδίο μέσα στο 

ευρύτερο πλαίσιο της εκπαίδευσης με ΤΠΕ και προσελκύουν τα τελευταία χρόνια το έντονο 

ενδιαφέρον της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Ταυτόχρονα προκύπτει και 

προβληματισμός και αντίλογος.  

 

4

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



 

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφερόμενο 

πεδίο χρήσης ΤΠΕ στην υπηρεσία της μάθησης, οι οποίες μπορούν να αναφέρονται σε ερευ-

νητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές στην εκπαίδευση ή επισκοπήσεις και παρου-

σιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων, στην Ελλάδα και διεθνώς. 

 

5. Ειδική Αγωγή και ΤΠΕ  

Ο ρόλος των χρήσης ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή ως μέσου βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλ-

λοντος μάθησης των μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, είναι αναμφισβήτητος, κα-

θώς η χρήση ψηφιακών/υπολογιστικών συσκευών συμβάλλει σημαντικότατα στη διαδικασία 

της μάθησης, παρέχοντας εκπαιδευτικό περιβάλλον με πρόσθετα μαθησιακά και ψυχαγω-

γικά χαρακτηριστικά. Οι ΤΠΕ, παρέχουν πολλές ευκαιρίες στους μαθητές αυτής τη κατηγο-

ρίας, γιατί οι μαθητές μπορούν να παίρνουν στα χέρια τους τη μάθηση και να την εναρμονί-

ζουν με τους δικούς τους ρυθμούς. Οι υπολογιστικές ηλεκτρονικές συσκευές και το εκπαι-

δευτικό λογισμικό αποκαθιστούν σε μεγάλο ποσοστό φυσικές αδυναμίες (λεπτή κινητικό-

τητα, προβλήματα όρασης) των παιδιών και βοηθούν στην πρόσβαση της πληροφορίας και 

επομένως στην εκπαίδευσή τους. Κι ακόμα, οι κατάλληλες υποστηρικτικές δομές για την υ-

λοποίηση της ένταξης των ΤΠΕ στην Ειδική Αγωγή θεωρούνται τόσο σημαντικές για πολλούς 

εκπαιδευτικούς, όσο η ύπαρξη εξοπλισμού και λογισμικού προς χρήση.  

 

Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που αναφέρονται στο προαναφερόμενο 

πεδίο χρήσης ΤΠΕ στην υπηρεσία της μάθησης, και θα αναδείξουν σύγχρονες τάσεις κι εξε-

λίξεις στο πεδίο ΤΠΕ και Ειδική αγωγή, στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι εργασίες μπορούν να 

αναφέρονται σε ερευνητικές προσπάθειες, αλλά και σε εφαρμογές στην εκπαίδευση ή επι-

σκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, μελέτες περιπτώσεων. 

 

Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν ιδιαί-

τερα το συνεδριακό ακροατήριο: 

- Εκπαιδευτικό λογισμικό για την Ειδική Αγωγή 

- Ηλεκτρονική μάθηση και Ειδική Αγωγή 

- Προσβασιμότητα και υποστηρικτική τεχνολογία στην υπηρεσία της Ειδικής Αγωγής. 

- Μελέτες περιπτώσεων χρήσης ΤΠΕ στη σχολική πρακτική της Ειδικής Αγωγής (Τμήματα έ-

νταξης κ.ά.) 

- Διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές. 

6. Διαδίκτυο και εκπαιδευτική αξιοποίησή του  

Σε αυτή τη θεματική ενότητα γίνεται προσπάθεια συγκέντρωσης των εκπαιδευτικών χρήσεων 

του διαδικτύου (μοντέλων, τεχνολογιών και εφαρμογών, εκπαιδευτικών σχεδιασμών) όσο 

και των διαφαινόμενων τάσεων, εξελίξεων, προοπτικών. Αναμένεται να παρουσιαστούν ερ-

γασίες, που αφενός μεν θα πληροφορούν, αφετέρου θα εστιάζουν σε παραδείγματα καλών 

εκπαιδευτικών πρακτικών, με τη χρήση του διαδικτύου. 

 

Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέρουν ιδιαί-

τερα το συνεδριακό ακροατήριο: 

- Το διαδίκτυο στην προδημοτική, στην πρωτοβάθμια, στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση 
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- Ανάπτυξη και διαμοίραση εκπαιδευτικού υλικού με τεχνολογίες file sharimg ή άλλες σχετι-

κές διαδικτυακές τεχνολογίες 

- Σχεδιασμός κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων με διαδικτυακά εργαλεία 

- Πρότυπα και αξιολόγηση διαδικτυακών εκπαιδευτικών εφαρμογών  

- Σχεδίαση, περιεχόμενο κι αξιολόγηση εκπαιδευτικών δικτυακών τόπων. 

- Εκπαιδευτικά ιστολόγια, wikis, eportfolios 

- Ιστοεξερευνήσεις 

- Σχεδιασμός και υλοποίηση project με διαδικτυακά εργαλεία 

- Κοινωνικά δίκτυα και εκπαίδευση 

- Θέματα ασφάλειας στo διαδίκτυο, για μαθητές κι εκπαιδευτικούς  

- Διαδίκτυο και παιδί. Επιπτώσεις της χρήσης του διαδικτύου 

- Διαδίκτυο και επαγγελματική ανάπτυξη εκπαιδευτικών 

- Πνευματικά δικαιώματα και διαδίκτυο 

- Διαφαινόμενες εξελίξεις και προοπτικές 

- Πρόσβαση στο διαδίκτυο 

- Πρόσβαση σε δικτυακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

7. Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling) 

Η αφήγηση ιστοριών είναι εκπαιδευτικό εργαλείο, καθώς βελτιώνει τον προφορικό και γρα-

πτό λόγο των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει την κριτική σκέψη, την ανάλυση και την 

ανασύνθεση της πληροφορίας. Ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με 

τα πολυμέσα του σήμερα (της εποχής των ΤΠΕ), δημιουργεί την ψηφιακή αφήγηση. Eίναι η 

διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα (κείμενο, εικόνα, ήχο), για να εμπλουτίσει και 

να ενισχύσει το γραπτό ή τον προφορικό λόγο των μαθητών, καλύπτοντας ανάγκες τους για 

έκφραση, επικοινωνία, πληροφορία, συντελώντας στη μεταβίβαση κανόνων συμπεριφοράς 

και αξιών, στη διατήρηση στη μνήμη ηρώων και πράξεών τους, χαρακτήρων κόμικς, παραμυ-

θιών κ.ά. και στη διασκέδαση. Αρχικά τα digital video editorsutilities, που προσφέρονταν δω-

ρεάν και στη συνέχεια η εμφάνιση ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών (εύκολες στη χρήση 

τους και προσιτές στις τιμές) καθώς και η επακόλουθη άφθονη παραγωγή και διάθεση ψη-

φιακών εικόνων έδωσαν την ώθηση στην εμφάνιση της ψηφιακής αφήγησης . Η αξία της 

ψηφιακής αφήγησης στηρίζεται στο γεγονός ότι είναι μια ενεργητική διαδικασία, και δη-

μιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη. Η χρήση πολυμέσων μετατρέπει π.χ. τη λο-

γοτεχνία σε μια πολυδιάστατη εμπειρία. Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες 

που αναφέρονται στο προαναφερόμενο πεδίο χρήσης ΤΠΕ στην υπηρεσία της μάθησης, και 

παρουσιάζουν εργαλεία και σύγχρονες καλές πρακτικές που βοηθούν τους μαθητές να είναι 

και καταναλωτές και δημιουργοί (εξίσου) ψηφιακών αφηγήσεων ιστοριών. 

 

8. Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ: Προβλήματα, θετικές επι-

δράσεις και προοπτικές 

Παρόλο που οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας έχουν εισαχθεί στην εκ-

παίδευση και την εκπαιδευτική πράξη προ αρκετών ετών, και είναι αναμφισβήτητη η βελτί-

ωση του καθημερινού διδακτικού περιβάλλοντος από αυτήν την εισαγωγή, η διεθνής βιβλιο-

γραφία δείχνει ότι η χρήση τους είναι ακόμα μικρής έκτασης στα εκπαιδευτικά συστήματα. 

Η διαπίστωση αυτή χαρακτηρίζει και την ελληνική πραγματικότητα. Ένας από τους βασικό-
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τερους περιοριστικούς παράγοντες χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη είναι η απου-

σία ή η ελλιπής κατάρτιση των εκπαιδευτικών στη χρήση και παιδαγωγική αξιοποίηση των 

ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Σε αυτή τη θεματική περιοχή, επιζητούνται εργασίες που 

αναφέρονται στο προαναφερόμενο πεδίο, και θα αναδείξουν σύγχρονες τάσεις κι εξελίξεις, 

στην Ελλάδα και διεθνώς. Οι εργασίες μπορούν να αναφέρονται σε ερευνητικές προσπά-

θειες, αλλά και σε εφαρμογές στην εκπαίδευση ή επισκοπήσεις και παρουσιάσεις ερευνών, 

μελέτες περιπτώσεων. Προς την κατεύθυνση αυτή έχουμε τα τελευταία χρόναι προγράμματα 

επιμόρφωσης που υλοποιούνται από το Υπ. Παιδείας και εποπτευόμενους φορείς (Α’ και Β’ 

επίπεδο). Ενδεικτικά παρατίθενται υποενότητες, μεταξύ άλλων, που μπορούν να ενδιαφέ-

ρουν ιδιαίτερα το συνεδριακό ακροατήριο: 

- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Α΄ Επιπέδου 

- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου 

- Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Γ΄ Επιπέδου 

- Θέματα Εκπαιδευτικής Πολιτικής στις ΤΠΕ 

- Ενδοσχολική Επιμόρφωση.  

- Στήριξη Επιμόρφωσης σε περιφερειακό και τοπικό επίπεδο 

- Μιντιακός γραμματισμός (Media Literacy) 

 

9. Έρευνα στην εφαρμογή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  

Στη θεματική περιοχή επιζητούνται ερευνητικές εργασίες που αναφέρονται στο πεδίο των 

εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. Οι εργασίες που θα υποβληθούν, θα πρέπει να πα-

ρουσιάζουν την ερευνητική εργασία, ανεξάρτητα από το στάδιο στο οποίο αυτή βρίσκεται 

(βιβλιογραφική επισκόπηση, σχεδιασμός έρευνας, αποτελέσματα, συμπεράσματα).  

 

10. Δια Βίου Μάθηση 

Η δια βίου μάθηση είναι η συνεχής, εθελοντική και αυτενεργούμενη επιδίωξη της γνώσης, 

είτε για προσωπικούς είτε για επαγγελματικούς λόγους. Είναι η διαδικασία της μάθησης 

που επεκτείνεται πέρα από την παιδική – εφηβική ηλικία και τους τρόπους τυπικής μάθη-

σης που είναι γνωστοί σε όλους μας. Τα τελευταία χρόνια, με τις τεράστιες εξελίξεις και αλ-

λαγές που γίνονται στη ζωή μας μέσα κυρίως από το τεχνολογικό χώρο, η δια βίου μάθηση 

φαίνεται να κερδίζει (και δικαίως) ολοένα και σημαντικότερη θέση. Με δεδομένα τα ιδιαί-

τερα χαρακτηριστικά της, οι ΤΠΕ παίζουν σημαντικότατο ρόλο στην υποστήριξή της (εκπαι-

δευτικό υλικό, τρόπος εκπαίδευσης, κτλ). 

Στη θεματική αυτή περιοχή ζητούνται εργασίες που αναφέρονται στην εφαρμογή των ΤΠΕ 

στη δια βίου μάθηση. Ενδεικτικά αναφέρονται οι παρακάτω υποενότητες: 

- Ανοιχτή εκπαίδευση  

- Eκπαίδευση από απόσταση  

- Εκπαίδευση ενηλίκων 

- Άτυπη μάθηση 

 

 

 5. Επιζητούμενες εργασίες: 

- Εισηγήσεις 

- Σύντομες ανακοινώσεις 

-Ηλεκτρονικές εισηγήσεις 
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- Αναρτήσεις αφίσας 

- Παρουσιάσεις εκπαιδευτικού λογισμικού 

 

6. Κρίσιμες ημερομηνίες: 

Ως την 15η Ιουνίου 2014: Υποβολή ολοκληρωμένων κειμένων εργασιών για α΄ κρίση. 

22 & 23 Νοεμβρίου 2014 (Σαββατοκύριακο): Διεξαγωγή του Συνεδρίου. 

 

Λεπτομέρειες για τη διαδικασία υποβολής εργασίας, εγγραφής σύνεδρου, και άλλες πληρο-

φορίες δίνονται αναλυτικά στο δικτυακό τόπο του συνεδρίου: http://synedrio.edu.gr  

 

Επικοινωνία με την Οργανωτική Επιτροπή: sec@synedrio.edu.gr  

 

 

Αθήνα, 23 Οκτωβρίου 2014 

 

Η Οργανωτική Επιτροπή του Συνεδρίου 

 

«Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε.» 

 

http://synedrio.edu.gr 
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ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ 

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

Ανδρεάτος Αντώνιος, Καθηγητής, Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Τμήμα Αεροπο-
ρικών Επιστημών, Σχολή Ικάρων 

Αντωνίου Παναγιώτης,  Αναπληρωτής Καθηγητής στο Δ.Π.Θ., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Α-
γωγής Αθλητισμού, διδακτικό αντικείμενο: Νέες τεχνολογίες στην Φυσική Αγωγή και τον α-
θλητισμό 

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

Βερναδάκης Νικόλαος, Επίκουρος Καθηγητής, Τ.Ε.Φ.Α.Α.-Δ.Π.Θ. Διδακτικό αντικείμενο: Ε-
φαρμογές Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας στη Φυσική Αγωγή. 

Γκούσκος Δημήτρης, Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ/Ε.Κ.Π.Α., Εργαστήριο Νέων Τε-
χνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ 

Δεληγιάννης Ιωάννης, Λέκτορας, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Καλογιαννάκης Μιχαήλ, Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανεπι-
στήμιο Κρήτης 

Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Δ.Π.Θ., γνωστικό αντικείμενο: Πληροφορική 
με έμφαση στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή 

Κουστουράκης Γεράσιμος, Επίκουρος Καθηγητής ΤΕΕΑΠΗ Πανεπιστημίου Πατρών 

Κουτρομάνος Γεώργιος, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών Λονδίνου στις ΤΠΕ στην Εκπαί-
δευση, Διδάσκων στο ΠΤΔΕ/Ε.Κ.Π.Α. 

Μητροπούλου Βασιλική, Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παιδαγωγικής, Τμήμα Θεολο-
γίας Α.Π.Θ. 

Μπράτιτσης Θαρρενός, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Δυτ. Μακεδονίας 

Οικονομίδης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαί-
δευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Παναγιωτακόπουλος Χρήστος, Καθηγητής, ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Πατρών 

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

Σοφός Αλιβίζος, Αναπληρωτής Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, γνωστ. αντικ.: Παι-
δαγωγική με έμφαση στην Παιδαγωγική των Μέσων 

Συλαίου Στέλλα, Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80, στο Τμήμα Εικαστικών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών, 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Τσιάντος Βασίλης, Μέλος ΑΔΙΠ, Καθηγητής ΤΕΙ ΑΜΘ, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών 

Τσολακίδης  Κώστας, Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, με αντικείμενο 
την Πληροφορική και τις Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 
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Φίστα Ευαγγελία, Λέκτορας ΠΤΔΕ ΑΠΘ, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και Υπολογι-
στική Γλωσσολογία 

Φωτιάδου Ελένη, Επίκουρη Καθηγήτρια Ειδικής Φυσικής Αγωγής, ΤΕΦΑΑ ΑΠΘ ΤΕΦΑΑ Αρι-
στοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης 
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ΚΡΙΤΕΣ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ 

Αλμπανάκη Ξανθή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.01, M.Sc Νομικής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θρά-
κης, Υπ. Διδάκτορας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ 

Αλχασίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. «Διδακτική των Φυσικών Επιστημών και 
των Νέων Τεχνολογιών» ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Δυτικής Μακεδονίας 

Αμανατίδης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Π.Ε.19 - Μaster στην Πληροφορική και τις Τη-
λεπικοινωνίες στην Εκπαίδευση, Διδάκτορας Πανεπιστημίου SOUTH BANK Λονδίνου, Ερευ-
νητής 

Ανάγνου Ευάγγελος,  Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. Εκπαιδευτική πολιτική και κοινωνικός α-
ποκλεισμός ΕΑΠ, Διδάκτορας Επιστημών Αγωγής 

Ανδρεάτος Αντώνιος,  Καθηγητής, Τομέας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Τμήμα Αεροπο-
ρικών Επιστημών, Σχολή Ικάρων 

Ανδρέου Ελένη, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.16, Μ.Δ.Ε. «Μοντέλα Σχεδιασμού και Ανάπτυξης Εκ-
παιδευτικών Μονάδων», με κατεύθυνση «Διαχείριση και Αξιολόγηση Εκπαιδευτικών Μονά-
δων», ΤΕΠΑΕΣ. Μ.Δ.Ε. «Μουσική Κουλτούρα και Επικοινωνία: Ανθρωπολογικές και Επικοινω-
νιακές Προσεγγίσεις της Μουσικής», Ε.Κ.Π.Α. 

Αντωνίου Παναγιώτης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο Δ.Π.Θ., Τμήμα Επιστήμης Φυσικής Α-
γωγής Αθλητισμού, διδακτικό αντικείμενο: Νέες τεχνολογίες στην Φυσική Αγωγή και τον α-
θλητισμό 

Αντωνίου Φαίη, Λέκτορας, ΦΠΨ, Ε.Κ.Π.Α., Μ.Δ.Ε. Ειδικής Παιδαγωγικής και Ψυχολογίας Κα-
τεύθυνση Ειδικής Αγωγής, ΠΤΔΕ/Ε.Κ.Π.Α., Dr of Philosophy (PhD) με τίτλο «Improving Reading 
Comprehension in Students with Special Educational Needs» («Ενίσχυση της Αναγνωστικής 
Κατανόησης Μαθητών με Ειδικές Εκπαιδευτικές Ανάγκες») («Magna cum laude»), Τμήμα Εκ-
παιδευτικής Ψυχολογίας, Johann Wolfgang Goethe-University of Frankfurt 

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

Αντώνογλου Λεμονιά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.02 - Μ.Δ.Ε. Διδακτική της Χημείας Νέες Εκπαι-
δευτικές Τεχνολογίες (Δι.Χη.Ν.Ε.Τ.), Διδάκτορας του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ 

Αντωνοπούλου-Τρεχλή Ζωή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, D.E.A. Études Helléniques, Διδακτορικό 
δίπλωμα στη Φιλοσοφία, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Αχαΐας (Αίγιο) 

Αποστολοπούλου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. «Βασική και Εφαρμοσμένη Γνω-
σιακή Επιστήμη», στο Ε.Κ.Π.Α. - Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου, Τμήμα Γεωγραφίας 

Αραμπατζής Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Bachelor City University of New York Computer 
Science, Applied Mathematics to Computers, Philosophy Master City University of New York 
Information Systems 

Αρβανιτίδου Βασιλεία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, Υποψήφια Διδάκτωρ ΤΕΦΑΑ, ΔΠΘ 

Αρβανιτογεώργος Ανδρέας, Επίκουρος Καθηγητής, Τμήμα Μαθηματικών, Πανεπιστήμιο Πα-
τρών 

Αργύρη Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, Μεταπτυχιακό: Οικονομικά Μαθηματικά (Μαθη-
ματικά της αγοράς και της Παραγωγής ΑΣΟΕ), Μεταπτυχιακό «Ειδική Διδακτική και Μεθοδο-
λογία των Μαθηματικών» Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Μαθηματικών 
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Αργυρόπουλος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Συνεργάτης ITYE «Διόφαντος», Μεταπτυ-
χιακό Δίπλωμα ειδίκευσης στη Σύγχρονη Ελληνική και Ευρωπαϊκή Ιστορία, Πανεπιστήμιο 
Κρήτης 
 
Αρμακόλας Στέφανος, Μ.Δ.Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση» ΕΑΠ- Υποψήφιος Διδάκτορας 
ΠΤΔΕ Παν. Πατρών 

Αυγερινός Ανδρέας, Λέκτορας στο Δ.Π.Θ, Γνωστικό αντικείμενο: Διδακτική της ΦΑ με έμ-
φαση τα προγράμματα Αγωγής Υγείας 

Βαβουγυιός Διονύσης, Αναπληρωτής Καθηγητής στο ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, 
Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσική και η Διδακτική της 

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

Βάθη Σοφία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μεταπτυχιακό "Σπουδές στην Εκπαίδευση" Ε.Α.Π. 

Βασιλειάδου Πολυξένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μ.Δ.Ε. στα Πληροφοριακά Συστήματα (Οικο-
νομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών), Υπεύθυνη Τεχνικός Κε.Πλη.Νε.Τ. Ν. Κοζάνης 

Βασιλείου Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc Ηλεκτρονική Μάθηση, Τμήμα Διδακτική 
της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα, Πανεπιστημίου Πειραιά 

Βάσιου Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. «Οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευ-
σης» Παν/μιο Θεσσαλίας, Διδάκτορας Παιδαγωγικής ψυχολογίας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Βλάχος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό, Διδακτορικό PhD 

Βλάχου Ρόζα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. τίτλος: «Επιστήμες της Αγωγής-Εκπαίδευση με 
τη χρήση Νέων Τεχνολογιών», Υποψήφια διδάκτορας στο πεδίο «Διδακτική Μαθηματικών» 

Βοσκάκη Ράνια, Διδάκτορας Υπολογιστικής Γλωσσολογίας (Universite Paris-Est) Ερευνήτρια 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

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

Γαβριηλίδου Μόνικα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, MA Educational Management, Υπ. Διδάκτορας 
ΠΤΠ.Ε./ΠΘ, ΙΤΥΕ, Διεύθυνση Επιμόρφωσης και Κατάρτισης 

Γελαδάρη Αθηνά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες και 
Νέες Τεχνολογίες 

Γεωργαντάκη Σταυρούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μ.Sc. Ηλεκτρονικού Αυτοματισμού 
Ε.Κ.Π.Α., Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς 

Γεωργιακάκης Πέτρος, Ερευνητής, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιά του τμήματος Διδα-
κτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων στην Περιοχή της Αξιολόγησης Ευχρη-
στίας Προσαρμοστικών Διδακτικών Συστημάτων που βασίζονται σε προηγμένες μαθησιακές 
τεχνολογίες 
 
Γιαγκούλης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Πτυχιούχος Θεολογίας (ΑΠΘ) MSC Computer 
Science, Master Business Administration (MBA), Πτυχίο Θεολογίας (ΑΠΘ) 

Γιακουμάτου Τερέζα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Ed Νέες τεχνολογίες στην Εκπαίδευση 

Γιαννακόπουλος Κωνσταντίνος PhD, M.Sc, B.Sc, MIEEE, Εργαστηριακός Συνεργάτης ΤΕΙ Δυτι-
κής Ελλάδας (Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών) Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΑΠ και Τμ. Φυ-
σικής Εργ. Ηλεκτρονικής Παν. Πατρών 
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Γιαννακοπούλου Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Μ.Δ.Ε. στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνω-
σιακή Επιστήμη, ΦΠΨ/Ε.Κ.Π.Α. & Ο.Π.Α. 

Γιαννικόπουλος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου: «Φύλο και 
νέα Εκπαιδευτικά και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας»  

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος Διδάκτορας Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
(Τμήμα ΦΠΨ), Master στις Επιστήμες της Αγωγής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων (Τμήμα 
ΦΠΨ) 

Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, MΑ στις Επιστήμες της Αγωγής (Συνεχι-
ζόμενη Εκπαίδευση) – Ανοικτό Πανεπιστήμιο Κύπρου 

Γιώτη Λαμπρίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας στις Επιστήμες της Αγωγής, ΦΠΨ 
Ε.Κ.Π.Α., Διδάσκουσα στο ΜΠΣ του ΦΠΨ του Πανεπιστημίου Αθηνών «Θεωρία, Πράξη & Α-
ξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου» στην κατεύθυνση του "Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού", 
ΣΕΠ στο ΜΠΣ "Εκπαίδευση Ενηλίκων" στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο 

Γκένιου Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Π.Μ.Σ «Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Πα-
ραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού», ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Γκένιου Θεοδώρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, ΒΑ Αγγλικής Φιλολογίας (ΑΠΘ), ΜΑ in Applied 
Linguistics (Essex University –UK), Med Σπουδές στην Εκπαίδευση (ΕΑΠ) 

Γκίκας Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.01, Μεταπτυχιακό ΕΑΠ, Υποψήφιος Διδάκτορας 
Α.Π.Θ. 

Γκινούδη Αθηνά, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες Αγωγής, Διδακτορικό 
Φυσική 

Γκόλια Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. στις Επιστήμες της αγωγής: Νέες τεχνολογίες 
στην Εκπαίδευση 

Γκουλιάμα Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. στη Διαπολιτισμική Εκπαίδευση ("Δια-
χείριση της γλωσσικής ετερότητας και η διδασκαλία της Ν.Ε γλώσσας στο γυμνάσιο")- ΔΠΘ, 
Τμήμα Γλώσσας, Φιλολογίας και Πολιτισμού των Παρευξεινίων χωρών 

Γκουντούμα Μαρία , Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, BA in English Language and Literature, Α.Π.Θ., 
M.S.Sc. in Adult Learning, LiU, Sweden 

Γκούσκος Δημήτρης  Επίκουρος Καθηγητής Τμήματος ΕΜΜΕ/Ε.Κ.Π.Α., Εργαστήριο Νέων Τε-
χνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ 

Γουγάς Βασίλειος , Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Τε-
χνολογίας Υπολογιστών, MSc: Telematics (Τηλεματική), M.Sc: Διαχείριση Τεχνικών Έργων 

Γούσιας Φώτιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. I.C.T. ΠΤΔΕ/Ε.Κ.Π.Α. 

Γρηγορίου Βασίλειος  Φυσικός, Μεταπτυχιακό στη διδακτική των Φ.Ε.(Ε.Κ.Π.Α.), Μεταπτυ-
χιακό στον αυτοματισμό και τη ρομποτική (ΕΜΠ), Υποψήφιος διδάκτορας (Ε.Κ.Π.Α.) 

Δαμάσκου Ευτυχία-Σοφία , Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Μεταπτυχιακό δίπλωμα σπουδών 
(Master) στη Γαλλική λογοτεχνία Α.Π.Θ., Μεταπτυχιακό πρόγραμμα εξειδίκευσης (Master) 
καθηγητών γαλλικής γλώσσας, ΕΑΠ, Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, 
Τμήμα Μεταπτυχιακών Σπουδών «Σύγχρονα Περιβάλλοντα μάθησης και ανάπτυξη διδακτι-
κού υλικού» 
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Δαμιανίδου Λουκία, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Μεταπτυχιακό ΕΑΠ- Ειδίκευση καθηγητών γερμα-
νικής γλώσσας – διατριβή πάνω στη διαπολιτισμικότητα και τα σχολικά εγχειρίδια, Οργά-
νωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης (e learning Ε.Κ.Π.Α.), Διοίκηση ανθρώπινου δυναμικού 
(ΕΑΠ) 

Δανιά Ασπασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, M.Sc στην Εκπαιδευτική αξιολόγηση, PhD στη διδα-
κτική του χορού με χρήση ΤΠΕ 

Δέγγλερη Σοφία,  Μεταπτυχιακό: «Τεχνολογίες Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην Εκπαί-
δευση», Τμήμα Πληροφορικής, ΑΠΘ 

Δεληγιάννης Ιωάννης, Λέκτορας, Τμήμα Τεχνών Ήχου & Εικόνας, Ιόνιο Πανεπιστήμιο 

Δελημπέης Γιώργος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μ.Δ.Ε. «Υπολογιστικά Μαθηματικά – Πληροφο-
ρική στην Εκπαίδευση», Πανεπιστήμιο Πατρών 

Δελιόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε. 02 Υποψήφιος Διδάκτορας 

Δεμερτζή Σταυρούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Π.Μ.Σ. «Σύγχρονα Περιβάλλοντα μάθησης και 
παραγωγή Εκπαιδευτικού υλικού στις Θετικές Επιστήμες» Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Δεστές Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. «Επιστήμες της αγωγής - Εκπαίδευση με 
χρήση νέων τεχνολογιών» ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Δημητρακάκης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Σχολικός Σύμβουλος 4ης Εκπαιδευτικής 
Περιφέρειας Δ.Ε. Φθιώτιδας, M.Ed. Εκπαίδευση Ενηλίκων, M.Ed. Διαπολιτισμική Εκπαίδευση 

Δημόπουλος Βασίλειος , Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας Φιλοσοφίας Δ.Π.Θ., Επιστημονι-
κός συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ 

Διακογεωργίου Αρχοντούλα, Δρ. Τμήματος Πολιτικής Επιστήμης Και Ιστορίας Πάντειου Πα-
νεπιστημίου Αθηνών, Σχολική Σύμβουλος 2ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Σάμου 

Δινάκη Βασιλική, Εκπαιδευτικός Δ.Ε. Κοινωνιολόγος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Παιδαγωγικής 
με ειδίκευση στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης στο τμήμα Φιλοσοφίας και Παιδαγωγικής 
του ΑΠΘ 

Δομουχτσή Φωτεινή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μεταπτυχιακό στη διοίκηση επιχειρήσεων με 
εξειδίκευση στα πληροφοριακά συστήματα  

Δραγογιάννης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.04, M.Sc. Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλε-
κτρολογίας 
 
Δρακοπούλου Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 και Π.Ε.02, Master στη Διδασκαλία της Αγγλικής 
ως Ξένης Γλώσσας και στην Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία από το Middlesex University of 
London, Master στη «Θεωρία της Λεξικογραφίας και τις Εφαρμογές της» του Διατμηματικού 
Μεταπτυχιακού Προγράμματος της Αγγλικής και Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

Δράκος Λάμπρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μεταπτυχιακές Σπουδές στην ανάπτυξη πληροφο-
ριακών συστημάτων [D.E.S.S. Ingenierie Des Systemes Informatiques] στο Πανεπιστήμιο 
“PIERRE et MARIE CURIE - Paris VI”, Paris, FRANCE" 

Εξάρχου Εύη, Εργαστηριακός Συνεργάτης Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., με μεταπτυχιακό δίπλωμα Διδακτικής 
Μαθημάτων Ειδικότητας με Νέες Τεχνολογίες, Αρχιτέκτονας Τοπίου 

Ευαγγέλου Φίλιππος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. στις «Φυσικές & Περιβαλλοντικές Επι-
στήμες», Διδακτορικό Δίπλωμα στη «Διδακτική Φυσικών Επιστημών και Νέων Τεχνολογιών 
στην Εκπαίδευση» του Π.Τ.Δ.Ε. του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 
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Ευσταθίου Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Ιστορικός-Αρχαιολόγος-Ιστορικός Τέχνης, Μ.Δ.Ε. 
«Διοίκηση Πολιτισμικών μονάδων». Υποψήφια Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αιγαίου. 

Ζαζάνη Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό Σπουδές στην Εκπαίδευση, ΕΑΠ 

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

Ζέππος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.07, M.Ed, PhD, Σ.Ε.Π. στο Ε.Α.Π. 

Ζερβού Κυριακή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Νομική ΑΠΘ, M.Sc ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Ζέττα Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό δίπλωμα στο Διατμηματικό Πρό-
γραμμα Τμημάτων Παιδαγωγικής-Ψυχολογίας ΑΠΘ με θέμα: «Παιδαγωγική της Ισότητας των 
Φύλων» 

Ζήκος Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.02, Μεταπτυχιακό στη Βιομηχανική Χημεία Ε.Κ.Π.Α., 
Διδακτορικό στη Βιομηχανική Χημεία Ε.Κ.Π.Α. 

Ζούνη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό «Η διδασκαλία της νέας ελληνικής 
ως ξένης γλώσσας» Φιλοσοφική Σχολή Ε.Κ.Π.Α. 

Ζυγούρης Φώτιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.09 - Μ.Δ.Ε. Σπουδές στην Εκπαίδευση Ε.Α.Π., Μ.Δ.Ε 
Τμήματος Χρηματοοικονομικών Εφαρμογών της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του Τ.Ε.Ι. 
Δυτικής Μακεδονίας, Μ.Δ.Ε του Τμήματος Βαλκανικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Δυτικής 
Μακεδονίας Οικονομική και Πολιτική Διακυβέρνηση στη Νοτιοανατολική Ευρώπη 

Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Δρ. Μηχανικός Ε.Μ.Π, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.12.04  

Ζώη Σεβαστή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό στην ειδίκευση της Βυζαντινής Ιστορίας, 
Διδάκτορας Ιστορίας Πανεπιστημίου Αθηνών 

Θεοδωρίδου Αλεξάνδρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μ.Δ.Ε. Παιδαγωγική & Νέες Τεχνολογίες 
(ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας – Φλώρινα), Μεταπτυχιακό στην Επιστήμη του 
Διαδικτύου (Μaster in Webscience)- σε εξέλιξη (Α.Π.Θ., Μαθηματικό Τμήμα) 

Θεοδωρίδου Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.07, Μ.Δ.Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση», Σχολή Αν-
θρωπιστικών Σπουδών του ΕΑΠ  

Θεολόγου Κωνσταντίνος, Λέκτορας Ιστορίας και Φιλοσοφίας του Πολιτισμού, Ε.Μ.Π. και 
Ε.Α.Π. 
 
Θεοφανέλλης Τιμολέων, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου, Σχολικός Σύμβουλος Πληρο-
φορικής Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου 

Θεοχαρόπουλος Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01, B.Sc (Φυσικός), MBA, PhD (Informatics) 

Θώδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό στην Ιστορία και στη Διδακτική της 
Ιστορίας, Ε.Κ.Π.Α. 

Ιωαννίδου Κυριακή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Μ.Δ.Ε. στις Επιστήμες της Γλώσσας και της Επι-
κοινωνίας στο Νέο Οικονομικό Περιβάλλον με κατεύθυνση στη Γλωσσοτεχνολογία, Διδάκτο-
ρας Γλωσσοτεχνολογίας Α.Π.Θ., Ερευνήτρια 

Καβρουλάκη Νεκταρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11.50, Μ.Δ.Ε. «Άσκηση και ποιότητα ζωής» στην 
κατεύθυνση «Παιδαγωγική και δημιουργική μάθηση» 
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Καλοβρέκτης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.17, M.Sc. Προηγμένα Συστήματα Πληροφο-
ρικής Τεχνολογία Ενσωματωμένων Υπολογιστικών Συστημάτων, Τμήμα Πληροφορικής, Πα-
νεπιστημίου Πειραιά. M.Ed, Επιστήμες της Αγωγής Κατεύθυνση ‘Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση, 
Αν Πανεπιστημίου Κύπρου. Διδάκτορας Τμήματος Πληροφορικής Πανεπιστημίου Πειραιά - 
Ανάπτυξη Προηγμένων Μετρητικών Συστημάτων Τεχνικών για Ηλεκτροφυσιολογικά Φαινό-
μενα 

Καλόγηρος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό στα σύγχρονα Περιβάλλοντα 
μάθησης και Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΤΠ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλία 

Καλογιαννάκης Μιχαήλ,  Λέκτορας, Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης, Πανε-
πιστήμιο Κρήτης 

Καλτσά Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.09, Μ.Sc. στα Πληροφοριακά Συστήματα, Υπ. Διδά-
κτορας στο Τμήμα Εκπαιδευτικής και Πολιτικής Αγωγής του Παν. Μακεδονίας με θέμα την 
Εκπαίδευση ενηλίκων στις νέες τεχνολογίες 

Καλύβας Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. Πληροφορική στην Εκπαίδευση (Π.Τ.Δ.Ε. 
Ε.Κ.Π.Α.) – Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΤΔΕ/Ε.Κ.Π.Α. 

Κάλφογλου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό 
Ε.Α.Π., Μ.Δ.Ε. στη Μετάφραση-Μεταφρασεολογία (Ε.Κ.Π.Α.), Διδακτορικό στην Εφαρμο-
σμένη Γλωσσολογία (Ε.Κ.Π.Α.) 

Καμπούρμαλη Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Σχολική Σύμβουλος Δ΄ Διεύθυνσης Π.Ε. Αθη-
νών 

Κάμτσιος Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, M.Sc “Παιδαγωγική & Δημιουργική Μάθηση», 
Ph.D «Εκπαιδευτική Ψυχολογία», Επιστημονικός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ 

Κάντζου Βίκυ Γλωσσολόγος, Μεταπτυχιακό στη Διδασκαλία της Νέας Ελληνικής ως Δεύτε-
ρης/Ξένης Γλώσσας, Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Αθηνών (Κατάκτηση της Ελληνικής ως 
πρώτης και δεύτερης γλώσσας). Συνεργαζόμενη Ερευνήτρια, Ινστιτούτο Επεξεργασίας του 
Λόγου/Ε.Κ. «Αθηνά» 

Καπανιάρης Αλέξανδρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.20, Μ.Δ.Ε. Γραφικές Τέχνες - Πολυμέσα, Υπεύ-
θυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Μαγνησίας, Υποψήφιος Διδάκτωρ Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Καπετανίδου Μαρία, Σχολική Σύμβουλος 15ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αττικής, M.Ed. Εκπαίδευση 
Ενηλίκων, Διδάκτορας Διδακτικής Μεθοδολογίας Ε.Κ.Π.Α. 

Καραβασίλης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, Μ.Δ.Ε. Σπουδές στην Εκπαίδευση, ΕΑΠ 

Καραβασίλης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευ-
σης του Ε.Α.Π.. Διδάκτορας Τμήματος Διεθνών Ευρωπαϊκών Σπουδών Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας 

Καραγιάννη Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Μ.Δ.Ε Καθηγητών Αγγλικής του ΕΑΠ, Διδά-
κτορας Τμήματος Αγγλικής Γλώσσας & Φιλολογίας Ε.Κ.Π.Α., Μέλος ΣΕΠ στο μεταπτυχιακό 
πρόγραμμα της Αγγλικής στο ΕΑΠ 

Καραθανάση Ζαχαρένια, Εκπαιδευτικός Π.Ε.61, M.Sc στις σπουδές φύλου, Υποψήφια Διδά-
κτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου (Θέματα Φύλου και Σεξουαλικότητας) 

Καρακατσάνη Ευμορφία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό Α.Π.Θ. (ειδίκευση: Παιδαγω-
γική) 
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Καρατζάς Ανδρέας, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Σχολικός Σύμβουλος Δ.Ε. 5ης Εκπαιδευτικής Περι-
φέρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Ηλείας, Μ.Δ.Ε. στις Επιστήμες Αγωγής Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστη-
μίου Κρήτης Διδάκτορας Επιστημών Αγωγής, Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Κρήτης 

Καραφωτιά Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. στο Τ.Ε.Α.Π.Η./Ε.Κ.Π.Α. «Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» 

Κασκαμανίδης Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Ed. Διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην 
Εκπαίδευση, Διδάκτορας στο θεματικό πεδίο Εκπαίδευση και Πολιτισμός 

Καστανιάς Θεόδωρος, Μ.Δ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών «Περιβάλλον και Υγεία. Διαχείριση Πε-
ριβαλλοντικών Θεμάτων με Επιπτώσεις στην Υγεία». Ε.Κ.Π.Α. Ιατρική Σχολή (2011). Διατμη-
ματικό Μ.Δ.Ε. Πρόγραμμα Σπουδών στη Φυσική Αγωγή «Άσκηση και Ποιότητα Ζωής», Κατεύ-
θυνση: Πρόληψη – Παρέμβαση – Αποκατάσταση, Δ.Π.Θ. & Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, ΤΕΦΑΑ 
(2008).Υποψήφιος Διδάκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α./Δ.Π.Θ. 

Κατσαδώρος Γεώργιος, Λέκτορας Λαογραφίας Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Κατσάνος Θεοφάνης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Μ.Sc στις Επιστήμες και Τεχνολογίες της Γλώσ-
σας και της Επικοινωνίας, Μετεκπαίδευση στις Ανθρωπιστικές Επιστήμες ως υπότροφος του 
Ιδρύματος Fulbright στις ΗΠΑ (George Mason University, VA), ΜΑ στα Σύγχρονα Περιβάλλο-
ντα Μάθησης και Παραγωγή Μαθησιακού Υλικού 

Κάτσικα Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Π.Ε.06 & Π.Ε.02, Μ.Α. Ευρωπαϊκή λογοτεχνία και 
πολιτισμός, M.Εd. Διδακτική ξένων γλωσσών και ΤΠΕ. 

Κατσούρης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό: Επιστήμες της αγωγής: Νέες τε-
χνολογίες στην Εκπαίδευση 

Κέκκερης Γεράσιμος, Καθηγητής στο Π.Τ.Δ.Ε. του Δ.Π.Θ., γνωστικό αντικείμενο: «Πληροφο-
ρική με έμφαση στην εφαρμογή των Πολυμέσων στην Αισθητική Αγωγή  

Κεραμίδα Αρετή, Σχολική Σύμβουλος Π.Ε. 06 Αγγλικής Γλώσσας, Μ.Δ.Ε. στη Διδασκαλία της 
Αγγλικής Γλώσσας, Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (E.Α.Π), (Master's Degree: M.Ed in TESOL) 

Κιούπη Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, M.Sc Διδακτική της Χημείας και Νέες Εκπαιδευ-
τικές Τεχνολογίες 

Κίργινας Σωτήριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε στις ΤΠ.Ε. για την Εκπαίδευση, 
ΤΕΑΠΗ/Ε.Κ.Π.Α., Υποψήφιος διδάκτορας ΕΜΜΕ/Ε.Κ.Π.Α., Ερευνητικός συνεργάτης Εργαστη-
ρίου Νέων Τεχνολογιών στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ 

Κλουβάτος Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. δίπλωμα («Εκπαιδευτική Ηγεσία και 
Πολιτική» Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου), Διδακτορικό δίπλωμα («Επιστήμες Αγωγής» - Πα-
νεπιστήμιο Αιγαίου), Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Κυκλάδων 

Κοκκονός Αντώνιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. στη Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψη-
φιακά Συστήματα: Ηλεκτρονική Μάθηση (Μ.Sc) και Μ.Δ.Ε. στις Επιστήμες της Αγωγής: Εκπαι-
δευτική Ηγεσία και Πολιτική (Μ.Α.) 

Κολοκοτρώνης Δημήτριος, Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Π.Ε.19 - Master Τμήματος Ε-
πιστήμης Υπολογιστών Πανεπιστημίου Sheffield UK MSc in Software Systems Technology - 
Μ.Δ.Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση» Ε.Α.Π., Διδάκτορας Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Κολτσάκης Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., M.Sc Φυσικής Υλικών Α.Π.Θ. M.Ed. Σπουδές στην 
Εκπαίδευση Ε.Α.Π.  

18

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Κομνηνού Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. στη Συστηματική Θεολογία, Θεολογική 
Σχολή Ε.Κ.Π.Α., Διδάκτορας στην Ειδική Διδακτική, Θεολογική Σχολή, Ε.Κ.Π.Α.. 

Κοντομανώλης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Σπουδών «Επιστή-
μες της Αγωγής – Εκπαίδευση με Χρήση Νέων Τεχνολογιών», ΠΤΔΕ, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Κοντόση Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Σπουδές στην Εκπαί-
δευση», ΕΑΠ, Μεταπτυχιακό στα «Πληροφοριακά Συστήματα» από το ΕΑΠ 

Κορκοβέλου Αγγελική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακές Σπουδές στο ΕΜΜΕ/Ε.Κ.Π.Α., 
Υποψήφια διδάκτορας ΕΜΜΕ/Ε.Κ.Π.Α. 

Κορμάς Κωνσταντίνος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Γεωπονίας Ιχθυολογίας και Υδάτι-
νου Περιβάλλοντος του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Κοσμίδης Ιορδάνης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.17 & Π.Ε.19, M.Sc, Εργαστηριακός Συνεργάτης 
Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε., Υπ. Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε./Δ.Π.Θ.  

Κοτσαμπόπουλος Παναγιώτης, Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υ-
πολογιστών Ε.Μ.Π., Υποψήφιος Διδάκτορας Ε.Μ.Π., Ερευνητής στη Σχολή Ηλεκτρολόγων Μη-
χανικών και Μηχανικών Υπολογιστών Ε.Μ.Π. 

Κουζέλη Χαρούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Σχολική Σύμβουλος 65ης Περιφέρειας Προσχολι-
κής Αγωγής - Διδάκτορας Λογοτεχνίας 

Κούκης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed, Πτυχίο συμβουλευτικής και επαγγελματικού 
προσανατολισμού 

Κούκιας Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., M.Sc in Accounting & Management Science - Εκπ/της 
Ενηλίκων 

Κουκλατζίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. «Επιστήμες της Αγωγής – Εκπαίδευση 
με χρήση Νέων Τεχνολογιών», Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Αιγαίου, Διδάκτορας ΠΤΔΕ του Πανεπι-
στημίου Αιγαίου, Εξωτερικός Συνεργάτης Ειδικός Επιστήμονας του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Εξωτε-
ρικός συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

Κουκούλης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.20, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Εκπαίδευση Ενη-
λίκων» ΕΑΠ 

Κουλιούμπας Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. "Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Ερ-
γασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνίας της Πληροφορίας" 

Κουσκουρίδα Φραγκούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακός Τίτλος «Δημόσια Υγεία & 
Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ιατρική Σχολή 

Κουτρομάνος Γεώργιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών Λονδίνου στις ΤΠΕ στην Εκπαί-
δευση, Διδάσκων στο ΠΤΔΕ/Ε.Κ.Π.Α. 

Κουτσιμπέλη Όλγα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό στη «Διδασκαλία της Νεοελληνι-
κής Γλώσσας ως μητρικής και ως δεύτερης/ξένης γλώσσας» τμήματος Φιλολογίας ΑΠΘ, Υπο-
ψήφια διδάκτορας Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας τμήματος Φιλολογίας Αριστοτελείου Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης 

Κουτσουπίδου Θεανώ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.16, Ερευνήτρια, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα (PGCE) 
«Μάθηση και Διδασκαλία στην Ανώτατη Εκπαίδευση» (University of Surrey, UK) Διδάκτορας 
Μουσικής Παιδαγωγικής (University of Surrey, UK) 

19

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Κρόκου Ζωή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Σχολική Σύμβουλος 5ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Ν. 
Φθιώτιδας, Ma Διδακτική της Γλώσσας, Διδάκτορας Ειδικής Παιδαγωγικής 

Κυριαζίδης Σπυρίδων, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. στις επιστήμες της αγωγής του ΑΠΘ: Κα-
τεύθυνση θετικών επιστημών-Διδακτική των Μαθηματικών 

Κυρκενίδης Ιωάννης, M.Sc Δασολόγος - Περιβαλλοντολόγος - Τεχν. Γεωπονίας Φ.Π. Υπ. Δι-
δάκτορας Σχολής Δασολογίας & Φυσικού Περιβάλλοντος Α.Π.Θ. 

Κωνσταντή Αγορίτσα, Χημικός Μηχανικός ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό δίπλωμα ειδίκευσης ΕΜΠ 
«Προστασία Μνημείων», Διδακτορικό δίπλωμα ΕΜΠ «Εκπαιδευτική προσέγγιση στην προ-
στασία μνημείων» 

Κωνσταντοπούλου Δέσποινα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας στις Επιστήμες της Αγωγής, 
ΦΠΨ Πανεπιστημίου Ιωαννίνων 

Κωσταρίδης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, Μ.Δ.Ε: «Σύγχρονες τάσεις Διδακτικής 
των Βιολογικών μαθημάτων και Νέες Τεχνολογίες». Βιολογικό Τμήμα του Πανεπιστημίου Α-
θηνών. Διδάκτορας, Πανεπιστήμιο Αθηνών, Μεταδιδακτορική ερευνητική εργασία και διδα-
σκαλία στο Εργαστήριο Ζωολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Μεταδιδακτορικός ερευνη-
τής στο Developmental Biology Research Centre, King's College of London. 

Λαζακίδου Γεωργία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πειραιώς Τμήμα Ψη-
φιακών Συστημάτων, Επισκέπτρια καθηγήτρια στην ΑΣΠΑΙΤΕ Ρόδου 

Λαζαρίδου Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. στην Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ, Εξωτε-
ρική συνεργάτης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

Λαζαρίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, ΦΠΨ (κατεύθυνση Παιδαγωγικής) (ΑΠΘ), Μ.Δ.Ε. 
στη Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση του Τμήματος Εκπαιδευτικής & Κοινωνικής Πολιτικής (Πανεπι-
στήμιο Μακεδονίας), Εξωτερικός συνεργάτης του ΙΤΥΕ «Διόφαντος», Εξωτερικός συνεργάτης 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας 

Λάζου Μπαλτά Καλυψώ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 & Π.Ε.07, μεταπτυχιακός τίτλος: Συγκριτική 
Φιλολογία στο University College London, Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Πελοπον-
νήσου 

Λαϊνά Μαρία (Μελίνα), Εκπαιδευτικός Π.Ε.07, Γερμανικής Φιλολογίας, ΜΑ, Μ.Εd, Υπ. Δρ. 
Ε.Κ.Π.Α. 

Λαλάς Χρήστος. M.Ed Σπουδές στην Εκπαίδευση 

Λαμπάκη Ολυμπία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, Μεταπτυχιακό στη Φ.Α. και Υποψήφια Διδάκτο-
ρας Δ.Π.Θ. 

Λαμπίρης Απόστολος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. «Φύλο & νέα Εκπαιδευτικά & εργασιακά 
περιβάλλοντα στην Κ.τ.Π.» του Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Λέκκαϊ Ίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.Δ.Ε στις ΤΠ.Ε. για την Εκπαίδευση, ΤΕΑΠΗ/Ε.Κ.Π.Α. 

Λεμονή Έλλη-Άννα, ΠΜΣ του Παιδαγωγικού Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης Βόλου «Σύγ-
χρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού» 

Λεωνίδου Παγώνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.71, ΜΑ στην Ειδική Αγωγή, Υποψήφια Διδάκτορας στο 
Τμήμα Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής (κατεύθυνση ειδικής αγωγής) 
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Λιόβας Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας «Σύγχρονα πε-
ριβάλλοντα μάθησης παράγωγη διδακτικού υλικού» Υπ. Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου 
Θεσσαλίας «Ευφυή προσαρμοστικά συστήματα διδασκαλίας» 

Λιοδάκη Νίκη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.Δ.Ε. στις Επιστήμες της Αγωγής. Τμήμα Επιστημών 
της Εκπαίδευσης και της Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία, Πανεπιστήμιο Πατρών 

Λοΐζου Ναταλία B.A. Αγγλική Φιλολογία και Γλώσσα, Πανεπιστήμιο Κύπρου M.A. στην Ανά-
πτυξη Προγραμμάτων και Διδασκαλία, Πανεπιστήμιο Κύπρου, Υποψήφια Διδάκτωρ (σχολική 
παιδαγωγική) ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Λούτα Καίτη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό δίπλωμα στη Μετανάστευση, κοινωνικές 
διακρίσεις και Ιδιότητα του Πολίτη, Υποψήφια Διδάκτορας στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

Μαγουλάς Αντώνιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, Μ.Δ.Ε. Στατιστικής 

Μαΐδου Ανθούλα, Εκπαιδευτικός Δ.E., Αρχιτεκτονική Α.Π.Θ. ΜΑ: Παιδαγωγική της ισότητας 
των φύλων 

Μάνεση Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, MA in EDUCATION Roehampton University, Υπο-
ψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Μάνεσης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Σχολικός Σύμβουλος 2ης Περιφέρειας Δημοτικής 
Εκπαίδευσης Αχαΐας, Διδάκτορας στις Επιστήμες της Αγωγής (Πανεπιστήμιο Πατρών) 

Μαντζαρίδου Αρχοντία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. ICT ΠΤΔΕ/Ε.Κ.Π.Α., Υποψήφια διδάκτο-
ρας ΠΤΔΕ/Ε.Κ.Π.Α. 

Μανώλη Βάια, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό στο Τ.Ε.Α.Π.Η./Ε.Κ.Π.Α. ΤΠ.Ε. για την Εκ-
παίδευση. Υπ. διδάκτορας Τ.Ε.Α.Π.Η./Ε.Κ.Π.Α. 

Μαρέδη Μαγδαληνή Αργυρώ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Π.Μ.Σ. Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθη-
σης και Παραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Μαρκαντώνης Χρίστος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, στην Οργάνωση και 
Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διδακτορικό Δίπλωμα, στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠ.Ε. 

Μαρκόπουλος Χρήστος Λέκτορας Διδακτικής των Μαθηματικών, ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Πα-
τρών 

Μαστρογιάννης Αλέξιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Π.Ε.03, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Περιφέ-
ρειας Δημοτικής Εκπαίδευσης Αιτωλοακαρνανίας 

Μαστροθανάσης Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. στην οργάνωση και διοίκηση 
της Εκπαίδευσης 

Μάτος Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας. «Σύγ-
χρονα περιβάλλοντα μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού», Διδακτορικό δίπλωμα 
Π.Τ.Π.Ε. Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, στην αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων στην Εκπαίδευση.  

Μαχαιρίδου Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, Υποψήφια Διδάκτορας Τ.Ε.Φ.Α.Α./ Δ.Π.Θ. 

Μέλλιου Κυριακή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μεταπτυχιακός τίτλος "Σχεδιασμός και Ανάπτυξη 
Εκπαιδευτικών Μονάδων", Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Μητροπούλου Βασιλική Καθηγήτρια, Εργαστήριο Παιδαγωγικής, Τμήμα Θεολογίας Α.Π.Θ. 

Μητρούλια Σοφία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Εd  
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Μίλεση Χριστίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Σχολική Σύμβουλος 64ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκ-
παίδευσης Αττικής, PhD Κοινωνιολογίας - Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης 

Μίχας Παύλος, Καθηγητής Διδακτικής Φυσικής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Μολοχά Σουλτάνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Π.Μ.Σ. Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Πα-
ραγωγή Εκπαιδευτικού Υλικού ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Μουλά Ευαγγελία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διδάκτορας παιδικής λογοτεχνίας  

Μουράτογλου Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, ΜΑ Νέων Τεχνολογιών 

Μουταφίδου Άννα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μεταπτυχιακό στη Σχολική Παιδαγωγική και Νέες 
Τεχνολογίες (ΠΤΝ-ΠΔΜ), Υποψήφια Διδάκτορας (ΠΤΝ-ΠΤΝ) 

Μπαγανά Ελπίδα Ψυχολόγος, Διδάκτορας Ψυχολογίας 

Μπαλάσκα Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.15, Μεταπτυχιακό: Βιώσιμη ανάπτυξη- Διαχείριση 
φυσικών πόρων 

Μπαμπασίδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός, Φυσικός, Γεωλόγος, M.Sc Αστροφυσική, Αστρονο-
μία & Μηχανική Ε.Κ.Π.Α., PhD Αστροφυσική, Αστρονομία & Μηχανική Ε.Κ.Π.Α./Observatoire 
de Paris  

Μπατσίλα Μαριάνθη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Μ.Δ.Ε. στην μεθοδολογία της Αγγλικής Γλώσσα 
από το Ανοικτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας, Μ.Δ.Ε. στις σπουδές στην Εκπαίδευση από το Α-
νοικτό Πανεπιστήμιο της Πάτρας, Υποψήφια Διδάκτορας στα Αγγλικά για Ειδικούς Σκοπούς 
στο Open University, Milton, Keynes, U.K., Σχολική Σύμβουλος Αγγλικής Γλώσσας ν. Καρδί-
τσας και Τρικάλων 

Μπενάκη Σωτηρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό: Θεωρία, Πράξη και Αξιολόγηση 
του Εκπαιδευτικού Έργου, κατεύθυνση «Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση» ΦΠΨ/Ε.Κ.Π.Α., 
Μεταπτυχιακό: Εκπαίδευση Ενηλίκων ΕΑΠ 

Μπίκος Γεώργιος Συμβασιούχος Επίκουρος Καθηγητής στο Τμήμα Βιβλιοθηκονομίας και Συ-
στημάτων Πληροφόρησης του ΤΕΙ Αθήνας, Κοινωνιολόγος, Πτυχιούχος Παιδαγωγικών (ΠΑ-
ΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ), πτυχιούχος Πολιτικής Επιστήμης και Δημόσιας Διοίκησης (Ε.Κ.Π.Α.), Διδάκτορας 
Παντείου Πανεπιστημίου (Διδακτική των Πολιτικών Επιστημών) 

Μπίλλα Πολυξένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. στις «Ελληνικές Σπουδές» από το Πανεπι-
στήμιο Paris-IV-Sorbonne, Διδάκτορας του Τμήματος Ξένων Γλωσσών, Μετάφρασης και Διερ-
μηνείας του Ιονίου Πανεπιστημίου 

Μπιρμπίλη Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Μ.Δ.Ε. καθηγητών της Αγγλικής Γλώσσας, Υποψή-
φια Διδάκτορας στην Κοινωνιολογία της Εκπαίδευσης 

Μποτονάκης Αντώνιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.16.01, Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α., Τμήμα Μουσικών 
Σπουδών, Τομέας Ιστορικής Μουσικολογίας, Διδάσκων στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδη-
μία Ηρακλείου Κρήτης Ευρωπαϊκή και Βυζαντινή Συστηματική Σημειογραφία – Audio & Midi 
Recording / Editing 

Μπράτιτσης Θαρρενός  Επίκουρος Καθηγητής ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Μωραΐτης Κωνσταντίνος Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 

Νέζη Μαρία , Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών. Διδακτική της Λο-
γοτεχνίας. Διευθύντρια στο 2ο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Αθηνών 
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Νικολουδάκης Εμμανουήλ Σχολικός Σύμβουλος Μαθηματικών, Master του Τμήματος Διδα-
κτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα με κατεύθυνση το e-learning (ΠΑΠΕΙ) Master 
στη Μεθοδολογία και Διδακτική των Μαθηματικών (Ε.Κ.Π.Α.) Διδακτορικό στη Διδακτική των 
Μαθηματικών (Ε.Κ.Π.Α.) 

Νίκου Σταύρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04, M.Sc Computer Science (University of Houston, USA), 
Υποψήφιος Διδάκτωρ στα Πληροφοριακά Συστήματα (Πανεπιστήμιο Μακεδονίας) σε Mobile 
Learning 
 
Νομικού Αργεντίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Υποψήφια Διδάκτορας στη Σχολή Ανθρωπιστικών 
Επιστημών, Τμήμα Επιστημών Προσχολικής Αγωγής & Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού, Πανεπι-
στήμιο Αιγαίου 

Ντίνας Κωνσταντίνος Καθηγητής Γλωσσολογίας, Ελληνικής γλώσσας και Διδακτικής της στο 
Παν/μιο Δυτικής Μακεδονίας ΠΤΝ, Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

Ντόκα Αγλαΐα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας στις Επιστήμες της Αγωγής Πανεπιστημίου 
Ιωαννίνων 
 
Ντόλκερα Ανθούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης 
ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, Υποψήφια Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Ξάνθη Στυλιανή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επι-
στήμη. Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α. στη Βασική και Εφαρμοσμένη Γνωσιακή Επιστήμη 

Ξαφάκος Ευστάθιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. στην οργάνωση και διοίκηση της Εκπαί-
δευσης, υποψήφιος Διδάκτωρ (οργάνωση και διοίκηση της Εκπαίδευσης) ΠΤΔΕ Πανεπιστή-
μιο Θεσσαλίας 

Οικονομάκου Μαριάνθη D.E.A. De Linguistique generale et appliquee / Paris V-Sorbonne, 
Διδάκτορας γλωσσολογίας του Ε.Κ.Π.Α., Διδάσκουσα βάσει του Π.Δ. 407/80 στο ΠΤΔΕ του 
Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Οικονομίδης Βασίλειος  Επίκουρος Καθηγητής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαί-
δευσης Πανεπιστημίου Κρήτης 

Οικονόμου Ανδρέας Επ. καθηγητής ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδακτορικό, Παιδαγωγική Σχολή, ΑΠΘ, Μετα-
πτυχιακό Δίπλωμα, Ψυχολογία, Φιλοσοφική Σχολή, ΑΠΘ, DEA, Didactique des 
Mathematiques, Paris VII, France DEA, Mathematiques Pures, Paris VI, France 

Οικονόμου Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό Φιλολογίας Α.Π.Θ. και Με-
ταπτυχιακό "Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης" Πανεπιστημίου Θεσσαλίας  

Οικονόμου Χριστίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό: ΤΠΕ για την Εκπαίδευση 
ΤΕΑΠΗ/Ε.Κ.Π.Α. 
 
Ουασίτσα Ιλόνα-Ελευθερία, Ερευνήτρια "Τεχνολογικά Υποστηριζόμενης Μάθησης" στο 
Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος", Στέλεχος Κ.Δ.Β.Μ. στο Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ., Μεταπτυχιακό "Διδακτική της 
Τεχνολογίας & Ψηφιακά Συστήματα” (κατ: Ηλεκτρονική Μάθηση) Πανεπιστημίου Πειραιώς  

Παΐζη Όλγα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. «Εκπαίδευση και Πολιτισμός» με κατεύθυνση «Α-
γωγή και Πολιτισμός» του Χαροκόπειου Πανεπιστημίου 

Παλάζη Χρυσάνθη , Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc Φιλολογίας, Διδάκτορας Παιδαγωγικής, Επι-
μορφώτρια ΤΠΕ 

Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Ηλεκτρολόγος/Ηλεκτρονικός Μηχανικός, Υποψήφιος Διδάκτο-
ρας Διοίκ. Επιχ. Πανεπιστημίου Αιγαίου 
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Πάνου-Παπαθεοδώρου Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Μ.Δ.Ε. καθηγητών γαλλικής γλώσσας 
(ΕΑΠ) Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αιγαίου -Τμήμα Προσχολικής Αγωγής & Εκπαι-
δευτικού Σχεδιασμού 

Πάντζος Παναγιώτης, Εργαστηριακός Συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ, M.Ed Επιστήμες της Αγωγής 
ΠΤΔΕ/Πανεπιστημίου Αιγαίου, Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΤΔΕ/ΑΠΘ 

Παντίδου Γεωργία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης-Παρα-
γωγή Διδακτικού Υλικού Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Υπ. Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε. Πανε-
πιστημίου Θεσσαλίας 

Παντσίδης Χρήστος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Ed. Διδακτικής και Μεθοδολογίας των Μαθη-
ματικών Ε.Κ.Π.Α., Υποψήφιος Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α. στον τομέα «Βασική και Εφαρμοσμένη 
Γνωσιακή Επιστήμη» 

Παπαγιάννης Νικόλαος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Μεταπτυχιακό στην αγγλική γλώσσα και φι-
λολογία του Α.Π.Θ. 

Παπαδάκης Σταμάτιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μ.Δ.Ε. «Φύλο και νέα εργασιακά και Εκπαι-
δευτικά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας ΤΕ.Α.Π.Η Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Παπαδημητρίου Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μεταπτυχιακό στην Ηλεκτρονική Μάθηση 
του τμήματος Ψηφιακών Συστημάτων ΠΑ.Π.Ε.Ι 

Παπαδημητρίου Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.Δ.Ε. Οργάνωση & Διοίκηση της Εκπαίδευ-
σης και Μ.Δ.Ε. Σύγχρονα Περιβάλλοντα Μάθησης και Παραγωγή Διδακτικού Υλικού, Π.Τ.Δ.Ε. 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Παπαδόπουλος Ιωάννης, Λέκτορας, ΠΤΔΕ ΑΠΘ, M.Sc Πληροφοριακά Συστήματα (Πανεπιστή-
μιο Μακεδονίας), PhD Διδακτική Μαθηματικών (Πανεπιστήμιο Πατρών) 

Παπαδόπουλος Πάρης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. στη διδακτική της Βιολογίας και των 
επιστημών του Περιβάλλοντος, Διδακτορικό στη διδακτική των Φυσικών επιστημών, Σχολι-
κός Σύμβουλος Πρωτοβάθμιας 

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

Παπαναστασίου Ασπασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό και διδακτορικό στην κλασ-
σική λογοτεχνία 

Παπανδρέου Κωνσταντίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.07, Μεταπτυχιακό στη διδασκαλία των Γερ-
μανικών σαν δεύτερη ξένη γλώσσα 

Παπαντωνίου Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, MA "ICT in Education” University of Reading 
(UK)", Μεταπτυχιακή εξειδίκευση στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠ.Ε. στη Δευτεροβάθ-
μια Εκπαίδευση Ε.Κ.Π.Α./ΦΠΨ, Υποψήφια Διδάκτορας του Ανοικτού Πανεπιστημίου Κύπρου 
(Τομέας Πληροφοριακών Συστημάτων, Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας)  

Παπαοικονόμου Αντώνιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Π.Ε.09, Διδάκτορας Κοινωνιολογίας της 
Εκπαίδευσης ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό σπουδές στην Εκπαίδευση, Μεταπτυχιακό στην Πολιτική 
Φιλοσοφία 
 
Παπαπαναγιώτου Γεράσιμος, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Μ.Δ.Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση» ΕΑΠ, 
MSC «Information System Engineering» Southbank University London 

Παπαχρήστου Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Ed, Σπουδές στην Εκπαίδευση, M.Sc, Γνω-
στική και Κινητική Ανάπτυξη 
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Παπουτσάκη Καλλιόπη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας Ειδικής Παιδαγωγικής, Σχολική 
Σύμβουλος Π.E. 70 

Παρασκευάς Απόστολος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Σχολικός Σύμβουλος 3ης Π.Ε. Ν. Χαλκιδικής, 
Μ.Ed. Διδακτική των Φυσικών Επιστημών Νέες Τεχνολογίες, Π.Τ.Δ.Ε. Α.Π.Θ. - Μ.Δ.Ε. Εκπαί-
δευση Ενηλίκων Ε.Α.Π., Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε./Α.Π.Θ. 

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

Πασχαλιώρη Κορίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.33, MPhill και PhD Φιλοσοφίας Ε.Κ.Π.Α. 

Πασχαλιώρη Σταματία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.13, LLM και PhD Νομικής Ε.Κ.Π.Α. 

Πασχαλιώρη Χριστίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.04, Μ.Δ.Ε. Βιοπληροφορικής του Ε.Κ.Π.Α. 

Πατέλη Ολυμπία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc «Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά και Εργασιακά 
Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας», Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου, M.Sc 
«Παιδικό Βιβλίο και Παιδαγωγικό Υλικό, Τ.Ε.Π.Α.Ε.Σ., Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Πατεράκη-Χατζηαντωνίου Όλγα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05 & Π.Ε.02, Διδάκτορας Γλωσσολογίας 
Πανεπιστήμιο Παρίσι 7, Μέλος Σ.Ε.Π. Ε.Α.Π. (Διδάσκουσα) 

Πάτση Χαρίκλεια, Εκπαιδευτικός Π.Ε.11, Υπ. Διδάκτορας Δ.Π.Θ., M.Ed. «Παιδαγωγική και Δη-
μιουργική Μάθηση», Τ.Ε.Φ.Α.Α./Δ.Π.Θ. 

Πατσιομίτου Σταυρούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Εd Διδακτικής και Μεθοδολογίας Μαθη-
ματικών Ε.Κ.Π.Α., Διδάκτορας Διδακτικής Μαθηματικών με χρήση ΤΠΕ, Πανεπιστήμιο Ιωαν-
νίνων 

Πεπές Ευάγγελος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.01, Μεταπτυχιακό ΑΠΘ, Μεταπτυχιακό University of 
Edinburgh, Διδάκτορας ΑΠΘ, Μεταδιδακτορική έρευνα (PostDoc) στο ΠΤΔΕ του Ε.Κ.Π.Α. (σε 
εξέλιξη) 
 
Περάκης Εμμανουήλ B.A., M.A., PH.D., Διδάσκων (ΠΔ 407/80) Πολυτεχνείο Κρήτης 

Περπερίδης Γεώργιος Μ.Α., Ειδικό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΕΔΙΠ Ι) Α.Π.Θ., Διδασκαλία της 
Γερμανικής με δυνατότητα εφαρμογής Νέων Τεχνολογιών 

Πετκοπούλου Ελπινίκη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.18, Μεταπτυχιακό στις Επιστήμες της Αγωγής 
«Συνεχιζόμενη Εκπαίδευση» 

Πετροπούλου Ουρανία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Εd ΕΑΠ, PhD Διδακτική της Τεχνολογίας & 
Ψηφιακών Συστημάτων, Επιστημονικός Συνεργάτης του Γενικού Τμήματος Παιδαγωγικών 
Μαθημάτων, της Ανώτατης Σχολής Παιδαγωγικής & Τεχνολογικής Εκπαίδευσης-ΑΣΠΑΙΤΕ. 
Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια (Post-Doctoral Research) Ψηφιακών Συστημάτων, Πανεπιστή-
μιο Πειραιά 

Πέτρου Αργυρούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Master στην Ψηφιακή Επεξεργασία Σήματος και 
στα Πληροφοριακά συστήματα, στο τμήμα Πληροφορικής του Ε.Κ.Π.Α., Μ.Δ.Ε. στην «Πληρο-
φορική και Διοίκηση» Τ.Ε.Ι Πειραιά, Διδάκτορας ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Πηγάκη Μαρία, Επιστημονικός συνεργάτης ΕΜΠ, Δρ. Χαρτογράφος Ε.Μ.Π. 

Πίκλας Ιωάννης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed. στην «Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευ-
σης» του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 
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Πιτσικάλης Σταύρος, Μεταπτυχιακό «Διδακτική της Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα», 
Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής Μάθησης, Πανεπιστήμιο Πειραιώς, Σύμβουλος Τμήματος Επαγ-
γελματικής Επιμόρφωσης της Γενικής Γραμματείας Διά Βίου Μάθησης 

Πλαγεράς Αντώνιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.03 - Μ.Δ.Ε. «Σπουδές στην Εκπαίδευση» & «Ανοι-
κτή και Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση», Ε.Α.Π. Επιστημονικός συνεργάτης ΑΣΠΑΙΤΕ Βόλου, ΤΕΙ 
Λάρισας 
 
Πολάτογλου Χαρίτων, Αναπληρωτής Καθηγητής Α.Π.Θ. Τμήμα Φυσικής 

Πολυζώη Γεωργία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. «Εφαρμοσμένη Παιδαγωγική-Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών», Υποψήφια Διδάκτορας Ε.Κ.Π.Α. – Διδακτική της λογοτεχνίας 

Πολυζώης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01, Διδάκτορας στη Διδακτική και την Ιστορία των 
Φυσικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, ΠΤΝ 

Πολυμέρης Σπύρος, Μ.Δ.Ε. στις Ψηφιακές Τέχνες (Ανώτατη Σχολή Καλών Τεχνών-Αθήνα), Δι-
δακτορικό στη Διαχείριση Πολιτιστικών Θεσμών (Πάντειο Πανεπιστήμιο), ΕΤΕΠ Παντείου Πα-
νεπιστημίου-Τμήμα Δημόσιας Διοίκησης 

Πρεντουλή Διονυσία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακός Τίτλος Σπουδών Ειδικής Αγωγής 
& Ψυχολογίας (Ε.Κ.Π.Α.) 

Πριοβόλου Μαρία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, Μ.Δ.Ε. Μαθηματικά στην Εκπαίδευση – Διδακτική 
μαθηματικών 
 
Ραβάνη Ιωάννα, Μηχανικός Πληροφορικής Τ.Ε. - ΤΕΙ Αθήνας, Μεταπτυχιακός τίτλος στην 
Πληροφορική (DEA d’Informatique – Νάντη – Γαλλία) 

Ράγκου Πολυξένη Επίκ. καθηγήτρια Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης Σχολή Γεωπονίας, Δασο-
λογίας και Φυσικού Περιβάλλοντος, ΑΠΘ 

Ρεντίφης Γεράσιμος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Διδάκτορας Φ.Π.Ψ./Ε.Κ.Π.Α.  

Ρετάλης Συμεών, Καθηγητής στο Τμήμα Ψηφιακών Συστημάτων στο Πανεπιστήμιο Πειραιά 

Ρήγα Ασημίνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό στη Συμβουλευτική παιδιών με ειδικές 
ανάγκες του Α.Π.Θ, Υποψήφια Διδάκτορας του Παιδαγωγικού Τμήματος Ειδικής Αγωγής του 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Ρήγας Κωνσταντίνος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc Λογοθεραπείας, Μετεκπαίδευση, Ειδί-
κευση στη Συμβουλευτική, Υποψήφιος Διδάκτορας, Σχολικός Σύμβουλος 

Ρίζου Ευανθία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, M.Sc. Εκπαίδευση Ενηλίκων, Εκπαιδεύτρια Ενηλίκων 

Ρόρρης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01, Μ.Sc στον Ηλεκτρονικό Αυτοματισμό, Υπ. Διδά-
κτορας στο Τμήμα Φυσικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 

Ροφούζου Αιμιλία, Λέκτορας Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας στη Σχολή Ναυτικών Δο-
κίμων 

Ρώιμπα Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. Οργάνωση Διοίκηση Σχολικής Μονάδας - Χα-
ροκοπείου Πανεπιστημίου 

Σαλαβασίδης Πέτρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.20, Μεταπτυχιακό στα «Πληροφοριακά Συστή-
ματα», Υποψήφιος Διδάκτορας του Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
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Σάλτας Βασίλειος, Διδάκτορας Διδακτικής Μαθηματικών, Επιστημονικός Συνεργάτης ΤΕΙ Σερ-
ρών, Καβάλας και ΑΣΠΑΙΤΕ Σαππών 

Σαριδάκη Μαρία, M.Sc Information Management (Strathclyde), Σπουδές Επικοινωνίας και 
ΜΜΕ – Game Studies (Ε.Κ.Π.Α.), Διδακτορικές Σπουδές στη χρήση Ψηφιακών Παιχνιδιών στην 
Εκπαιδευτική εμπειρία μαθητών με νοητική υστέρηση - pending (Ε.Κ.Π.Α.), Ερευνήτρια στο 
τμήμα Επικοινωνίας και ΜΜΕ (Ε.Κ.Π.Α.), Υπεύθυνη Έρευνας και Εκπαίδευσης (Athens 
Plaython) 

Σαρρής Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.16, ΜΑ Πολιτιστικής Πολιτικής Διοίκησης και Επικοι-
νωνίας, Υποψήφιος Διδάκτορας Επικοινωνίας Μέσων και Πολιτισμού, ΒΑ Επικοινωνία και 
ΜΜΕ, ΒΑ Διοίκηση Επιχειρήσεων, Πτυχίο Ανωτέρων Θεωρητικών Μουσικής, Υπεύθυνος Σχο-
λικών Δραστηριοτήτων Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας 

Σελίμης Ευστάθιος Λέκτορας ΠΔ 407/80 στα Παιδαγωγικά Τμήματα Ειδικής Αγωγής και Δη-
μοτικής Εκπαίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, Μεταπτυχιακό Γνωσιακής Επιστήμης 
(Ε.Κ.Π.Α.), Διδακτορικό Ψυχογλωσσολογίας (Ε.Κ.Π.Α.) 

Σιάτρας Αναστάσιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας ΠΤΔΕ/ΑΠΘ 

Σιγάλα Ζαμπέτα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc Κοινωνιολογίας 

Σιδηρόπουλος Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Θεολογίας ΑΠΘ, 
Μεταπτυχιακός και Διδάκτορας Φιλοσοφίας-Παιδαγωγικής Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ. Σχο-
λικός Σύμβουλος 3ης Εκπαιδευτικής Περιφέρειας Νομού Θεσσαλονίκης 

Σκόδρας Αστέριος , Εκπαιδευτικός Π.Ε.03,M.Ed, Ερευνητής στο Εργαστήριο Μαθηματικής Εκ-
παίδευσης του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Σούνογλου Μαρίνα Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, M.Sc. «Παιδαγωγικό 
Παιχνίδι και Παιδαγωγικό Υλικό στην Πρώτη Παιδική Ηλικία», Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, BA, 
Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονί-
κης 

Σοφός Εμμανουήλ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Διδάκτορας, Σχολικός Σύμβουλος 4ης Περιφέρειας 
Δωδεκανήσου & Πρότυπων Πειραματικών Δημοτικών Σχολείων Πανεπιστημίου Αιγαίου, Επι-
στημονικός Συνεργάτης του Τμήματος Επιστημών Προσχολικής Αγωγής και Εκπαιδευτικού 
Σχεδιασμού Πανεπιστημίου Αιγαίου 

Σοφός Λοΐζος Μέλος ΔΕΠ Αναπληρωτής Καθηγητής, Παιδαγωγική, Παιδαγωγική και Διδα-
κτική των Μέσων, ΠΤΔΕ Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

Σοφρά Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.08, Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα «Γνωσιακή Επιστήμη», 
Τμήμα Μ.Ι.Θ.Ε., Ε.Κ.Π.Α.  

Σπανός Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μηχανικός Η/Υ και Πληροφορικής, Μ.Δ.Ε. Επιστή-
μες της Αγωγής – Εκπαίδευση με χρήση Νέων Τεχνολογιών, Υποψήφιος Διδάκτορας ΠΤΔΕ 
Πανεπιστημίου Αιγαίου  

Σπυροπούλου Ναταλία, M.Sc in Elearning (Πανεπιστήμιο Πειραιά), Επιστημονικός Συνεργά-
της στο Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 

Σταμάτη Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Διδάκτορας Γαλλικής Γλώσσας Φιλολογίας και 
Πολιτισμού Ε.Κ.Π.Α. 

Στασινάκης Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός Δ.E., Βιολόγος, M.Ed: Σπουδές στην Εκπαίδευση, Ε-
πιστήμες της Αγωγής, ΕΑΠ Διδακτορικό Δίπλωμα (PhD): Διδακτική της Βιολογίας, ΤΕΑΠΗ, 
Ε.Κ.Π.Α. 
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Σταυρόπουλος Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. στην Ειδική Αγωγή και στην Οργά-
νωση και Διοίκηση της Εκπαίδευσης, Διδάκτορας στην Οργάνωση και Διοίκηση της Εκπαίδευ-
σης και στη Μεθοδολογία Έρευνας από το ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Σταυρόπουλος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. Κατεύθυνση: Σχολική Παιδαγωγική 
και Διαφορετικότητα στην Εκπαίδευση (Διαπολιτισμική Αγωγή, Ειδική Αγωγή) 

Σταύρου Λάμπρος  Καθηγητής Κλινικής Ψυχολογίας Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Dr Πανεπι-
στημίου Σορβόννης 

Σταυρούλια Καλλιόπη-Ευαγγελία Master of Arts in Education (Education Sciences) 
Roehampton University of London, Πτυχίο Διεθνών και Ευρωπαϊκών Σπουδών Πάντειο Πανε-
πιστήμιο Αθηνών, Υποψήφια Διδάκτορας Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης  

Στεφανίδης Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, M.Sc New Technologies in Education & HR 

Στέφος Ευστάθιος, Διδάσκων στο ΠΤΔΕ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Διδάκτορας ΠΤΔΕ Πανεπι-
στημίου Αιγαίου (Διδασκαλία Στατιστικής με χρήση Νέων Τεχνολογιών), M.Sc στον Περιβαλ-
λοντικό Σχεδιασμό Έργων Υποδομής ΕΑΠ 

Στογιαννίδης Αθανάσιος, Λέκτορας Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. Γνωστικό Αντικείμενο: «Σχο-
λική Παιδαγωγική και Διδακτική Μεθοδολογία του Μαθήματος των Θρησκευτικών» 

Σύβακα Τριανταφυλλιά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.05, Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση, πτυχίο ελ-
ληνικού πολιτισμού, Διευθύντρια στο Πρότυπο Πειραματικό Γενικό Λύκειο Πανεπιστημίου 
Μακεδονίας 

Συλαίου Στέλλα Διδάσκουσα Π.Δ. 407/80, στο Τμήμα Εικαστικών κι Εφαρμοσμένων Τεχνών, 
του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας 

Συμεωνίδης Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Sc Πολιτικών Επιστημών ΑΠΘ 

Συρακούλη Βασιλική Δρ. Ανθρωπολογία της Μουσικής, Ερευνήτρια  

Σύψας Αθανάσιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευση στα Ολοκληρω-
μένα Συστήματα Υλικού και Λογισμικού, Τ.Μ.Η/Υ&Π., Παν. Πατρών, Υπ. Διδάκτορας, Παιδα-
γωγικό τμήμα Νηπιαγωγών, Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων 

Σφυρόερα Μαρία. Επίκουρη Καθηγήτρια Παιδαγωγικής της Διδακτικής Πράξης στο Τμήμα 
Εκπαίδευσης και Αγωγής στην Προσχολική Ηλικία (Τ.Ε.Α.Π.Η) του Ε.Κ.Π.Α., Διδάκτορας Επι-
στημών της Αγωγής Πανεπιστημίου ParisV- René Descartes 

Σχίζα Μελπομένη. Παιδαγωγός Προσχολικής Ηλικίας, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης 
στην Εκπαίδευση, Σχολή Ανθρωπιστικών Σπουδών, Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο, Εργα-
στηριακός Συνεργάτης, Τμήμα Προσχολικής Αγωγής, ΤΕΙ Αθήνας 

Σωτηριάδης Δημήτριος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, M.Sc Γεωπληροφορική, M.Ed Εκπαίδευση Ε-
νηλίκων 

Σωτηρόπουλος Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, M.Sc Λογικής και Επιστημολογίας, M.Sc 
Καθαρά Μαθηματικά (Πανεπιστήμιο Aix-Marseille I), Μ.Δ.Ε. στην παιδαγωγική αξιοποίηση 
των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών στην Εκπαίδευση Πανεπιστήμιο Αθηνών, 
Μ.Δ.Ε. στην «Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση». Ε.Α.Π. PhD Επιστημολογίας (Πανεπι-
στήμιο Aix-En-Provence) 

Σωτήρου Βασιλική Δήμητρα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μεταπτυχιακό στην εφαρμοσμένη 
γλωσσολογία Πανεπιστημίου Essex, Μ.Ed. «Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση» Ε.Κ.Π.Α. 
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Σωτηρούδας Βασίλειος, Εκπαιδευτικός Πληροφορικής, B.Sc (CompSc), M.Εd (AdultEd) 

Τάτση Αικατερίνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Π.Σ. Προσχολικής Εκπαίδευσης Πανεπιστήμιο 
Θεσσαλίας 

Τέκος Γεώργιος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Ed Π.Τ.Δ.Ε Θεσσαλίας «Σύγχρονα Περιβάλλοντα 
μάθησης και παραγωγή διδακτικού υλικού», Μ.Δ.Ε. Π.Τ.Δ.Ε Θεσσαλίας με τίτλο «Οργάνωση 
και Διοίκηση της Εκπαίδευσης», Διδάκτορας ΠΤΔΕ του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Τζαλακώστας Ρίζος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Sc Ηλεκτρονική Μάθηση, Τμήμα Διδακτική της 
Τεχνολογίας και Ψηφιακά Συστήματα, Πανεπιστημίου Πειραιά 

Τζοβλά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. ΕΑΠ, πτυχίο Συμβουλευτικής αφορά στην Ειδί-
κευση στη Συμβουλευτική και τον Προσανατολισμό της ΑΣΠΑΙΤΕ. Εξωτερική συνεργάτης του 
Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. 

Τζωρτζάκης Ιωάννης Σχολικός Σύμβουλος Πολιτικών Μηχανικών Περιφέρειας Κρήτης και Κυ-
κλάδων 

Τοκμακίδου Ελπίδα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακό «Προγραμματισμός Αγωγής και 
Εκπαίδευσης στην Πρώτη Παιδική ηλικία», ΤΕΑΠΗ Παιδαγωγικής Σχολής Α.Π.Θ. 

Τολανούδης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.02, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα, «Διδακτική της Χη-
μείας και Νέες Τεχνολογίες», ΔΙΧΗΝΕΤ–ΑΠΘ. 

Τούλιου Ευτυχία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Α. (Ιστορία της Εκπαίδευσης και Μουσειοπαιδα-
γωγική, ΠΤΔΕ Πατρών) 

Τουλούμης Κοσμάς, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Δρ. Ιστορίας-Αρχαιολογίας Α.Π.Θ 

Τουπλικιώτη Σοφία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Μάστερ Θεωρητικών Επιστημών στον τομέα της 
Μετάφρασης ΜASTER of ARTS in TRANSLATION University of Surrey, U.K., Διδάκτορας Εφαρ-
μοσμένη Γλωσσολογία - Τμήμα Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας, Τομέας Θεωρητικής και 
Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας, Α.Π.Θ. 

Τουρτούρας Χρήστος, Λέκτορας Παιδαγωγικής στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαί-
δευσης του Α.Π.Θ. 

Τσαβδάρη Αναστασία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μεταπτυχιακό του ΕΑΠ «Σπουδές στην Εκπαί-
δευση» 
 
Τσακιρίδου Δόμνα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. - Υποψήφια Διδάκτορας Φιλοσοφικής Σχο-
λής ΑΠΘ 

Τσάρπα Ιωάννα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 και Οικονομολόγος, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτορας 
Π.Τ.Δ.Ε. Πανεπιστημίου Αιγαίου, γνωστικό αντικείμενο: Δια Βίου Μάθηση και Οικονομικά της 
Εκπαίδευσης 
 
Τσιαβού Ευαγγελία, Δρ. Γερμανικής Φιλολογίας, Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 

Τσιουπλή Ευγενία, Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.A. Λογοτεχνική Εκπαίδευση 

Τσιπλακίδης Ιάκωβος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.06, Μ.Δ.Ε. Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας, Ε.Α.Π., 
Υποψήφιος Διδάκτορας στον Τομέα Παιδαγωγικής του Τμήματος Φιλοσοφίας- Παιδαγωγικής 
και Ψυχολογίας του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων. 

Τσίρλης Μιχαήλ, Εκπαιδευτικός Δ.Ε., Μηχανολόγος Μηχανικός, M.Sc, Υποψήφιος Διδάκτο-
ρας Α.Π.Θ. 
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Τσιτσανούδη – Μαλλίδη Νικολέττα, Λέκτορας Παιδαγωγικού Τμήματος Νηπιαγωγών Πανε-
πιστημίου Ιωαννίνων, εκλεγμένη Επίκουρη Καθηγήτρια (υπό διορισμό) 

Τσίτσκαρη Ευστρατία, Λέκτορας, Τομέας Οργάνωσης Αθλητισμού, Σχολικής Φυσικής Αγωγής 
& Αναψυχής, Δ.Π.Θ. 

Τσιχουρίδης Χαρίλαος, Διευθυντής 8ου ΓΕΛ Λάρισας, Φυσικός, Πληροφορικός, Μ.Δ.Ε. στις 
Τηλεπικοινωνίες από το ΑΠΘ, Μ.Δ.Ε. στη Φυσική και Τεχνολογία των Υλικών από το ΑΠΘ Δι-
δακτορικό στη Διδακτική των Φυσικών Επιστημών από Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας 

Υψηλάντης Γεώργιος, Αναπληρωτής καθηγητής, Α.Π.Θ. Φιλοσοφική Σχολή Τμήμα Ιταλικής 
Γλώσσας και Φιλολογίας  

Φακάζη Ελένη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.Δ.Ε. University of London, Special and Inclusive 
Education, (Ειδική Αγωγή και Συνεκπαίδευση) - Μ.Δ.Ε. Π.Τ.Ν. Πανεπιστημίου Δυτικής Μακε-
δονίας, «Σχολική Παιδαγωγική και Νέες Τεχνολογίες» και Ειδίκευση «Διδακτική Μεθοδολο-
γία και Αναλυτικά Προγράμματα»  

Φαρίδου Σμαράγδα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.01 και Π.Ε.02, Μ.Δ.Ε. & Διδάκτορας Θεολογίας ΑΠΘ 

Φελούκα Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Σχολική Σύμβουλος 7ης Περιφέρειας Π.Ε. Αχαΐας 
(Αίγιο), M.Sc. (Ειδική Αγωγή) ΠΤΔΕ/Ε.Κ.Π.Α. - Υπ. Διδάκτορας Παιδαγωγικής ΠΤΔΕ/Ε.Κ.Π.Α. 

Φίστα Ευαγγελία Λέκτορας ΠΤΔΕ ΑΠΘ, Γνωστικό αντικείμενο: Παιδαγωγική και Υπολογιστική 
Γλωσσολογία 
 
Φραντζή Πηνελόπη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Εd. στις Επιστήμες της Αγωγής στις κατευθύν-
σεις: α) Εκπαιδευτική Πολιτική, Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός και Διοίκηση, β) Σχολική Ψυχολο-
γία και Συμβουλευτική 

Φώκιαλη Ελίτα, Πτυχίο Γεωλογικού Τμήματος Φυσικομαθηματικής Σχολής Α.Π.Θ., Πτυχίο 
Πολιτικής Επιστήμης και Διεθνών Σχέσεων Παντείου Πανεπιστημίου, ΜΔΕ Παιδικό Βιβλίο και 
Παιδαγωγικό Υλικό ΤΕΠΑΕΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου, Υποψήφια Διδάκτορας ΤΕΑΠΗ/Ε.Κ.Π.Α. 

Φώτη Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, M.Εd. στις Επιστήμες Αγωγής(ειδίκευση στη Δια-
πολιτισμική Αγωγή), Υποψήφια Διδάκτορας Πανεπιστημίου Αθηνών (Φιλοσοφική Σχολή) 

Χαλκιοπούλου Παρασκευή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Αρσάκειο, M.Ed. I.C.T. ΠΤΔΕ/Ε.Κ.Π.Α. 

Χαρατζόπουλος Παναγιώτης, Εκπαιδευτικός Π.Ε.04.01, Μ.Sc Ηλεκτρονικής και Ραδιοηλε-
κτρολογίας (Πανεπιστήμιο Αθηνών), Μ.Εd Τμήμα Διδακτικής Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συ-
στημάτων Πανεπιστημίου Πειραιώς (Κατεύθυνση Ηλεκτρονικής Μάθησης e-Learning) 

Χαριτάκη Γαρυφαλιά, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03, Μ.Δ.Ε. στη «Διδακτική και Μεθοδολογία των 
Μαθηματικών», Υποψήφια Διδάκτορας Π.Τ.Δ.Ε./Ε.Κ.Π.Α. 

Χαρπαντίδου Ζαχαρούλα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μ.Δ.Ε. του Τομέα Τηλεπικοινωνιών, με ει-
δίκευση στα Δίκτυα Υπολογιστών, από το Τμήμα Ηλεκτρονικών Μηχανικών Η/Υ του Πολυτε-
χνείου Κρήτης, Υπεύθυνη του ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Δράμας 

Χατζηγιάννης Θεόδωρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μεταπτυχιακό στην Εκπαίδευση Ενηλίκων 
(ΕΑΠ) 

Χατζηπέτρος Αλέξανδρος, Λέκτορας, Τμήμα Γεωλογίας-Τομέας Γεωλογίας Α.Π.Θ. 

Χατζηχρήστου Ελένη Θωμαή, Πτυχίο Φυσικής, Μάστερ Δυναμικής & Στατιστικής Αστρονο-
μίας, Διδακτορικό Αστροφυσικής  
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Χοντολίδου Eλένη, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Τομέας Παιδαγωγικής Φιλοσοφική Σχολή 
Α.Π.Θ. 
 
Χουλιάρα Ξανθή, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, M.Εd – ΕΑΠ, Μ.Εd – ΤΕΦΑΑ, Υποψήφια Διδάκτορας 
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης 

Χουλιάρα Σιδερά Παναγιώτα, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. στην Ορθόδοξη Θεολογία 

Χουρδάκης Μιχαήλ, Μουσικολόγος - Εκπαιδευτικός, Δρ. Μηχανικός Λογισμικού ήχου, Η/Υ 
και DSP 

Χριστοδούλου Πηνειώ, Εκπαιδευτικός Π.Ε.61, M.Sc, Υποψήφια Διδάκτορας Α.Π.Θ. 

Χρυσικού Βασιλική, Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 - Μ.Δ.Ε. «Ειδικής Αγωγής», Πανεπιστημίου Μακε-
δονίας, Υπ. Διδάκτορας Πανεπιστημίου Θεσσαλίας 

Χρυσοστομίδης Πέτρος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μ.Δ.Ε. Σπουδές στην Εκπαίδευση, Σχολή Αν-
θρωπιστικών Σπουδών, Ε.Α.Π., Μ.Δ.Ε. Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα με κατεύ-
θυνση στην Ειδική Αγωγή, ΤΕΑΠΗ/Ε.Κ.Π.Α., Μ.Δ.Ε. Ανοικτή και εξ αποστάσεως Εκπαίδευση, 
Ε.Α.Π. 

Ψαράς Χαράλαμπος, Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακός τίτλος "Παιδικό Βιβλίο και Παι-
δαγωγικό Υλικό", Πανεπιστήμιο Αιγαίο, Υποψήφιος διδάκτορας Παν. Αιγαίου, Σχολικός Σύμ-
βουλος, 2η Περιφέρεια, Ρόδος 

Ψαριανός Ερμόλαος M.Ed., Υποψήφιος Διδάκτορας Πανεπιστημίου Μακεδονίας, Υπεύθυνος 
Εκπαίδευσης, Ανάπτυξης και Διασφάλισης Ποιότητας Κέντρο δια βίου μάθησης Δράμας 

Ψαρρά Ειρήνη, Εκπαιδευτικός Π.Ε.60, Μ.Ed ΠΤΔΕ/EKΠA «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» 

Ψυχογυιοπούλου Παναγιώτα Σχολική Σύμβουλος φιλολόγων Αχαΐας, πτυχίο βυζαντινής νε-
οελληνικής φιλολογίας, πτυχίο βιβλιοθηκονομία και συστήματα πληροφόρησης, Μ.Δ.Ε. «Η-
γεσία και διοίκηση στην Εκπαίδευση, διεύθυνση και διοίκηση σχολείων»  
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Δημιουργώντας μια ψηφιακή ιστορία με το muvizu. Βέρρου Κατερίνα, Αναγνώστου Ελένη …..    
……………………………………………………………………………………………………………………………….… σελ. 128 

Διαδίκτυο και ιστορία. Λούτα  Αικατερίνη ….……………….…………………………………………… σελ. 135 

Διαθεματικό project για τη διαπολιτισμικότητα στη γλώσσα Γ΄ Γυμνασίου με χρήση Τ.Π.Ε.. 
Δέλλιου Ασπασία …………..……………………………………………………………………………………….… σελ. 143 

Διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Λύκειο και οι Τ.Π.Ε. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο 
με τίτλο Μ. Καραγάτση, Τα χταποδάκια μια διαφορετική όψη του διαφορετικού. Μπέττας 
Δημήτριος ………….…………………………………………………………………………………………………..… σελ. 151 

Είμαστε όλοι ίδιοι – είμαστε όλοι διαφορετικοί.  Σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της Νε-
οελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου. Νικολάου Γεώργιος ………………………………………..… σελ. 160 

Εκπαιδευτική ιστοσελίδα, ένα δυναμικό διδακτικό εργαλείο. Ριτζαλέου Ευαγγελία, Σκαπέτης 
Γεώργιος ……………………………………………………………..…………………………………………………… σελ. 171 

Έλληνες του σήμερα που ξεχωρίζουν. Δημιουργία wiki στο μάθημα της ερευνητικής εργασίας 
στο Λύκειο. Νηστικάκη Ανδρονίκη, Χατζηγιάννογλου Θάλεια …………….…………………..… σελ. 179 

Εμείς... οι ξένοι. Προσεγγίζοντας το ρατσισμό, με αξιοποίηση Τ.Π.Ε. και θεατρικών τεχνικών. 
Σενάριο διδασκαλίας στην Έκφραση - Έκθεση Β' Λυκείου. Κολοβελώνη Γεωργία ..……. σελ. 187 
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Εμπλοκή Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Ψηφιακή αφήγηση στο σχολικό μάθημα. Σαζακλή Ευαγγε-
λία …….………………………………………………………………………………………………………………………σελ. 197 

Ένα σενάριο διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης βασισμένο στη χρήση Τ.Π.Ε. Μία συγκρι-
τική μελέτη της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής γλυπτικής και των κοινωνικοπολιτικών 
συνθηκών που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της. Βότση Ελένη ………….……………...… σελ. 205 

Έφηβος και διαδίκτυο. Ένα σχέδιο δημιουργικής γραφής για τη ν.ε. γλώσσα στα πλαίσια δρά-
σεων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου. Γαϊτάνη Μαριάνθη ... σελ. 213 

Η αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδασκαλία της ιστορίας. Μια διδακτική πρόταση. Μερε-
ντίτης  Χρήστος ……………………………………………..……………………………………………………….… σελ. 223 

Η έννοια της τιμής στη σύγκρουση Αχιλλέα – Αγαμέμνονα. Ένα εκπαιδευτικό ψηφιακό σενά-
ριο. Μπιτζελέρη Παναγιώτα-Κυριακή, Τσάση Κωνσταντίνα …………..…………………………. σελ. 233 

Η Κύπρος στη λογοτεχνία και η συνεισφορά των Τ.Π.Ε. Δούκα Δέσποινα ……….…....... σελ. 238 

Η λογοτεχνία στα παιχνίδια και το παιχνίδι από τη λογοτεχνία. Γαμβρού Ειρήνη ..……. σελ. 251 

Η πόλη - κράτος της αρχαίας Αθήνας. Προετοιμασία εκπαιδευτικού  πολιτιστικού  προγράμ-
ματος με χρήση Τ.Π.Ε. Παλιάτσου Ουρανία, Ρίζου Πηνελόπη ………….………………….....… σελ. 259 

Η ψηφιακή αφήγηση ως κίνητρο της μαθησιακής διαδικασίας και ως διδακτικό μέσο για τη 
διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών: Εφαρμογή σε μια ταινία με θέμα το σχολικό εκ-
φοβισμό. Καραμπάτσα Βάια, Μπεϊνά Γεωργία ………………………………………………..……..… σελ. 268 

Ιστοεξερεύνηση στη Βυζαντινή Ιστορία. Νικολοπούλου Κατερίνα ………………………….… σελ. 276 

Μάθημα γλώσσας και πολιτισμού με διδακτικό σενάριο. Ένα πείραμα συνδιδασκαλίας. Μη-
τσάνη Ευαγγελία, Παπαϊωάννου Πηνελόπη …………………………………………………………...… σελ. 281 

Μετασχηματιστική μάθηση και Τ.Π.Ε. Ο εκδημοκρατισμός της γνώσης στην κοινωνία της πλη-
ροφορίας. Εμμανουηλίδου Σοφία ………….……………………………………………………………..… σελ. 291 

Μια έκθεση για τον βυζαντινό πολιτισμό. Ένα διδακτικό σενάριο στο πλαίσιο του μαθήματος 
της Ιστορίας  Β΄ Γυμνασίου και  Β΄ Λυκείου. Ορφανού Λουκία …………….………………..… σελ. 299 

Ο εσταυρωμένος του αρχαίου ελληνικού κόσμου. Ένα σχέδιο μαθήματος για τη διδασκαλία 
του μύθου του Προμηθέα με τη χρήση Τ.Π.Ε. στη θεωρητική κατεύθυνση Γ΄ Γενικού Λυκείου. 
Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ ………….…………………………………………………………………………….… σελ. 309 

Όταν η γραφή γίνεται παιχνίδι. Δημιουργική γραφή, κριτικός γραμματισμός & Τ.Π.Ε. Το πα-
ράδειγμα του ... Σχολείου του Πανεπιστημίου … Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα, Μαυρίδου Αλε-
ξάνδρα, Νικολαΐδου Σοφία, Ρουβάς Γιώργος …………………………………………………………… σελ. 317   

Π. Καβάφης, δημιουργική γραφή και ψηφιακή αφήγηση. Μια εναλλακτική προσέγγιση του 
ποιητή. Δουζίνα Μαρίλη …………………………………………………………………………………………… σελ. 325 

Πρωτεϊκή κι ασύνορη επαγγελματική σταδιοδρομία. Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στη θεραπεία 
τους στο Γενικό Λύκειο. Λάζου-Μπαλτά Καλυψώ …………………………………………………..… σελ. 335 

Σενάριο και Τ.Π.Ε.- Αλέξανδρος, η κατάκτηση της Ανατολής. Καλλίγνωμος Κωνσταντίνος ……….    
……………………………………………………………………………………………………………………………….… σελ. 344 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως τεχνολογίες της ιστορικής μνήμης και η αναγκαιότητα κριτικής, 
εκπαιδευτικής αναπλαισίωσής τους. Μουλά Ευαγγελία ………………………………………..… σελ. 354 
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Ταξιδεύουμε και δημιουργούμε μεταφράζοντας τον Λουκιανό. Διδακτική πρόταση με αξιο-
ποίηση των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία της ετερότητας στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών 
μέσα από την ιστορία επιστημονικής φαντασίας του Λουκιανού με την εφαρμογή της μετα-
φραστικής μεθόδου που έχει προταθεί από τον Δ. Ν. Μαρωνίτη. Μπουρούνη Ελένη, Ριζίκοβα 
Έλενα, Σελέντη Αθανασία, Αλτούχοβα Γκαλίνα ………….……………………………………………… σελ. 366 

Τ.Π.Ε. και ιστοριογραφία: Μια διδακτική πρόταση στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών με 
αξιοποίηση του λογισμικού «Περιπλάνηση στο χωροχρόνο». Μαρκαντωνάτος Δημήτρης ……..     
……………………………………………………………………………………………………………………………….… σελ. 375 

Φτιάχνοντας  ηλεκτρονικούς χάρτες για το Αγρίνιο (1821-1960). Σαλταούρας Δημήτριος, Α-
θανασιά Ελένη, Κουκούλης Κωνσταντίνος ……………………………………………………………..… σελ. 384 

Φως στις ιδέες και στις θεωρίες του Διαφωτισμού. Ένα διδακτικό σενάριο. Παπαλεξίου Ανα-
στασία ……………………………………………………………………………………………………………………… σελ. 395 

Π.Ε.03-Π.Ε.04-Π.Ε.04.xx 

Stellarium. Ένα πολύτιμο βοήθημα για τη διδασκαλία της αστρονομίας μέσα και έξω από την 
τάξη. Σπυριδάκης Γεώργιος ………….…………………………………………………………………………… σελ. 402 

Αξιοποίηση της εικονικής μηχανής VirtualBox της Oracle στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών 
Π.Ε.04. Κωσταρίδης Παναγιώτης, Θεοχαρόπουλος Ιωάννης …………………………………..… σελ. 411 

Γιατί ο Ποπάυ έτρωγε σπανάκι; Διδακτικό σενάριο στο μάθημα της Βιολογίας της Α' Γυμνα-
σίου. Κοτρέτσου Σταματία ……………………………………………………………………………………..… σελ. 420 

Διαθεματικό σενάριο στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας στη Β' Γυμνασίου. Καδιγιαννό-
πουλος Γεώργιος, Πανταζέλου Ελένη, Φαρσάρης Γεώργιος …………………….……………..… σελ. 428 

Διδακτική πρόταση με χρήση διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού για την έννοια, τα είδη 
και τις επιπτώσεις του πληθωρισμού στην οικονομία. Πριβαρτιτσάνης Πέτρος, Αλμπάνη Με-
λίνα–Πελαγία, Σταμανίκη Δέσποινα …………………………………..…………………………………..… σελ. 436 

Διδασκαλία ανάλογων ποσών με τη χρήση του λογισμικού Geogebra. Διάκριση αναλογικών 
και μη αναλογικών καταστάσεων. Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος ……….…………..… σελ. 445 

Εκπαιδευτικό σενάριο στα μαθηματικά: «Περιστρέφοντας τα τετράγωνα». Καλογεράς Δημή-
τριος, Δραγογιάννης Κωνσταντίνος, Σερεμέτη Λαμπρινή ………….…………………………….… σελ. 454 

Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις απειλές και τους κινδύνους στα δα-
σικά οικοσυστήματα. Μια διδακτική πρόταση  με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Κόντου 
Βασιλική ………………………………………………………………………………………..……………………...… σελ. 463 

Επεκτείνοντας ένα σενάριο Δυναμικών Μαθηματικών στο περιβάλλον Moodle. Κωστόπουλος 
Γεώργιος, Δρακοπούλου Κωνσταντίνα ………………………………………………………………..….… σελ. 472 

Επιστήμη, τεχνολογία, μηχανική και μαθηματικά μέσα από το Scientix. Κεσσανίδης Στέλιος, 
Νίκου Σταύρος, Μακρής Νίκος ……………………………………………………………………………….… σελ. 481 

Έρευνα εντοπισμoύ τεχνικών διαφήμισης και ΜΜΕ που συμβάλλουν αρνητικά στην προστα-
σία του περιβάλλοντος και  την αειφόρο ανάπτυξη με στόχο την καλλιέργεια κριτικής  σκέψης  
έναντι αυτών των τεχνικών, σε μαθητές και φοιτητές. Κωτσαλάς Ιωάννης, Σκούλλος Μιχαήλ     
……………………………………………………………………………..………………………………………………..… σελ. 490 

Η αξιοποίηση της ιστοεξερεύνησης (webquest) ως εργαλείο της περιβαλλοντικής εκπαίδευ-
σης. Καστούδη Διονυσία, Κυριακάκη Χαρίκλεια ……………………………………………………..… σελ. 497 
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Η αξιοποίηση του Geogebra για τη διδασκαλία της εκθετικής συνάρτησης. Λουμπαρδιά Αγ-
γελική, Κωστοπούλου Καλλιόπη …………………………………………………………………………….… σελ. 505 

Η απλόχερη συμβολή των Δυναμικών Περιβαλλόντων Γεωμετρίας στη μελέτη της Κεντρικής 
Συμμετρίας. Μαστρογιάννης Αλέξιος ……………………………………………………………………..… σελ. 513 

Η επίδραση της χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού των μαθηματικών στην επίδοση και τις 
στάσεις των μαθητών. Βλαχογιάννης Κωνσταντίνος ………..……………………………………..… σελ. 525 

Η τριγωνομετρία δημιούργημα της αναλογίας. Τζούμπα Δήμητρα, Μαυρουδής Σπύρος …………   
……………………………………………………………………………………………………………………………....… σελ. 535 

Μελέτη κίνησης σωμάτων στη φυσική και μαθηματική μοντελοποίηση με χρήση εκπαιδευτι-
κού λογισμικού. Ευσταθίου Αγγελική, Σφαέλος Ιωάννης ………..…………………………....… σελ. 544 

Μελέτη της σχέσης της θερμοκρασίας του αέρα και του γεωγραφικού πλάτους με τη βοήθεια 
«αποθηκευτικού νέφους». Αναστασόπουλος Παναγιώτης, Τερεζάκη Σοφία …………..… σελ. 555 

Μέτρηση της περιμέτρου της γης με τη χρήση των Cartes du Ciel και Google Earth, σύμφωνα 
με τη μέθοδο του Ποσειδώνιου. Δρίβας Ανάργυρος, Λέλλου Γεωργία …………………...… σελ. 564 

Ο Αϊνστάιν, το Νόμπελ και το διδακτικό σενάριο. Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση. Κυριακό-
πουλος Νικόλαος ……………………………………………………………………………………………………… σελ. 572 

Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης νησιωτικού χώρου-Μια διδακτική παρέμβαση 
με την χρήση Τ.Π.Ε. Βαγιάννης Παναγιώτης, Τσιρτσής Γιώργος …………………….………..… σελ. 581 

Πρακτική προσέγγιση στην εκπαίδευση Ανανεώσιμων Πηγών Ενέργειας. Κοτσαμπόπουλος 
Παναγιώτης, Λατούφης Κωνσταντίνος, Χατζηαργυρίου Νικόλαος ……..…………………..… σελ. 588 

Στάσεις των καθηγητών φυσικών επιστημών των … Σχολείων απέναντι στην αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Αργυράκης Βαγγέλης, Καλοκαιρινού Σοφία, 
Κατηνιώτης Παντελής, Νάκη Στέλλα ……………………………………………………………………….… σελ. 596 

Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία των 
λιθοσφαιρικών πλακών και των κινήσεων τους στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Λαδάς Ιω-
άννης, Τρίκολας Κωνσταντίνος …………………………………………………….………………………..… σελ. 604 

ΠΕ.05-Π.Ε.06-Π.Ε.07 

Coursera Kids. Έργο etwinning, με τη χρήση MOOC (Massive Open Online Courses). Καλ-
λιοντζή Μακρίνα, Χατζηγιάννογλου Θάλεια ………….……………………………………………....… σελ. 613 

Learner-TeacherHood. Ένα καινοτόμο e-learning campus, μια νέα προσέγγιση στη μάθηση. 
Κελεπούρη Άννα ………….…………………………………………………………………………………………… σελ. 621 

School of the future. Έργο eTwinning στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Δημοτικό. 
Σελίμη Γλυκερία, Χατζηγιάννογλου Θάλεια ……………………………………………………….…..… σελ. 630 

Spelling Bee. Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. που συνδέει το μάθημα της αγγλικής 
γλώσσας στο Γυμνάσιο με τα αρχαία και τα νέα ελληνικά. Μαρίν Μαρία ……….……..… σελ. 638 

Αξιοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία νέας γενιάς σε ένα έργο e-Twinning. Δρακοπούλου Μα-
ρία ………………………………………………………………………………………………………………………...… σελ. 647 

Από την αφήγηση στην ψηφιακή αφήγηση. Ψηφιακά εργαλεία και προτάσεις για το μάθημα 
της ξένης γλώσσας. Γιαννάτη Ευδοκία …………………………………………………………………….… σελ. 655 
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Γίνομαι ενεργός πολίτης - μαθαίνω τα δικαιώματα του παιδιού. Δαμιανίδου Λουκία, Ζα-
μπούλη Κωνσταντίνα, Τσακαγιάννης Σοφοκλής ………….………………………………………....… σελ. 663 

Δημιουργώντας τη δική μας εικονική επιχείρηση. Έργο eTwinning στο μάθημα της αγγλικής 
γλώσσας στο Λύκειο. Χαϊδεμενάκου Άννα, Χατζηγιάννογλου Θάλεια ……………………..… σελ. 670 

Οι τέχνες και η αγγλική γλώσσα συνταξιδεύουν με τις Τ.Π.Ε. μέσω eTwinning. Πασταρματζής 
Γεώργιος, Γιαννακού Τασία, Λάγγη Κατερίνα, Μαστρογιάννη Αργυρούλα …………….….. σελ. 678 

Τα γερμανικά της νέας γενιάς και των νέων μέσων. Ροφούζου Αιμιλία ……………….....… σελ. 687 

Π.Ε.11 

Η επίδραση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη φυσική αγωγή και την υγεία παιδιών και νέων. 
Μία βιβλιογραφική επισκόπηση. Κατμάδα Αικατερίνη, Πολιτόπουλος Νικόλαος ……. σελ. 697 

Η συμβολή του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής στην εκμάθηση της Γερμανικής Γλώσσας. 
Δαμιανίδου Λουκία, Πίττας Δημήτριος …………..……………………………………………………...… σελ. 706 

Τα ψηφιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση και στη φυσική αγωγή. Παππά Πέλλα Πέλλη, Δέρρη 
Βασιλική ……………………..………………………………………………………………………………………...… σελ. 715 

Φύση και άθληση στο Γυμνάσιο. Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Γκινούδη Αθηνά, Παπαδόπουλος Πέ-
τρος, Νομικού Ποθητή …..…………………………………………………………………….…………………… σελ. 724 

Χρήση των ΤΠΕ στο Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας Ορθοσωμία – Πρόληψη Κακώσεων – Επί-
δραση της Δια Βίου Συστηματικής Άσκησης. Κυριακίδης Γεώργιος …………………………… σελ. 732 

Π.Ε.19 - Π.Ε.20 

Python, μια πρόταση για εκμάθηση προγραμματισμού Η/Υ στο Λύκειο. Αραμπατζής Γεώργιος    
…………………………………………………………………………………………………………………………..…..… σελ. 740 

Ανακαλύπτω τον οπτικό προγραμματισμό και επεκτείνω την γνώση σε σύγχρονα περιβάλλο-
ντα. Γριβοπούλου Αγγελική …………………………………………………………………..…………..…..… σελ. 751 

Αξιολόγηση του λογισμικού ZHAW PowerPoint and Word Accessibility Plugin. Τσούνη Ανα-
στασία, Παπάζης Φίλιππος, Θεοδωρίδου Ευλαμπία ……………….……………………………..… σελ. 764 

Γνωρίζοντας τα δίκτυα υπολογιστών μέσω της εννοιολογικής χαρτογράφησης - Χρήση του 
CmapTools. Αβραμίδου Μαργαρίτα ……………………………………………………………………….… σελ. 774 

Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα "Πληροφορική Β' Γυμνασίου" με στόχο την καλλιέργεια 
ψηφιακών δεξιοτήτων, θετικών στάσεων και συμπεριφορών. Κοντοπίδη Ευαγγελία …………..… 
………………………………………………………………………………………………………………………..…………σελ. 781 

Διδακτικό σενάριο για την διδασκαλία λειτουργικών συστημάτων με χρήση εικονικών μηχα-
νών στην επαγγελματική εκπαίδευση και κατάρτιση πληροφορικής. Βασιλάκης Βασίλειος, Φί-
λου Σωτηρία ………………………………………….……………………………………………………………….… σελ. 790 

Δομές δικτύων επικοινωνίας μέσω Η/Υ σε φοιτητές από απόσταση. Μπαρμπόπουλος Γεώρ-
γιος …………..……………………………………………………………………………………………………………… σελ. 798 

Η αξιοποίηση των ιστολογίων στη συνεργατική μάθηση για τη διδασκαλία προγραμματι-
σμού. Μία μελέτη περίπτωσης σε ένα τμήμα πληροφορικής. Κατμάδα Αικατερίνη, Πολιτό-
πουλος Νικόλαος, Χονδρούλη Βικτώρια ………………………………………………………………...… σελ. 807 
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Η δομή επανάληψης ΓΙΑ και ο Διερμηνευτής της Γλώσσας. Γουγάς Βασίλειος, Καραθάνος Α-
χιλλέας …………………………………………………………………………………………………………………..… σελ. 815 

Η χρήση του Αρρ Inventor στη διδασκαλία της δομής επανάληψης ΓΙΑ. Γουγάς Βασίλειος, Σια-
καβάρας Ιωάννης …………………………………………………………………………………………………..… σελ. 822 

Μελέτη των κοινωνικών διαχωρισμών με λογισμικό  πολλαπλών πρακτόρων - Ετεροπαρατή-
ρηση και αξιολόγηση. Γκαράς Γεώργιος, Πασχαλιώρη Σταματία, Γιάτας Δημήτριος ….. σελ. 837 

Μετατροπή των δομών επανάληψης με χρήση της αλγοριθμικής. Γουγάς Βασίλειος, Κατσα-
δούρος Δημήτριος ………………………………………………………………………………………………….… σελ. 845 

Τo web 2.0 στην υπηρεσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η χρήση του Weebly στα πλαίσια 
διδασκαλίας του μαθήματος Πολυμέσα-Δίκτυα. Παπαδάκης Σταμάτιος, Ορφανάκης Βασί-
λειος …………………………………………………………………….………………………………………………..… σελ. 852 

Το η-τάξη ως βάση υποστήριξης των εκπαιδευτικών τεχνικής εκπαίδευσης. Κάππας Σπυρίδων    
……………………………………………………………………………………………………………..………………..… σελ. 861 

Υπηρεσίες cloud στην εκπαίδευση. Παπαδάκης Σταμάτιος, Ορφανάκης Βασίλειος …… σελ. 871 

Χρήση λογισμικού για τη 3D ψηφιακή καταγραφή αντικειμένων και μνημείων πολιτιστικής 
κληρονομίας με σκοπό την αξιοποίησή τους στην εκπαίδευση. Τζανάκης Δημήτριος, Βασιλά-
κης Βασίλειος …………………………………………………………………………………………………………… σελ. 880 

Π.Ε.60 

Άγιος Βασίλης έρχεται.. Σχέδιο εργασίας για το Νηπιαγωγείο μέσα από την εκπαιδευτική 
πλατφόρμα eTwinning. Αραπίτσα Ευδοκία, Παναγιωτόπουλος Ιωάννης ……….……….… σελ. 891 

Αειφόρος ανάπτυξη και ΤΠΕ: Προσχολικές δραστηριότητες ανάπτυξης οικολογικής συνείδη-
σης. Κουζέλη Χαρούλα, Προβίδα Αλίκη, Χόντζια Ελένη …………….…………………………….… σελ. 902 

Αναζητώντας το «Φιδένιο». Ένα παιχνίδι διάχυτου υπολογισμού για το Νηπιαγωγείο. Κρι-
κλάνη Μαρία, Λιάπη Αγγελική, Τσαπάρα Μαρία ……………………………………………………… σελ. 912 

Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της χρήσης των Τ.Π.Ε. ως καινοτόμο εργαλείο 
διδασκαλίας κυκλοφοριακής αγωγής στην προσχολική αγωγή. Ευταξία Κωνσταντία …….…….. 
………………………………………………………………………………………………………………..……………..… σελ. 921 

Από το ένα λεπτό στο ένα ευρώ. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη γνωριμία και την εξοικεί-
ωση των παιδιών με την ονομαστική αξία των κερμάτων του ευρώ. Τσέου Ελένη ……. σελ. 929 

Γονείς εν δράσει! Γονεϊκή εμπλοκή στην εκπαιδευτική διαδικασία της προσχολικής ηλικίας  
και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Κουζέλη Χαρούλα, Ζαχρήστου Δήμητρα, Σταυροπούλου Χριστίνα    
…………………………………………………………………………………………………………………………….…… σελ. 937 

Εκμάθηση χρωμάτων και σχημάτων με αξιοποίηση κινητών συσκευών. Μωυσιάδης Λευτέ-
ρης, Λιάπη Αναστασία, Ζουμπούλη Γεωργία, Ηλιοπούλου Ανθή …………….……………...… σελ. 947 

Εκπαιδευτική παρέμβαση υποστηριζόμενη από το scratch για την εκμάθηση φυσικών εν-
νοιών στο Νηπιαγωγείο. Παναγιώτου Ευαγγελία …………………………………………………….. σελ. 955 

Εκπαιδευτικό Σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.  Ο Πλανήτης Γη και το Διάστημα. Κέκελη Χρυσαυγή    
…………………………………………………………………………………………………………..…………………..… σελ. 965 

Έχω τ’ όνειρό μου... το ποδήλατό μου! Περιηγήσεις με ψηφιακά πεντάλ για μικρούς ποδηλα-
τιστές του Νηπιαγωγείου. Μαστρογιάννης Αλέξιος, Τσαμαλή Γεωργία ……..……………. σελ. 985 
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Μάθηση παίζοντας ψηφιακά. Μία νέα θεώρηση της μαθησιακής αξιοποίησης των ψηφιακών 
μέσων. Σιαμπανοπούλου Ευγενία, Γκούσκος Δημήτρης, Σφυρόερα Μαρία ………….…… σελ. 995 

Μια πόλη ιερή στην ελευθερία αφιερωμένη. Ψηφιακοί εγγραμματισμοί και πατριδογνωστι-
κές δράσεις στη γωνιά του υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο. Μαστρογιάννης Αλέξιος, Κατσούλη 
Παρασκευή ………………………………………………………………………………………………………….… σελ. 1004 

Μύρισε ... φθινόπωρο στον υπολογιστή μας. Τσαντή Παρασκευή, Χαλκιώτου Μαρία, Παπα-
γιάννη Χριστίνα …………………………………………………………………………………………………...… σελ. 1013 

Ο εξερευνητής του υπολογιστή. Εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθηματικά στην προσχολική 
εκπαίδευση. Παπαδοπούλου Χιονάτη, Κωτσαλίδου Δόξα, Ζωγράφος Θωμάς ……….. σελ. 1025 

Πάμε ένα ταξίδι στο … διάστημα. Ένα διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο. Μπάμπουρα 
Άννα …………………………………………………………………………………………………………………....… σελ. 1033 

Σχεδιασμός και υλοποίηση e-portfolios βασισμένων στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευ-
σης Moodle για μαθητές Νηπιαγωγείου. Στάσεις και αντιλήψεις γονέων και εκπαιδευτικού. 
Καλτσούλα Αναστασία ……………………………………..………..………………………………………..… σελ. 1040 

Τα βιβλία είναι … στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος .... Δραστηριότητες μάθησης με την συμ-
βολή των Τ.Π.Ε. Κάντζου Νίκη, Γκαζγκάνη Ελένη …………………………………………………..… σελ. 1049 

Τα μέσα μεταφοράς. Εκπαιδευτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο. Παπάζογλου Ασημίνα    …..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. σελ. 1057 

Τα συναισθήματα μέσα από τις Τ.Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο. Αρώνη Αλεξία, Καρδακά Σταματίνα, 
Μπενέτου Λήδα, Σκαπινάκη Υπατία ……….…………………………………………………………….… σελ. 1066 

Ψηφιακή Ιστορία. «Πώς νιώθουν τα ζώα όταν κινδυνεύουν». Γατσογιάννη Αντωνία …………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………σελ. 1074 

Π.Ε.70 

Blogs στην εκπαίδευση - δημιουργία ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων μαθητή (E-
portfolio) με τη χρήση του Wordpress. Τσούτσου Δήμητρα, Μπέρτσου Σταυρούλα … σελ. 1082 

WebQuest Διδακτικό σενάριο με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην ευέλικτη ζώνη. Δάλλα Γαρυ-
φαλλιά, Κοψολαίμη Ελένη, Στέφας Ιωάννης, Σοφός Αλιβίζος, Τσιλιμπώκου Αγάθη …. σελ. 1090 

Αγα-Πάμε Βιβλία. Ευσταθίου Αναστασία ……….………………………………………………………. σελ. 1098 

Αξιοποίηση του εργαλείου μαθησιακού σχεδιασμού Web Collage για τη σχεδίαση συνεργα-
τικών διερευνητικών σεναρίων μάθησης. Κακριδώνη Αναστασία, Μητρόπουλος Ευστάθιος    
…………………………………………………………..…………………………………………………………………… σελ. 1108 

Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος - Παιχνίδια με τις λέξεις. 
Κίργινας Σωτήρης ……….………………………………………………………………………………………….. σελ. 1118 

Απόψεις μαθητών ΣΤ Δημοτικού Σχολείου για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας. 
Μια κριτική προσέγγιση. Γιαβρίμης Παναγιώτης ………………………………………………….. σελ. 1125 

Δημιουργική γραφή λαϊκού παραμυθιού και ψηφιακή αφήγηση. Περιπτώσεις εφαρμογής και 
υλοποίησης στο Δημοτικό και το Γυμνάσιο. Κοκκινάκη Αριάδνη, Κοκκινάκη Δήμητρα ……..…..… 
……………………………………………………………………………………………………………………..………… σελ. 1134 

Δημιουργικός λόγος σε κόμικ-ψηφιακή αφήγηση. Στο γύρο του κόσμου ψάχνοντας για ενέρ-
γεια. Φραντζολά Θεοδώρα, Μπράνος Σταύρος ………………………………..…………………..… σελ. 1143 
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Διαθεματικές προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία της Ωκεανίας, αξιοποιώντας τη 
χρήση των Τ.Π.Ε. Καρπούζης Νικόλαος ……….………………………………………………………..… σελ. 1155 

Διδασκαλία του μαθήματος της γλώσσας με τη χρήση του εργαλείου Storybird στην Πρωτο-
βάθμια Εκπαίδευση. Μπέρτσου Σταυρούλα, Τσούτσου Δήμητρα ……….………………..… σελ. 1169 

Εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Παραγωγή τηλεοπτικής 
διαφήμισης από μαθητές στο πλαίσιο προγράμματος καταναλωτικής αγωγής. Πολυμεροπού-
λου Βασιλική ……..…………………………………………………………………………………………………… σελ. 1178 

Ευρώπη. Δύο διαστάσεις και δύο προοπτικές. Μια συνθετική εργασία τύπου project με ε-
φαρμογή της μεθόδου CLIL. Βλάχου Ματούλα, Γεωργοπούλου-Θεοδοσίου Αικατερίνη, Μα-
θιουδάκη  Μαρία ……….………………………………………………………………………………………..… σελ. 1186 

Η ελιά στην τέχνη, σενάριο με Τ.Π.Ε. για μαθητές Γ΄ Δημοτικού. Κουσκούτη Βασιλική …………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………..… σελ. 1195 

Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας. Μια ιστοεξερεύνηση με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Παπουτσάκη 
Καλλιόπη, Τέκος-Θεσαλιώτης Παναγιώτης …………………………………………………………..… σελ. 1206 

Η ιστορία μέσα από τον δίαυλο των Τ.Π.Ε. Παπαδόγιαννη Ελένη, Παππάς Δημήτριος  …………….  
……………………………………………………………………………………………………………………………..… σελ. 1211 

Η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών πρωτοβουλίας στην 
τάξη. Τζιάβας Αριστείδης, Τσολάκος Παντελής ……………………………………………………..… σελ. 1221 

Η συμβολή των εικονικών χαρακτήρων (avatars) στη λειτουργική χρήση διεπαφών για παιδιά 
δημοτικού. Παπαστεργίου Σοφία ………………………………………………………………………….. σελ. 1230 

Η χρήση της ιστοεξερεύνησης στη διδασκαλία της Ιστορίας- Μια διδακτική πρόταση. Κίργινας 
Σωτήρης ……….………………………………………………………………………………………………………… σελ. 1238 

Ηλεκτρονικές κοινότητες μάθησης. Μια πρακτική για την εξ αποστάσεως διασχολική επικοι-
νωνία και υλοποίηση συνεργατικών δράσεων. Κατσαβού Νικολέττα, Μαυροδόντης Χαράλα-
μπος, Οικονομίδης Δημήτριος ……….……………………………………………………………………….. σελ. 1247 

Λογισμικά αισθητικής έκφρασης ως διαχρονικοί, ιστορικοί περιηγητές. Μαστρογιάννης Αλέ-
ξιος, Κατσιώπη Παρασκευή ……………….…………………………………………………………………… σελ. 1256 

Μελέτη περίπτωσης φορητής μάθησης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Μπράνος Σταύρος, 
Γεωργιάδου Ελισάβετ    …………………………………………………………………………………………… σελ. 1265 

Παρουσίαση λογισμικού για τη διδακτική προσέγγιση κλασμάτων - ρητών αριθμών. Μπου-
ραζάνας Κώστας, Βουλτσίδης Παντελής …………………………………………………………………. σελ. 1275 

Πες μου ένα παραμύθι για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Τουπλικιώτη Σοφία ……..…………… σελ. 1286 

Πρόγραμμα οπτικοακουστικής έκφρασης μαθητών ΣΤ’ τάξης και project πρακτικής εφαρμο-
γής του. Κουμανάκου Μαρία-Αλεξάνδρα ……….………………………………………………………. σελ. 1295 

Σενάριο διδασκαλίας Θρησκευτικών στη Δ΄ Δημοτικού με χρήση ΤΠΕ. Ο Απόστολος Παύλος 
στην Ελλάδα. Κακαβάς Κωνσταντίνος, Κακαβάς Παναγιώτης, Μάνεσης Νικόλαος ….. σελ. 1304 

Σχέδιο εργασίας. Από το σιτάρι στο ψωμί. Ντούμα Ευμορφία ………..…………………….… σελ. 1312 

Το μαγικό ταξίδι του Θησέα. Εκπαιδευτικό σενάριο. Σμαροπούλου Χριστίνα …..…..… σελ. 1322 
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Φως στην τυφλότητα με τα μάτια της τεχνολογίας. Μια διδακτική πρόταση για τη γλώσσα της 
Στ' τάξης. Γιακουμάκη Στέλλα, Τσουκνίδα Μαρία …………………………….…………………….. σελ. 1333 

Ψηφιακή αφήγηση. Μια πρόταση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και του γραμματισμού 
του 21ου αιώνα. Αποτίμηση μιας εμπειρίας στο δημόσιο σχολείο. Λάχλου Σοφία, Βορύλλα 
Βαρβάρα …….……………………………………………………………………………….……………………...… σελ. 1343 

Ειδική Αγωγή 

Ανάπτυξη εκπαιδευτικού λογισμικού Sign360. Μόκα Βασιλική, Παρασκευοπούλου Ευσταθία    
…………………………………………………………………………………………………………..………….……..… σελ. 1355 

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός διαδικτυακού εργαλείου για την εκμάθηση και χρήση όρων της 
πληροφορικής στην ελληνική νοηματική γλώσσα. Καπούλας Ιωάννης ………..……...… σελ. 1363 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή. Ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας για μαθητές 
με ήπια νοητική υστέρηση με θέμα την οικογένεια. Ιορδανίδου Μάρθα, Δανιηλίδου Ευγενία    
……………………………………………………………………………………………..…………..………………….… σελ. 1373 

Η διερεύνηση της καλλιέργειας και του τρόπου ανάπτυξης γλωσσικών δεξιοτήτων σε άτομα 
με διαταραχές αυτιστικού φάσματος με χρήση διαδραστικού πίνακα. Σακελλαροπούλου Γε-
ωργία, Καψάλης Νικόλαος, Καψάλης Δημήτριος ……….………………..……………………….… σελ. 1382 

Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι Η βελτίωση της επικοινωνίας μαθητών στο φάσμα 
του αυτισμού παίζοντας το ψηφιακό παιχνίδι "Μαγικό Φίλτρο". Μαυράκη Μελπομένη, Γκού-
σκος Δημήτρης, Παπούδη Δέσποινα ………………………………………………..……………….....… σελ. 1390 

Οι Τ.Π.Ε. ως μαθησιακό εργαλείο για τους μαθητές με σύνδρομο Asperger. Σούτας Γεώργιος, 
Θεοδωρίδου Ελένη, Χατζηστρατίδη Φωτεινή …..…………………………………………………..… σελ. 1399 

Προγράμματα λογοθεραπείας. Παρουσίαση λογισμικού. Καραβελάκη Μαρία ………. σελ. 1408 

Γενικού ενδιαφέροντος 

MOOCs- Η λαϊκή επιμόρφωση στον 21ο Αιώνα. Γεωργάκαινας Χαράλαμπος ………..… σελ. 1417 

Schoolsplay: Ένα ελληνικό εργαλείο Web2.0 διαμοιρασμού και αξιοποίησης εκπαιδευτικών 
βίντεο. Αργυράκη Μ., Θεοδωρακοπούλου Μ. ……………………………………………………...… σελ. 1426 

Αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και στάσεις για την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. Διαμαντόπουλος Ηλίας, Ρούπακα Μαρία    
……………………………………………………………………………………………………………………………..… σελ. 1436 

Από τη φιλία στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη, στη φιλία στο facebook. Θεοφανέλλης Τι-
μολέων, Στεργίου Έφη ………………………………………..………………………………………………..… σελ. 1445 

Από την παραδοσιακή στην ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling). Πλεονεκτήματα και νέες 
προκλήσεις στη εκπαίδευση. Μπαρούτα Μαρία, Τσιαγκλής Δημήτριος ……………...… σελ. 1455 

Από την πλάκα και το κοντύλι στην ταμπλέτα και την γραφίδα. Η εισαγωγή και εξέλιξη των 
εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των Τ.Π.Ε. στο ελληνικό σχολείο από το 1950 μέχρι σή-
μερα. Παναγιωτόπουλος Ιωάννης, Αραπίτσα Ευδοκία ………………………..………………..… σελ. 1463 

Δημιουργώντας το δικό μου eportfolio αναπτύσσω δεξιότητες  ζωής. Βλαχοδήμου Ευπραξία    
………………………………………………………………………………………………..…………………………...… σελ. 1472 

Διερεύνηση της εκπαιδευτικής χρήσης του Facebook. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. Τσαλια-
γκού Πολυξένη, Αντωνίου Παναγιώτης  ……………………………………..………………………...… σελ. 1481 
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Εκπαιδευτικός σχεδιασμός και δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων. Ζερβός Γρηγόρης, Σου-
δίας Ιωάννης ………………………………………………………………………………………………….…..… σελ. 1488 

Εμπειρική έρευνα αξιολόγησης της επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών στο πλαί-
σιο προγράμματος «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως διδασκαλίας μέσα 
από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle». Βαϊκούση Δανάη, Φιλίππου Θεοδόσιος    
……………………………………………………………………………………………………………………………..… σελ. 1498 

Ενδοσχολική βία και εκφοβισμός: μία έρευνα σε γονείς μαθητών σχολικής εκπαίδευσης. Τσα-
κιρίδου Δόμνα, Μούτσιανος Νικόλαος ………………………………..………………….…………..… σελ. 1509 

Έρευνα για τις στάσεις των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρ-
μογή των Τ.Π.Ε  στην εκπαίδευση. Χαϊδεμένου Ελένη ………………………………………...… σελ. 1516 

Εφαρμογή του μιντιακού γραμματισμού στην εκπαίδευση μέσα από την υλοποίηση τοπικού 
πολιτιστικού δικτύου σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας. Καβαλλάρη Ισμήνη    
……………………………………………………………………………………………………………………..………… σελ. 1525 

Η αξιοποίηση, οι δυνατότητες και η εφαρμογή του ψηφιακού κόμικ στην εκπαίδευση. Μια 
εμπειρική μελέτη. Αρμακόλας Στέφανος, Μιχαηλίδη Δανάη, Παναγιωτακόπουλος Χρήστος    
………………………………………………………………………………………………………………..……………… σελ. 1534 

Η δημιουργικότητα και τα κοινωνικά δίκτυα στην εκπαίδευση. Θεοδότου Ευγενία …………..… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. σελ. 1542 

Η κινηματογραφική παιδεία την εποχή των Τ.Π.Ε. Αγραφιώτης Μιχάλης ………….…… σελ. 1554 

Ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων. Ιστοεξερεύνηση στον χώρο του πολιτισμού και της ι-
στορίας. Δασαργύρη Χρυσή, Δραγογιάννης Κωνσταντίνος, Λαλάς Χρήστος, Σαΐτη Αποστολίνα, 
Χιόνη Ειρήνη ………………………………………………………………………………………………………..… σελ. 1562 

Μάθηση μέσω διαδικτύου. Η περίπτωση των MOOC. Υπερηφάνου Ευσταθία ………. σελ. 1570 

Ο σύγχρονος ρόλος του εκπαιδευτικού στη δια βίου μάθηση. Παράγοντες βελτίωσης του εκ-
παιδευτικού έργου. Ζωγόπουλος Ευστάθιος, Γκολώνης Χρύσανθος, Κοκκολιός Αντώνιος     
……………………………………………………………………………………………………………………………..… σελ. 1579 

Στάση εφήβων μαθητών απέναντι στο ψηφιακό παιχνίδι και επιδράσεις του ψηφιακού παι-
χνιδιού στην μάθηση, τη σχολική επίδοση και την κοινωνικότητα. Φραγκίσκου Αικατερίνη, 
Γκούσκος Δημήτριος, Γιαλαμάς Βασίλης ……………………………………………………………...… σελ. 1591 

Συνδέοντας την αφήγηση με το σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού. Διε-
ρεύνηση της δυνατότητας σύνδεσης σχεδιαστικών μοτίβων ψηφιακών παιχνιδιών με την α-
φηγηματική μορφολογία του Propp. Τραγαζίκης Παναγιώτης, Γκούσκος Δημήτρης ……………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. σελ. 1600 

Το κόμικ ως εργαλείο διαμεσολάβησης της κοινωνικής γνώσης στο πλαίσιο της διαβίου μά-
θησης. Η εφαρμογή μίας πολυμεσικής δραστηριότητας σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας. Γιώτη 
Λαμπρίνα, Γεωργακλή Σταυρούλα ……………………………………………………..…………………. σελ. 1608 

Τοπιακή πρόσληψη και τεχνολογία των πληροφοριών. Μωραΐτης Κωνσταντίνος  ..… σελ. 1635 

Τ.Π.Ε. και επιμόρφωση. Κοινωνική αναπαραγωγή ή αναγκαιότητα. Γιαβρίμης Παναγιώτης …… 
………………………………………………………………………………………………………………..……………… σελ. 1627 
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Φιλία και Facebook. Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά εφήβων χρηστών κοινωνικών δικτύων. 
Γόγαλης Κωνσταντίνος  …………………………………………………………………………………….…..… σελ. 1635 

Κυπριακή Αντιπροσωπεία 

Αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων για την ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτή-
των του 21ου αιώνα. Οικονόμου Αναστασία, Αβρααμίδου Άντρη ………….……….…..… σελ. 1643 

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών σε σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης. Οικονόμου Αναστα-
σία, Τασουρής Χριστόδουλος …………………………………………………………………….………..… σελ. 1652 

Μαθησιακές εφαρμογές με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία στο εκπαι-
δευτικό σύστημα της Κύπρου …………………………………………………………………..………...… σελ. 1666 

Πρόγραμμα Πιστοποίησης eSafety (eSafety Label). Οικονόμου Αναστασία, Κωνσταντίνου Μα-
ρία ……………………………………………………………………………………………………..………………..… σελ. 1677 

Τηλε-ένταξη μαθητριών απομακρυσμένων σχολείων στο μάθημα της Επιστήμης (Φυσικής) 
σε πολυπληθή τάξη σχολείου πόλης. Κοφτερός, Α. , Τριανταφυλλίδου, Κ. , Τζουτή, Α. , Σολέα, 
Σ. ………………………………………………………………………………………………………..………………..… σελ. 1688 

Φιλαναγνωσία: Γνωρίζω τον εαυτό μου και τους άλλους. Τριανταφυλλίδης Α., Σκέλλας Α., 
Κόλλιας Α., Κοφτερός Α., Βαρναβίδη Ν. ………………………………………………………………..… σελ. 1696 

Ηλεκτρονικές Εισηγήσεις 

Από το ἄρχω … στην προστασία αρχαιοτήτων. Ένα project με αφορμή τα λεξιλογικά στην αρ-
χαία ελληνική γλώσσα Α΄ Τάξης Γυμνασίου. Ζαζάνη Ειρήνη ………………………………..… σελ. 1705 

Γεύομαι και Ονειρεύομαι. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο. Τσιγαρίδα Κων-
σταντίνα …………………………………………………………………………………………………………......… σελ. 1714 

Δεν πετάμε τίποτα! -Ανακύκλωση. Εκπαιδευτικό σενάριο για νηπιαγωγείο. Καραπά Χριστίνα    
……………………………………………………………………………………………………………………………..… σελ. 1729 

Διδακτικό σενάριο για την καλλιέργεια του ψηφιακού εγγραμματισμού, βασισμένο στις αρ-
χές του Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. Φλωρά Αφροδίτη …………...… σελ. 1740 

Διδακτικό σενάριο στη χημεία Β΄ Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε. Ταξινομώντας τα καρβοξυλικά ο-
ξέα. Χατζησάββας Γεώργιος, Γιαννακουδάκη Καλλιόπη  ……………………………………..… σελ. 1757 

Εκμάθηση ξένης γλώσσας με τη βοήθεια κινητού τηλεφώνου. Γράμψας Λάμπρος .… σελ. 1767 

Εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας στο διδακτικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες», για την 
απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή. Παπαδημη-
τρίου Γεώργιος, Πολίτη Παναγιώτα, Κανελλόπουλος Δημήτριος …………………………..… σελ. 1777 

Θέματα συμβουλευτικής σχετικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης: απόψεις γονέων για τη 
χρήση του facebook από μαθητές σχολικής εκπαίδευσης. Τσακιρίδου Δόμνα, Μούτσιανος Νι-
κόλαος …..……………………………………………………………………………………………………………… σελ. 1787 

Οι απόψεις των γονέων για το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού σε μαθητές σχολι-
κής εκπαίδευσης. Τσακιρίδου Δόμνα, Μούτσιανος Νικόλαος ……………………………..… σελ. 1794 

Πρόταση Δημιουργίας Εκπαιδευτικών Σεναρίων στα Θρησκευτικά. Οι απαντήσεις στα διλήμ-
ματα μέσα από τη συμπεριφορά των αγίων. Παπουτσιδάκη Σοφία …………………....… σελ. 1801 
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Στάσεις των εκπαιδευτικών αγγλικής γλώσσας πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης απέναντι στις Τ.Π.Ε. Σιαφάκα Ελένη ……………………………………………………………….… σελ. 1812 

Το Wiki ως εργαλείο για εκπαιδευτικούς και μαθητές στα πλαίσια της ένταξης των Τ.Π.Ε. στην 
εκπαίδευση. Γιακουμάκης Γεώργιος ……………………………………………………………..……..… σελ. 1820 

Ψηφιακή αφήγηση. Το Χρονικό του Πολυτεχνείου. Βλάχου Ρόζα, Διακογεωργίου Αρχοντούλα     
………………………………………………………………………………………………………………………..……… σελ. 1828 

Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων Εικαστικών Δημοτικού. Παρουσίαση εφαρμο-
γών από τις ενότητες: "Ποπ Αρτ"  και "Βυζαντινή αγιογραφία". Κωστόπουλος Ανδρέας ……..…  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. σελ. 1836 

Αναρτημένες Ανακοινώσεις 

Ανακαλύπτοντας τη θάλασσα. Εκπαιδευτικό σενάριο για το Νηπιαγωγείο. Χρηματοπούλου 
Χαρούλα …………………………………..………………………………………………………………………....… σελ. 1845 

Αξιολόγηση λογισμικού. Θέματα μυθολογίας, προϊστορίας και αρχαίας ελληνικής ιστορίας. 
Χατζηκαστένογλου Ιωάννα, Παλυβού Σταματία …………………………………………………….. σελ. 1855 

Αξιολόγηση της Επιμόρφωσης Τ.Π.Ε. Β΄ Επιπέδου. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών Φυσικών 
Επιστημών. Η περίπτωση των νομών Δράμας και Ροδόπης. Μπακόπουλος Νικόλαος ………....…  
……………………………………………………………………………………………………………………………….. σελ. 1867 

Απάντηση: Δημοκρατία. Μια εναλλακτική πρόταση επετειακού εορτασμού με την αξιοποί-
ηση των Τεχνών και των Τ.Π.Ε. στο Δημοτικό. Δρακάκη Μαρία ……………………………..… σελ. 1876 

Απόψεις των εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται στη Θεσσαλονίκη για τις Τ.Π.Ε.. Καλφα-
γιάννη Αγνή ……………………………………………………………………..…………………………………..… σελ. 1884 

Δια βίου μάθηση και εκπαίδευση ενηλίκων. Μαζέρας Αχιλλεύς …………………………..… σελ. 1893 

Διδακτική αξιοποίηση του προγραμματιστικού μικρόκοσμου JKarel για τη διδασκαλία βασι-
κών εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού. Τσαμπούκα Πετρούλα ……………..…   
…………………………………………………………………………………………………………………………………σελ. 1899 

Διδακτική πρόταση αρχαίων ελληνικών με την υποστήριξη των Τ.Π.Ε. Σοφοκλέους Αντιγόνη -  
Διδασκαλία από μετάφραση. Προσώρα Αργυρώ …………………………………..……………..… σελ. 1907 

Διδακτική πρόταση για το Νηπιαγωγείο με τίτλο: Ελάτε να διαβάσουμε βιβλία, να ζωγραφί-
σουμε και να παίξουμε μουσική. Παπαβασιλείου Χρυσούλα ……………………………..… σελ. 1917 

Δυνατότητες αξιοποίησης των διαδικτυακών παιχνιδιών Gettygames στη διδασκαλία των ει-
καστικών στην Στ' Δημοτικού. Γιαννημάρα Ειρήνη ………………………………………………..… σελ. 1926 

Εκπαιδευτικά ιστολόγια και άλλα εργαλεία. Γναφάκη Αικατερίνη ………………………..… σελ. 1934 

Εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών στην προσχολική εκπαί-
δευση. Παπαντώνη Ηλιάνα, Δραγογιάννης Κωνσταντίνος …………………………………...… σελ. 1937 

Εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα το φθινόπωρο, για το Νηπιαγωγείο. Ψαρρά Ειρήνη ………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………σελ. 1946 

Εκπαιδευτικό Σενάριο. Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & τοπική ιστορία. Παράλληλη διδασκαλία με α-
σύγχρονη τηλεκπαίδευση. Υφαντής Ηλίας …………………………………………………………..… σελ. 1955 
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Εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία εννοιών με τη χρήση Τ.Π.Ε. μέσω του σχεδίου 
εργασίας «Το μεγάλο μας χωριό». Σταυρίδου Εύχαρις ………………………………………...… σελ. 1967  

Η αναγνώριση και η διερεύνηση των χρωμάτων με τη βοήθεια του λογισμικού Gcompris. 
Τσέου Ελένη ………………………………………………………………………………………………………...… σελ. 1976 

Η δημιουργία μιας συνεργατικής διαδικτυακής εφημερίδας από έξι συνεργαζόμενα σχολεία. 
Παπαδάκη Ειρήνη ………………………………………………………………………………………………..… σελ. 1984 

Η διδακτική και παιδαγωγική συμβολή των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία της Ιστορίας: Εκπόνηση 
ερευνητικής εργασίας στην Β’ Λυκείου με τίτλο «Πολιτισμικές συναντήσεις στον ύστερο Με-
σαίωνα». Βιολάκη Αθηνά ……………………………………………………………………………………..… σελ. 1989 

Η εφαρμογή του Εικονικού Γραμματισμού στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας 
με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Σκλείδα Σοφία …………………………………………………………………… σελ. 1997 

Η ηλεκτρονική μάθηση (e-Learning), παράγοντας γνωστικής ανάπτυξης και καλλιέργειας δε-
ξιοτήτων. Εφαρμογή στην αδελφοποίηση σχολείων. Καντάς Κωνσταντίνος ………….… σελ. 2008 

Η ιστοεξερεύνηση ως εργαλείο στην Α' Γυμνασίου στην εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου. 
Μια μελέτη στο Μυκηναϊκό πολιτισμό. Μητρούλια Σοφία ……………………………………… σελ. 2020 

Η μέθοδος Jigsaw και η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της λογοτεχνίας. Μία πρόταση διδα-
σκαλίας. Κωνσταντίνου Γεωργία …………………………………………………………………………..… σελ. 2028 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β Παγκόσμιο Πόλεμο. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. Κόκλα Μα-
ρία ……………………………………………………………………………………………………………..……….… σελ. 2036 

Η σχέση των μαθητών της Γ' Λυκείου με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στο σχολείο. Τζιάσιου Ευαγγελία    
……………………………………………………………………………………………………………………………..… σελ. 2043 

Η τεχνολογία ανοίγει το δρόμο στην κινητική αναπηρία. Νακοπούλου Ζωή ………….… σελ. 2049 

Η τεχνολογία στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού. Το παράδειγμα του διαδραστικού πίνακα. 
Δουλαδέλη Ευστρατία, Πολίτη Ελένη ………………………………………………………………....… σελ. 2057 

Η χρήση διαδραστικών πινάκων σε Δημοτικά Σχολεία της Δυτικής Αθήνας. Σταμπουλίλη Ζωή    
……………………………………………………………………………………………………………………………..… σελ. 2065 

Ίδιες ανάγκες - Διαφορετικές προτιμήσεις. Παλαιοδήμου Άννα ………………….……...… σελ. 2073 

Κάθε όνομα χωριού, μια ιστορία του παλιού καιρού! Πρόταση προσέγγισης της τοπικής ιστο-
ρίας με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. και βιωματικών δράσεων. Τσαλαβρέτα Ευαγγελία, Δεμερτζή 
Σταυρούλα, Μπουμποδήμου Τάνια, Παπασταύρου Σοφία …………………………………..… σελ. 2078 

Μετάβαση από το Δημοτικό Σχολείο στο Γυμνάσιο. Μία διαθεματική προσέγγιση των μαθη-
μάτων της γαλλικής γλώσσας και της πληροφορικής για τους μαθητές της Α' Γυμνασίου. Κα-
παρός Αντώνης, Μοσκοφίδης Αλέξανδρος, Χασκής Βασίλης ………………………………..… σελ. 2086 

Μια πρόταση για την επιτάχυνση της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκ-
παίδευσης στις Τ.Π.Ε. Τρίκολας Κωνσταντίνος, Πλατάρος Ιωάννης, Λαδάς Ιωάννης ……………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………….. σελ. 2094 

Ο διαδραστικός πίνακας στο νηπιαγωγείο. Μαντζανίδου Γαρυφαλλιά ………………….. σελ. 2102 

Ο ρόλος της συνεργασίας στις ερευνητικές εργασίες (projects). Σιγάλα Ζαμπέτα, Τσιγγινού 
Ελένη …………………………………………………………………………………………………………………...… σελ. 2111 
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Περίληψη 

Την εκπαιδευτική έρευνα έχει απασχολήσει σε μεγάλο βαθμό η αξιολόγηση των μαθητών, 
καθώς και οι σκοποί με τους οποίους συνδέεται κάθε φορά. Ο καθορισμός των κριτηρίων 
αξιολόγησης του προσωπικού φακέλου του μαθητή ή αλλιώς «portfolio» παίζει μεγάλο ρό-
λο και κατά τον σχεδιασμό και τον τρόπο παρουσίασης του. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
κινούνται σήμερα και οι προτάσεις οργάνωσης του υλικού των μαθητών με ηλεκτρονικό 
πλέον τρόπο, τα λεγόμενα «e-portfolios». Το περιβάλλον φιλοξενίας μετατρέπεται σε ηλε-
κτρονικό, δίνοντας πρόσβαση σε ψηφιακούς πόρους και αντικείμενα εγκαταλείποντας τον 
παραδοσιακό, συμβατικό φάκελο εργασίας. Με την ίδια φιλοσοφία δομούνται και πολλά 
λογισμικά ή πλατφόρμες που μπορούν να φιλοξενήσουν το υλικό, ώστε να είναι διαθέσιμο 
στον μαθητή, στον εκπαιδευτικό αλλά και στον γονέα. Στη συγκεκριμένη εισήγηση παρου-
σιάζεται η σχεδίαση, αξιοποίηση και αξιολόγηση ηλεκτρονικού «portfolio» στο μάθημα των 
Θρησκευτικών (ΜτΘ).  

Λέξεις - κλειδιά: e-portfolio, αξιολόγηση, αυτενέργεια 

Εισαγωγή 

Η αξιολόγηση αποτελεί κομμάτι της μαθησιακής διαδικασίας βάση της οποίας πρέπει να 
σχεδιάζεται και η επόμενη. Ο φάκελος αξιολόγησης του μαθητή ή αλλιώς «portfolio» απο-
τελεί ουσιαστικά την πιο διαδεδομένη μορφή αυθεντικής αξιολόγησης (MacBeath, 2001). 
Ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται ως μία ενεργητική και αμφίδρομη διαδικασία, εφόσον συμμε-
τέχουν μαθητές και εκπαιδευτικοί και το αποτέλεσμα είναι μία «συλλογή έργων ενός μαθη-
τή, τα οποία έχουν επιλεγεί με τη συναίνεση του μαθητή και με βάση συγκεκριμένο στόχο» 
(Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004).  

Τα «e-portfolios» δομούνται με τις αρχές της αυθεντικής αξιολόγησης και αξιοποιούν ου-
σιαστικά τις τεχνολογίες για τη συγκέντρωση του υλικού του φακέλου του μαθητή. Κατά τη 
βιβλιογραφία χαρακτηρίζονται ως «συλλογές εργασιών που έχουν συγκεντρωθεί από κά-
ποιο άτομο, διατηρούνται και εμπλουτίζονται από αυτό, γιατί τα αντικείμενα που περιλαμ-
βάνονται στη συλλογή αυτή αποδεικνύουν ή πιστοποιούν τους ισχυρισμούς που μπορεί να 
κάνει το άτομο για τον εαυτό του ή τη ζωή του» (CETIS – Centre for Educational Technology 
Interoperability Standards, 2007). Ταυτόχρονα όμως συγκεντρώνουν όλα εκείνα τα πλεονε-
κτήματα ενός ηλεκτρονικού εργαλείου εφόσον είναι εύκολα ανανεώσιμα και οι μαθητές και 
οι εκπαιδευτικοί έχουν άμεση πρόσβαση και συνολικότερη εποπτεία. Οι ηλεκτρονικοί φά-
κελοι δίνουν επίσης τη δυνατότητα παροχής διαφόρων πληροφοριών που σχετίζονται με 
ενδείξεις ως προς τη μαθησιακή πορεία και εξέλιξη του μαθητή, την επίτευξη των γνωστι-
κών, αλλά και συναισθηματικών/ψυχοκοινωνικών στόχων που τέθηκαν συνολικά. Ο τρό-
πος, άλλωστε, κωδικοποίησης και παρουσίασης του μαθησιακού αντικειμένου, επηρεάζει 
σε μεγάλο βαθμό τη δυνατότητα απόκτησης της γνώσης (Matthews, 1977).  
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Η εμπλοκή της τεχνολογίας στη συγκεκριμένη δράση στο ΜτΘ αποτελεί ακόμη ένα μέσο 
μετάδοσης και εργαλείο του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος στα χέρια του 
θεολόγου (Μητροπούλου, 2007). Ειδικότερα, έγινε αξιοποίηση «e-porfolios» στο ΜτΘ σε 50 
μαθητές της Α΄ Λυκείου σε όλη τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014. Ως χώρος δια-
φύλαξης και φιλοξενίας του ηλεκτρονικού φακέλου επιλέχθηκε η σχολική πλατφόρμα α-
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης «moodle» (http://lyk-peir-uom.thess.sch.gr/moodle/my/). Η 
πλατφόρμα είναι κατάλληλη για διεξαγωγή ηλεκτρονικών διαδικτυακών μαθημάτων σύμ-
φωνα με τη φιλοσοφία του κοινωνικού δομητισμού (Vygotsky, 1988 Perkins, 1999 & 
Resnick, 1989).  

Οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να μπαίνουν με τους δικούς τους κωδικούς και να επιλέ-
γουν το υλικό του μαθήματος που αξιολογούνταν από τον διδάσκοντα. Η πλατφόρμα είναι 
ένα οικείο περιβάλλον για τους μαθητές, καθώς είναι εξοικειωμένοι με τέτοια περιβάλλο-
ντα εργασίας και ταυτόχρονα εξυπηρετούσε τις προδιαγραφές δημιουργίας «e-portfolios». 
Προσφέρει επίσης δυνατότητα χρήσης εργαλείων σε επιλεγμένες ομάδες χρηστών για την 
ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων και προωθεί μια περισσότερο συνεργατική, αλληλε-
πιδραστική μάθηση, αλλά και ταυτόχρονα διαφοροποιημένη διδασκαλία. Το περιβάλλον 
της, τέλος, διασφαλίζει τη μαθητική ιδιοκτησία του ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου και προ-
ωθεί την αυτενέργεια των μαθητών.  

Θεωρητικό πλαίσιο-ερευνητική υπόθεση 

H σχεδίαση και η δημιουργία «e-portfolios» για το ΜτΘ δομήθηκε λαμβάνοντας υπόψη ένα 
συγκεκριμένο θεωρητικό πλαίσιο, ώστε να οργανωθούν τα παιδαγωγικά βήματα προς επί-
τευξη των στόχων διδασκαλίας. Ειδικότερα στο σχεδιασμό λήφθηκε υπόψη η θεσμική διά-
σταση της παιδαγωγικής διαδικασίας (Δίκτυο για τη Σχολική Καινοτομία, 
http://www.innovation.edu.gr/). Είναι χαρακτηριστικό ότι χωρίς την ανάμειξη των μαθητών 
δε θα μπορούσε να ολοκληρωθεί καμία δραστηριότητα και άρα κανένας μαθησιακός στό-
χος. Αφορμή για την υλοποίηση της συγκεκριμένης πρακτικής αποτέλεσε ένας εκπαιδευτι-
κός προβληματισμός, μία ερευνητική υπόθεση: «Εάν η εφαρμογή «e-portfolios» στη διδα-
σκαλία του ΜτΘ μπορεί να συντελέσει στην αύξηση της αυτενέργειας και την ενεργητικότε-
ρη συμμετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία».  

Η αυτενέργεια ορίζεται ως «η ενέργεια του ανθρώπου, που λαμβάνει χώρα με τη θέληση 
του ή μοναδικό κίνητρο έχει τη βούλησή του» (Δερβίσης, 2002). Παράλληλα, αυτό που χα-
ρακτηρίζει κατεξοχήν τον άνθρωπο στο Χριστιανισμό είναι το «αυτεξούσιο» (Πέτρου, 2005). 
Η ελεύθερη επιλογή και βούληση που έχει ο άνθρωπος τον καθιστά ελεύθερο και το ΜτΘ 
οφείλει να αναδεικνύει αυτά τα στοιχεία μέσα από ποικίλες δράσεις, οι οποίες προβάλλουν 
την ελευθερία του ανθρώπου και το σεβασμό του άλλου. Στη διάρκεια της πρακτικής έγινε 
προσπάθεια να προβληθούν τα δύο αυτά χαρακτηριστικά (αυτενέργεια και αυτεξούσιο) σε 
συνδυασμό και με την τεχνολογία.  

Ο εκπαιδευτικός μέσα από πολυμεσικά περιβάλλοντα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει το 
σχολικό χρόνο και να καταργήσει τους τοπικούς περιορισμούς εφόσον το υλικό δίνεται στο 
μαθητή μέσω διαδικτύου(Πλειός, 2011). Στο περιβάλλον της πλατφόρμας του σχολείου υ-
πάρχει επιλεγμένο υλικό σε ειδική κατηγορία για το ΜτΘ, φύλλα εργασίας, εκπαιδευτικά 
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σενάρια (Μητροπούλου, 2012), «quiz», «podcast», τεστ αξιολόγησης αλλά και πολυμεσικές 
εφαρμογές. Η δημιουργία προσωπικού φακέλου δίνει στους μαθητές δυνατότητες δραστη-
ριοποίησης και ειδικά για το ΜτΘ έχει ιδιαίτερη αξία, όταν μάλιστα συνδυάζεται και με την 
τεχνολογία (Αλμπανάκη, 2013). Η εφαρμογή όλων αυτών των πολυμέσων αναβαθμίζει τη 
σχέση μαθητή-μαθησιακής ύλης κατά τη διδασκαλία του ΜτΘ (Μητροπούλου, 2007), αλλά 
των άλλων γνωστικών αντικειμένων και δραστηριοποιείται η προσοχή των μαθητών με ε-
λεγχόμενα αποτελέσματα (Gangné, 1973). Ουσιαστικά μέσα από την πλατφόρμα δίνεται η 
δυνατότητα ασύγχρονης επικοινωνίας και διδασκαλίας και υιοθετείται το μοντέλο της αντί-
στροφης τάξης «flipped class» (Bergmann & Sams, 2012). 

Τύπος και στάδια οργάνωσης του «e-portfolio» στο ΜτΘ 

Τα «e –portfolios» ανάλογα με το στόχο που εξυπηρετούν μπορούν να διακριθούν σε 
διάφορες κατηγορίες. Διακρίνονται έτσι σε: e-Portfolios Αξιολόγησης (Assessment 
Portfolios), Παρουσίασης (Showcase or Presentation Portfolios) και Ανάπτυξης 
(Development or Working Portfolios) (Regis, 2003). Στη συγκεκριμένη περίπτωση, όσον 
αφορά την επιλογή των στόχων για το ΜτΘ, αξιοποιήθηκαν στοιχεία και των τριών τύ-
πων. Δε θα μπορούσε, άλλωστε, να αποτελέσει αμιγώς «e-Portfolio Αξιολόγησης» από 
τη στιγμή που υπάρχει θεσμοθετημένο σύστημα εξετάσεων στη χώρα μας και ρυθμίζο-
νται ανάλογα ζητήματα. Ειδικότερα για την Α΄ Λυκείου υπήρξαν πρόσφατες νομοθετικές 
ρυθμίσεις και καινούργιο σύστημα αξιολόγησης με Τράπεζα Θεμάτων, το οποίο θα επε-
κταθεί σταδιακά σε όλο το Λύκειο (ΦΕΚ Α΄ 110/07-05-2014).  

Το «e-portfolios» του ΜτΘ λειτουργούσε ουσιαστικά συμπληρωματικά και παράλληλα 
ως διαγνωστικό εργαλείο της εξελικτικής πορείας και προόδου των μαθητών. Χαρακτη-
ριστικό του ήταν η διαρκής ανανέωσή του, τόσο από τους εκπαιδευομένους όσο και από 
τον εκπαιδευτικό με συνεχόμενη ανατροφοδότηση. Η συνεχής αυτή διάδραση δημιουρ-
γούσε αίσθημα συνευθύνης, ενώ άφηνε σταδιακά το μαθησιακό αποτύπωμα της εξελι-
κτικής πορείας των μαθητών και γι΄ αυτό θα μπορούσε να χαρακτηρισθεί ως ένα «e-
Portfolio Ανάπτυξης». Το γεγονός επίσης ότι αναπτυσσόταν σε ένα συνεργατικό περι-
βάλλον (πλατφόρμα «moodle»), όπου παρέχεται επικοινωνία ανάμεσα σε εκπαιδευόμε-
νους και εκπαιδευτές, είναι ένα ακόμη χαρακτηριστικό αυτού του τύπου. Ταυτόχρονα 
όμως μπορεί να χαρακτηριστεί και ως «e-Portfolio Παρουσίασης» (Showcase or 
Presentation Portfolios), αφού οι μαθητές έχουν ως κατευθυντήριες γραμμές να παρου-
σιάζουν τα καλύτερα δείγματα δουλειά τους και τις ικανότητές τους. Διαφορετικά ενυ-
πάρχει ο κίνδυνος να μετατραπεί σε μια απλή συλλογή πολλών σχολικών εργασιών απλά 
και μόνο σε ηλεκτρονική μορφή χωρίς κανένα νόημα (Rivera, 1998). 

Στη βιβλιογραφία επίσης προτείνονται κάποια στάδια γενικά για την οργάνωση του 
«portfolios» του μαθητή (Rolheiser at al., 2000), τα οποία όμως είναι ενδεικτικά και 
μπορεί να διαφοροποιηθούν ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες και τις ιδιαιτερότη-
τες των μαθητών και του εκπαιδευτικού (Γεωργούσης, 1998). Στη συγκεκριμένη περί-
πτωση προσδιορίστηκε ο σκοπός δημιουργίας του «portfolio» του μαθητή, καθορίστηκε 
το γενικό περιεχόμενο που έπρεπε να αξιολογηθεί, οι τομείς γνώσεων και δεξιοτήτων. 
Ακολούθησε η οργάνωση του φακέλου υλικού των μαθητών που σχετιζόταν με τη μορ-
φή και τη δομή. Τέλος, καθορίσθηκαν τα κριτήρια (criteria) αξιολόγησης του φακέλου. 
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Το σημείο αυτό είχε μεγάλη μεγάλη βαρύτητα, γιατί ο μαθητής όφειλε να γνωρίζει ποια 
είναι αυτά τα κριτήρια, τα οποία έπρεπε να είναι διαβαθμισμένης δυσκολίας και να ε-
μπεριέχουν ως εργαλείο την αυτοαξιολόγηση και την ετεροαξιολόγηση. Στο τελικό στά-
διο έγινε η αξιολόγηση του υλικού του φακέλου των μαθητών και η διαφύλαξή του στην 
πλατφόρμα όπως φαίνεται στην Εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1: Πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης/e-portfolio 

Εδώ πρέπει να αναφερθεί ότι παρ’ όλο που σε κάποιες κατηγοριοποιήσεις στην υπάρ-
χουσα βιβλιογραφία δεν αναφέρεται ξεχωριστά η κατηγορία του «κοινού των αξιολογη-
τών» (audience), εντούτοις ενυπάρχει σε όλες, ακόμη και όταν δεν αναφέρεται 
(Κουλουμπαρίτση & Ματσαγγούρας, 2004). Αυτό περιλάμβανε τους συμμαθητές, τους 
εκπαιδευτικούς, τον διευθυντή του σχολείου, το σχολικό σύμβουλο και τους γονείς. 

Περιγραφή δράσης, βήματα σχεδιασμού & επιλογή αντικειμένων (artefacts) 

Κατά τη διάρκεια της δράσης λήφθηκαν υπόψη οι παρακάτω άξονες σχεδιασμού:  

Α) Δικτύωση μέσω των τεχνολογιών. Αναλυτικότερα κατά τη δημιουργία «e-porfolios» οι 
μαθητές εργάζονταν σύγχρονα και ασύγχρονα μέσα από το ηλεκτρονικό περιβάλλον της 
πλατφόρμας του σχολείου. Παράλληλα επικοινωνούσαν και παρήγαγαν ψηφιακό υλικό α-
νάλογα με τις ανάγκες των μαθημάτων. Με αυτόν τον τρόπο η επικοινωνία των μαθητών 
γίνεται μέσα σε ένα ασφαλές περιβάλλον, όπου παρακινούνται να καλλιεργήσουν την ανα-
λυτική, συνθετική σκέψη και την κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999, Brown Yoder, 1999). 
Έγινε επίσης προσπάθεια να ενισχυθεί η συνεργατική κουλτούρα με τη δημιουργία γνώσης 
μέσω των ηλεκτρονικών μορφών αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας και την ανάδειξη των 
τρόπων που αναπαρίσταται η γνώση μέσω της τεχνολογίας. Οι μαθητές ανέβαζαν ομαδο-
συνεργατικά τις εργασίες τους στην πλατφόρμα και αντάλλασσαν υλικό, ώστε να αναδει-
χθούν νέες προκλήσεις που προσφέρουν οι τεχνολογίες στη συγγραφή, την αυτοαξιολόγη-
ση και την ανταλλαγή κειμένων. 

Β) Εσωτερική δικτύωση, δικτύωση με τους συμμαθητές, τους γονείς, τους εκπαιδευτικούς. 
Η συγκεκριμένη πρακτική στόχευε στην ενίσχυση της συνεργασίας των μαθητών εντός και 
εκτός σχολείου, αλλά και μέσω της ασύγχρονης επικοινωνίας σε ομάδες εργασίας. Ταυτό-
χρονα ενίσχυε τις μαθησιακές και κοινωνικοποιητικές λειτουργίες του σχολείου και επιδίω-
κε άνοιγμα του σχολείου στους γονείς για μία συνεχόμενη συνεργασία και πρόσβαση στο 
«e-portfolio» των μαθητών και εξ αποστάσεως καθώς και μία συνεχόμενη συνεργασία. Πα-
ράλληλα, η πρακτική αποτέλεσε προσπάθεια για μία εσωτερική δικτύωση μεταξύ των συ-
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ναδέλφων και μαθητών, εφόσον η δράση υπήρξε θέμα γόνιμης παιδαγωγικής συζήτησης, 
ώστε να υπάρξει ανατροφοδότηση. 

Η επιλογή των αντικειμένων ενός «e-portfolio» είναι πολύ σημαντική, γιατί είναι αυτή που 
ουσιαστικά καθορίζει και την ποιότητά του ανάλογα με τα κριτήρια που τέθηκαν αρχικά. 
Στη συγκεκριμένη περίπτωση για το ΜτΘ οι εργασίες συνδυάστηκαν και σχετίζονταν με τις 
θεματικές ενότητες της Α΄ Λυκείου σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα με τις οποίες α-
σχολήθηκαν στη διάρκεια της χρονιάς, όπως Ορθόδοξη πίστη και λατρεία, αρχιτεκτονική 
κ.α. Οι εργασίες ήταν άλλοτε ομαδικές και άλλοτε ατομικές, όπως φαίνεται στην Εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2: Εργασίες από τα e- portfolios στο ΜτΘ 

Ειδικότερα περιλαμβάνουν: δημιουργικές εργασίες (τρισδιάστατα power point, πολυμεσι-
κές παρουσιάσεις), επιτεύγματα (κατασκευή εικονικών μουσείων, τεχνουργήματα), δρα-
στηριότητες (ατομικές και ομαδικές), εργασίες που αποτυπώνουν την κριτική τους σκέψη 
(δημιουργική γραφή, διαθεματικές εργασίες), ανατροφοδότηση και σχόλια, αξιολόγηση. 
Μπορούν ακόμη να περιέχουν στοιχεία για το μαθητή ή την ομάδα, στόχους εργασιών κ.α. 
Σημαντικό, τέλος, είναι, όπως έχει ήδη αναφερθεί, να αποτυπώνουν μία εξελικτική πορεία 
του μαθητή και όχι μία στασιμότητα.  

Μέθοδος-εργαλεία 

Είναι πολύ σημαντικό να προβλέπεται η εκτίμηση επίτευξης των στόχων που τίθενται κατά 
το σχεδιασμό οργάνωσης ενός «e-portfolio». Ειδικότερα για το ΜτΘ εφαρμόσθηκε: 

α) Διαγνωστική αξιολόγηση και αναγνώριση ικανοτήτων και ελλείψεων του μαθητή  

β) Ανατροφοδοτική αξιολόγηση (feedback) στον μαθητή για την πρόοδό του ως προς τους 
στόχους που είχαν τεθεί  

γ) Καταληκτική αξιολόγηση /εκτίμηση της γνώσης που αποκτήθηκε σε συγκεκριμένο χρονι-
κό διάστημα. 

Αναλυτικότερα, συζητήθηκε συλλογικά, αλλά και σε ατομικό επίπεδο, αν επιτεύχθηκε ο 
στόχος και αν όχι γιατί, αν αντιμετώπισαν δυσκολίες και ποιες και πώς λειτούργησε η ομά-
δα δουλεύοντας μέσα από ένα τέτοιο περιβάλλον εργασίας. Για την ανάλυση των δεδομέ-
νων χρησιμοποιήθηκε η ποιοτική μέθοδος. Δόθηκαν συνεντεύξεις βασισμένες σε ημι-
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δομημένες, προσχεδιασμένες ερωτήσεις με δυνατότητα ελευθερίας συζήτησης μέσω των 
οποίων συγκεντρώθηκε πραγματολογικό υλικό (Kvale, 1996). Η ποιοτική μέθοδος και η επε-
ξεργασία μέσω ημιδομημένων συνεντεύξεων κρίθηκε ως πιο πρόσφορη, εφόσον για την 
απόσπαση των πληροφοριών δημιουργούνταν ένα χαλαρό και φιλικό κλίμα συνεργασίας 
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς και μαθητές και όχι ένα απρόσωπο εργαλείο, όπως θα ήταν τα 
ερωτηματολόγια (Cohen και Manion, 1992). Επιπλέον, η μέθοδος δίνει τη δυνατότητα στον 
συντονιστή να διερευνήσει και θέματα που δεν είχαν προηγουμένως επισημανθεί. Οι συνε-
ντεύξεις ήταν ομαδικές κάτι που είναι πολύ κατάλληλο για μαθητές, εφόσον εξοικονομείται 
χρόνος και διευκολύνεται η ανάπτυξη της συζήτησης. Μετά την ολοκλήρωση, άλλωστε, του 
φακέλου ακολουθούσε συζήτηση και αξιολόγηση των πρακτικών, ώστε να διερευνάται και 
σταδιακά η επίδραση της αυθεντικής μορφής αξιολόγησης στους μαθητές (McDrury & 
Alterio, 2002). 

Παρουσίαση-Αποτίμηση 

Στη συγκεκριμένη ενότητα επιχειρείται μία αδρομερής παρουσίαση, ερμηνεία και σχολια-
σμός των αποτελεσμάτων της έρευνας που προέκυψαν με την έως τώρα επεξεργασία, εφό-
σον η πρακτική του portfolios θα συνεχισθεί και την επόμενη χρονιά, ώστε να υπάρχουν πιο 
ολοκληρωμένα συμπεράσματα. Επιλέχθηκαν ενδεικτικά κάποια αντιπροσωπευτικά δείγμα-
τα, γιατί θα ήταν αδύνατο να παρουσιασθούν όλα τα στοιχεία στην παρούσα εργασία και 
κατά δεύτερον, γιατί ουσιαστικά υπήρχε σύγκλιση απόψεων. Μέσα από τη δημιουργία «e-
portfolio» οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να παρακολουθούν το αποτύπωμα της σταδια-
κής εξέλιξής τους, όπως αυτοί το διαμόρφωναν χωρίς ασφυκτικούς χωροχρονικούς περιο-
ρισμούς είτε στο σχολείο είτε στο σπίτι σύμφωνα με τους δικούς τους ρυθμούς. Κατά την 
άποψή τους, το γεγονός ότι δεν απαιτούνταν ταυτόχρονη συμμετοχή των εμπλεκομένων 
και ότι η δικτυακή πλατφόρμα έδινε τη δυνατότητα και για ανάπτυξη διαδικτυακών συζη-
τήσεων (chat) ήταν πολύ θετικό. Θετικό επίσης θεώρησαν το γεγονός ότι οι ίδιοι διαμόρ-
φωναν το φάκελό τους και είχαν τον έλεγχο της πορείας. 

Ειδικά για το ΜτΘ εξέφρασαν την άποψη ότι ήταν πολύ ενδιαφέρον αυτός ο τρόπος αξιο-
λόγησης και πιο κοντά ίσως στο χαρακτήρα του μαθήματος που είναι διαπροσωπικό και 
σχεσιακό. Η επαφή μάλιστα του ΜτΘ μέσα από την τεχνολογία ήταν πολύ θετικό στοιχείο 
για τους μαθητές κάτι που φάνηκε από τη συμμετοχή στις δραστηριότητες. Εξέφρασαν επί-
σης την άποψη ότι σταδιακά αισθάνονταν ότι βελτιώνονταν στις κρίσεις τους σε σχέση με 
την αξιολόγηση των δικών τους εργασιών, αλλά και των συμμαθητών τους.  

Συμπερασματικά 

Οι σημερινοί μαθητές του 21ου αιώνα είναι απαραίτητο να αποκτήσουν δεξιότητες παρου-
σίασης πληροφοριών με διαφορετικά μέσα και το σημερινό σχολείο να καλλιεργήσει ικα-
νούς ανθρώπους με γνώσεις, αλλά και δεξιότητες και ικανότητες αυτορρύθμισης. Το Λύκειο 
έχει βέβαια εξετασιοκεντρικό χαρακτήρα, αλλά παρόλα αυτά υπάρχουν δίαυλοι μέσα από 
τους οποίους μπορούν να καλλιεργηθούν ανάλογες δεξιότητες. Τα «e-portfolios» αποτε-
λούν μία πολύ καλή πρακτική αυθεντικής μορφής αξιολόγησης, διαχείρισης πληροφοριών 
και καλλιέργειας δεξιοτήτων που μπορεί να αξιοποιηθεί με τους κατάλληλους χειρισμούς 
στην τάξη προς όφελος της μαθησιακής διαδικασίας. Το ΜτΘ, παράλληλα, είναι εκείνο το 
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γνωστικό πεδίο που μπορεί με τον καλύτερο τρόπο να καλλιεργήσει δεξιότητες ρύθμισης 
της γνώσης (αυτορρύθμιση), ώστε οι μαθητές να διαμορφώσουν προσωπικούς στόχους και 
τρόπους επίτευξης αυτών.  
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ανάγκη ύπαρξης οργάνωσης στη ζωή μας. Από εκεί περάσαμε στην οργάνωση της Εκκλησί-
ας στις μέρες μας, για να εξετάσουμε τελικά την οργανωμένη ενοριακή δράση μέσω της 
δραστηριότητάς μας. Χρησιμοποιήσαμε ψηφιακές πηγές και δραστηριότητες αναπτύσσο-
ντάς τες στο περιβάλλον της edmodo, ενός παγκόσμιου ασφαλούς μέσου κοινωνικής δι-
κτύωσης και ηλεκτρονικής μάθησης για εκπαιδευτικούς και μαθητές. Στοχεύσαμε α) στην 
ανάπτυξη σχετικών με το θέμα δεξιοτήτων, β)στην ανάπτυξη ικανοτήτων επίλυσης προβλη-
μάτων και γ) στην κατάκτηση γνώσεων σχετικών με το θέμα. Η δράση αναπτύχθηκε στο πε-
ριβάλλον της τάξης, αλλά επεκτάθηκε και με κατ΄ οίκον εργασία των μαθητών. 

Λέξεις - κλειδιά: Ομαδοσυνεργατική μάθηση, Ιστοεξερεύνηση, Οργάνωση, Προσομοίωση, 
Ενοριακή δράση. 

Εισαγωγή 

Δεν υπάρχει αμφιβολία ότι για να μπορέσει να «επιβιώσει» το σχολείο, πρέπει να εισάγει 
συνεχώς καινοτομίες, οι οποίες θα το βοηθήσουν να προσαρμοστεί στις νέες απαιτήσεις 
της κοινωνίας, στην οποία λειτουργεί και αναπτύσσεται (Hoy & Miskel, 2001˙ Tomlinson 
&Allan, 2004).  

Θελήσαμε επομένως να εφαρμόσουμε αυτήν την καινοτόμο δράση, καθώς το Σχολείο μας, 
Πρότυπο Πειραματικό, εφάρμοσε κατά το σχολικό έτος 2013- 14 το Νέο Πιλοτικό Πρό-
γραμμα Σπουδών. Θεωρήσαμε απαραίτητη την συγγραφή κάποιου σεναρίου που θα μπο-
ρούσε να χρησιμοποιηθεί και από άλλους συναδέλφους. Για την υλοποίησή του χρησιμο-
ποιήσαμε σύγχρονες παιδαγωγικές τεχνικές σε συνδυασμό με εργαλεία web 2.  

Διατύπωση στόχων -Σκεπτικό: 

Η ανάπτυξη του συνεργατικού πνεύματος και της διερευνητικής μάθησης. Η δημιουργική 
ενασχόληση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και τις εικαστικές δημιουργίες σε θεολο-
γική θεματική. Η ανάδειξη της δυνατότητας υλοποίησης μιας ευχάριστης εκπαιδευτικής 
δραστηριότητας στο περιβάλλον του ελληνικού σχολείου, παράλληλα με τη δημιουργική 
αναζήτηση που είναι η βάση της μάθησης. Η πειραματική εφαρμογή καινοτόμων και δη-
μιουργικών δράσεων σε συνεργασία με Φορείς. Η ενασχόληση με διασκεδαστικούς τρό-
πους μάθησης, όπως αυτός της δημιουργίας κόμικ. Η χρήση γενικά του υπολογιστή όχι ως 
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ενός απλού εποπτικού μέσου διδασκαλίας, αλλά ως ενός εργαλείου που βοηθά το μαθητή 
να δημιουργήσει ο ίδιος με τον δικό του τρόπο σκέψης το τελικό δικό του γνωστικό προϊόν. 

Παιδαγωγική προσέγγιση – Παιδαγωγικές τεχνικές 

Για την υλοποίηση του σεναρίου μας εφαρμόσαμε την ταξινόμηση γνώσεων κατά τον Ben-
jamin Bloom, στο πλαίσιο που ορίζεται από το Problem Based Learning (PBL) με τα στάδια 
που ορίζονται από το Problem Solving (PS) (Bloom, 1956). Σύμφωνα με αυτό, οι μαθητές 
έχουν την ευθύνη της μαθησιακής τους πορείας, συζητούν και αναλύουν τις παραμέτρους 
του προβλήματος, αναζητούν και επεξεργάζονται την πληροφορία που σχετίζεται με το 
πρόβλημα. Καταγράφουν τις σκέψεις τους και διατυπώνουν υποθέσεις για πιθανές λύσεις, 
τεκμηριώνοντάς τες με επιχειρήματα. Διατυπώνουν θεωρίες επίλυσης του προβλήματος και 
προτείνουν τρόπους για τον έλεγχο της αποτελεσματικότητας όσων προτείνουν. Για τη δη-
μιουργία κόμικ βασιστήκαμε στη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης του Paivio (2006), κατά 
την οποία οι πληροφορίες χωρίζονται σε λεκτικές (κείμενο) και μη λεκτικές (εικόνες).  

Όσον αφορά τις παιδαγωγικές τεχνικές χρησιμοποιήσαμε: την ιστοεξερεύνηση (webquest) 
μαθησιακή άσκηση αλληλεπίδρασης, με χρήση ποικιλίας έγκυρων πηγών του διαδικτύου 
στην createwebquest.com, που μας δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας δωρεάν ιστοεξερευ-
νήσεων. Βεβαίως υπάρχει και η zunal.com, η οποία όμως δίνει τη δυνατότητα δημιουργίας 
μιας μόνο δωρεάν ιστοεξερευνήσεως και εμείς ήδη την είχαμε χρησιμοποιήσει για μια 
δραστηριότητα της β΄ τάξης.  

Η ιστοεξερεύνηση ορίζεται ως μια δραστηριότητα κατευθυνόμενης διερεύνησης (Ματσαγ-
γούρας, 2001, Βοσνιάδου, 2001), κατά την οποία οι μαθητές αναλαμβάνουν να λύσουν ένα 
πρόβλημα και αξιοποιούν το Διαδίκτυο, ως βασική πηγή πληροφορίας, αλλά συχνά όχι μο-
ναδική. Σε ένα μάθημα αυτής της μορφής, η πληροφορία αποτελεί το πρωτογενές υλικό 
προς επεξεργασία και οικοδόμηση νέας γνώσης. Οι ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται ώστε να 
οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών, να εστιάζουν στη χρήση της πληροφορίας, πα-
ρά στην απλή αναζήτησή της, και να υποστηρίζουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν την α-
ναλυτική, συνθετική σκέψη και την κριτική τους ικανότητα (Dodge, 1999; Brown Yoder, 
1999).  

Στις ιστοεξερευνήσεις μας περιλάβαμε τα πεδία τα οποία μια ιστοεξερεύνηση πρέπει να 
έχει, σύμφωνα με τη Μαλλιάρα (2013): Την Εισαγωγή (Introduction) , όπου παρουσιάζεται 
η κεντρική ιδέα του σεναρίου, έτσι ώστε να προκαλέσει το ενδιαφέρον και την περιέργειά 
τους. Την Εργασία ή Αποστολή (Task), όπου περιγράφεται ο ρόλος των μαθητών στο σενά-
ριο και ορίζεται η εργασία που πρόκειται να αναλάβουν. Τη Διαδικασία (Process), όπου πε-
ριγράφεται ο προτεινόμενος τρόπος εργασίας των μαθητών προκειμένου να επιτελέσουν το 
ρόλο τους. Την Αξιολόγηση (Evaluation), στην οποία περιγράφεται ο τρόπος αξιολόγησης 
των στόχων του μαθήματος και τα κριτήρια αξιολόγησης της δράσης των μαθητών και των 
προϊόντων της. Το Συμπέρασμα (Conclusion), όπου συνοψίζονται σε μια ανακεφαλαίωση οι 
στόχοι του σεναρίου και οι τρόποι με τους οποίους επιτεύχθηκαν. Τη «Σελίδα Καθηγητή» η 
οποία περιλαμβάνει θέματα, συμβουλές, και οδηγίες για την οργάνωση και εφαρμογή του 
σεναρίου στην τάξη, την ένταξη στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, και την αξιολόγηση 
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των επιδιωκόμενων στόχων. Η ιστοεξερεύνηση βρίσκεται δημοσιευμένη στη διεύθυνση: 
http://createwebquest.com/smaragda-michael/simulation-orthodox-parish  

 

Εικόνα 1: Η ιστοεξερεύνησή μας. 

Χρησιμοποιήσαμε επίσης τη συνεργατική διδασκαλία, δηλαδή «την εργασία κατά την οποία 
οι μαθητές δουλεύουν μαζί σε μια μικρή ομάδα όπου ο καθένας μπορεί να συμμετέχει σε 
μια συλλογική εργασία η οποία έχει καθοριστεί με σαφήνεια. Ακόμα, αναμένεται οι μαθη-
τές να διεκπεραιώσουν την εργασία τους χωρίς την άμεση και κατευθυνόμενη επίβλεψη 
του δασκάλου» (Cohen 1994, 3).  

Κατά την πορεία της δραστηριότητας ο μαθητής είχε τον κεντρικό ρόλο και ο εκπαιδευτικός 
το διαμεσολαβητικό (« φθίνουσα καθοδήγηση» ) σε υποστηρικτική βάση. Οι μαθητές δού-
λεψαν σε ομάδες έχοντας ταυτόχρονα αυτονομία και αυτενέργεια για να πετύχουν τους 
στόχους, αφού κάθε μαθητής είχε συγκεκριμένο ρόλο στην ομάδα. Έγινε κατανομή εργα-
σιών και χρονοδιάγραμμα.  

 

Εικόνα 2: Η σελίδα του ιστότοπού μας με την ιστοεξερεύνηση. 
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Οι ομάδες που σχηματίστηκαν βάσει των ενοριών των παιδιών ήταν οι εξής:  

Ομάδα ενορίας Αγίου Θεράποντος. (Σοφία, Ελευθερία, Ειρήνη, Μαρία, Δέσποινα) / Ομάδα 
ενορίας Αγίου Θεράποντος 2. (: Μίμης, Αρσένης, Κωνσταντίνος, Αχιλλέας, Μπάμπης) / Ο-
μάδα ενορίας Αγίου Φανουρίου.(Νικολέττα, Θεολογία, Μυρτώ, Πολυτίμη, Δήμητρα) / Ομά-
δα ενορίας Αγίας Μαρίνας.(: Δανάη, Αντωνία) / Ομάδα ενορίας Προφήτη Ηλία.(: Νικόδη-
μος, Θανάσης, Ρωμανός) / Ομάδα ενορίας Ιωάννου Χρυσοστόμου.(: Ισίδωρος, Αχιλλέας, 
Μάριος). 

Χρησιμοποιήσαμε τέλος την εκπαιδευτική επίσκεψη στους ιερούς ναούς των ενοριών τους, 
ώστε να εξοικειωθούν περισσότερο με το περιβάλλον που ερευνούσαν, καθώς «ενσωματώ-
νονται στην καθημερινή λειτουργία του σχολείου πολλαπλές πηγές πληροφόρησης και εκ-
παίδευσης εντός και εκτός των φυσικών συνόρων του σχολείου» (παρ. 1, άρ 1 της 
Φ12/752/Γ1/866/19-8-98 Κ.Υ.Α.). 

Χρονοδιάγραμμα 

Η δραστηριότητά μας διήρκησε από την έναρξη περίπου του σχολικού έτους, 20-09-2013, 
μέχρι τα τέλη Νοεμβρίου, όμως έκλεισε στις 20 – 12- 2013, με την επίσκεψη στο Χαρίσειο 
Γηροκομείο (19/12//13), όπου οι μαθητές πρόσφεραν στους «παππούδες» και τις «γιαγιά-
δες» διάφορα δώρα καθώς και τις χειροτεχνίες που τους ετοίμασαν. Όλα στο πλαίσιο εθε-
λοντισμού! Χάρη στην ελευθερία κινήσεων που μας δίνει το Νέο Πιλοτικό Πρόγραμμα, θε-
ωρήσαμε σωστό, λόγω του ενδιαφέροντος και της συμμετοχής των μαθητών μας, να διευ-
ρύνουμε τα χρονικά πλαίσια της δραστηριότητας. 

Συγκεκριμένα, μέσα στο Σεπτέμβριο (3ΔΩ) έγινε η ανακοίνωση του τρόπου εργασίας μας 
και μια προσπάθεια αλληλογνωριμίας των μαθητών, αφού η μετεγγραφή τους στο Σχολείο 
μας έγινε κατόπιν επιτυχίας τους στις εισαγωγικές εξετάσεις για την Α΄ τάξη των ΠΠΓ. Πα-
ράλληλα με την προσπάθεια αλληλογνωριμίας φροντίσαμε για την ομαλή μετάβαση τους 
(school transition) και προσαρμογή στις νέες συνθήκες του Γυμνασίου , η οποία δεν είναι 
εύκολη για όλους τους μαθητές και, γι’ αυτό καλό είναι να αντιμετωπιστούν έγκαιρα και 
αποτελεσματικά τα τυχόν προβλήματα προσαρμογής στην Α΄ τάξη Γυμνασίου. Ταυτόχρονα, 
επιχειρήσαμε να τους γνωρίσουμε τα λογισμικά και γενικά τα ηλεκτρονικά μέσα τα οποία 
τελικά και χρησιμοποιήσαμε.  

Στο σημείο αυτό σημειώνουμε ότι η χρήση της edmodo, εντάσσεται στην ερευνητική-
εκπαιδευτική παράδοση που θεωρεί τους υπολογιστές στην εκπαίδευση ως εργαλεία που 
συμβάλλουν στην ανάπτυξη σύνθετων συλλογισμών, που μπορούν να γίνουν αντικείμενο 
συζήτησης στην τάξη, αλλάζοντας ριζικά τη σχολική τάξη σε χώρο αντιπαράθεσης ιδεών 
αλλά και γόνιμου και εποικοδομητικού διαλόγου (Σολομωνίδου,2001). 
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Εικόνα 3: Αυτή είναι η επίσημη ιστοσελίδα της edmodo. 

Μέσα στον Οκτώβριο, ολοκληρώθηκαν οι συνεντεύξεις και οι επισκέψεις στους Ιερούς Να-
ούς, όπου οι μαθητές ήρθαν σε άμεση επαφή με τον τρόπο οργάνωσης μιας ενορίας, αλλά 
και το πολιτιστικό και φιλανθρωπικό έργο της ενορίας τους. Ταυτόχρονα, μέσα στο μάθημα, 
πραγματοποιήθηκε η ιστοεξερεύνηση, για την οποία αφιερώσαμε 4 Δ.Ω Βεβαίως, οι εορτα-
στικές εκδηλώσεις για την 26η Οκτωβρίου, ημέρα του Πολιούχου μας Αγίου Δημητρίου και 
για την 28η, της επετείου του ΟΧΙ, μετέφεραν τη συνέχεια των εργασιών μας μέσα στο Νο-
έμβριο. Οι μαθητές ωστόσο εργάζονταν παράλληλα στην προσωπική σελίδα τους στην 
edmodo, μια δωρεάν υπηρεσία μικρο-ιστολογίων. (Τα μικροϊστολόγια είναι κοινωνικά δί-
κτυα, στα οποία οι χρήστες μπορούν να δημοσιοποιούν μικρές αναρτήσεις κειμένου).  

 

Εικόνα 4 : Τα παιδιά ανεβάζουν μέσω της edmodo τις εργασίες τους. 
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Η Edmodo προσφέρει ένα προστατευμένο περιβάλλον δημοσιεύσεων, όπου οι καθηγητές 
και οι μαθητές μπορούν επιπλέον να διαμοιραστούν σημειώσεις, συνδέσμους, αρχεία, ερ-
γασίες, ημερολόγια και να ανακοινώσουν γεγονότα χωρίς να έχουν εξωτερικοί χρήστες δι-
καιώματα πρόσβασης. Στην edmodo οι καθηγητές έχουν την δυνατότητα να δημιουργή-
σουν ομάδες για κάθε μία από τις τάξεις τους και να επιβλέπουν ξεχωριστά την εξέλιξη των 
δραστηριοτήτων. Σε κάθε ομάδα ανατίθεται ένας μοναδικός κωδικός, τον οποίο ο καθηγη-
τής γνωστοποιεί στους μαθητές του ώστε να έχουν πρόσβαση στην ομάδα. 

 

Εικόνα 5: Τα παιδιά ανεβάζουν και φωτογραφίες από τη συνέντευξή τους με τον ιερέα της 
ενορίας τους. 

Στο Νοέμβριο πραγματοποιήσαμε τη συνέντευξη από τον Πρωτοπρεσβύτερο του Ιερού Να-
ού Αγίου Φανουρίου, πατέρα Αργύριο Γαβριηλίδη, της ενορίας του Σχολείου μας, τον οποίο 
προσκαλέσαμε στην τάξη , στις 1- 11- 2013, κατόπιν εγκρίσεως του αιτήματός μας από την 
ΕΠΕΣ του Σχολείου και σύμφωνα με όλες τις νενομισμένες διαδικασίες. Επίσης, στις 19-11-
2013 , ημέρα Τρίτη, παρουσιάσαμε την ιστοεξερεύνησή μας και τη χρήση της edmodo 
στους Φοιτητές της Θεολογικής που μας επισκέφτηκαν στο πλαίσιο της συνεργασίας του 
Σχολείου μας με τη Θεολογική Σχολή και ειδικότερα για το μάθημα των Πρακτικών ασκή-
σεων των Φοιτητών.  

Στο Νοέμβριο (2ΔΩ) ασχοληθήκαμε επιπροσθέτως και με την οργάνωση του υλικού και τη 
συγκέντρωσή του σε ένα η- βιβλίο, όπου ενσωματώσαμε και κόμικ, κατασκευασμένα στην 
toondoo και με θέμα: «Η ενορία», έτσι, όπως οι ίδιοι οι μαθητές διαμόρφωσαν το κείμενο 
και τα σχέδια. Άρα, εδώ δείξαμε και τον τρόπο λειτουργίας του toondoo, με οδηγίες που 
έχουμε και στη διεύθυνση του wiki μας για τον Όμιλό μας, ΤΠΘ (Η Τεχνολογία της Πληρο-
φόρησης στη Θεολογία). Ως κόμικ θεωρούμε την τοποθέτηση εικόνων και λόγου σε σειρά 
ώστε να αφηγούνται μια ιστορία ή να δραματοποιούν μια ιδέα (Eisner, 1985). Στη συγκε-
κριμένη περίπτωση οι μαθητές χρησιμοποίησαν κάποια σχέδια παρμένα από το toondoo, 
προκειμένου να συνδέσουν τις διαφορετικές εργασίες τους σχετικά με τις ενορίες και ως 
εισαγωγή στην επόμενη εργασία. 

Στον Δεκέμβριο, στις 19-12-2013 πραγματοποιήσαμε, ως μέλη ενορίας, επίσκεψη στο Χαρί-
σειο Γηροκομείο και στη βάση εθελοντισμού, αφού έγινε εκτός ωρών διδασκαλίας. Εδώ 
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είχαμε και την ευγενή συνεργασία με τους γονείς, πολλοί από τους οποίους ήρθαν μαζί μας 
στο Γηροκομείο και μας βοήθησαν στη δράση μας. Εννοείται πως δεν βγάλαμε φωτογραφί-
ες, διότι δεν το θεωρήσαμε σωστό, αφού ήταν φιλανθρωπική πράξη εθελοντισμού, την α-
ναφέρουμε όμως αναγκαστικά για να δείξουμε ότι με τη δραστηριότητά μας θελήσαμε να 
δώσουμε και πρακτικό χαρακτήρα εφαρμογής των όσων περί ενοριακής φιλανθρωπικής 
δράσης είπαμε. 

 

Εικόνα 6 : Οδηγίες για δημιουργία κόμικ. 

Συμπεράσματα  

Από την υλοποίηση της δραστηριότητάς μας συμπεραίνουμε ότι αξιοποίηση των Νέων 
Τεχνολογιών, στο πλαίσιο των νέων θεωριών μάθησης, είναι εξαιρετικά ωφέλιμη για τους 
μαθητές. Πραγματικά, η χρήση των ψηφιακών μέσων και η ποικιλία των μαθησιακών 
δραστηριοτήτων, που εμπεριέχονταν στο σενάριό μας, βοήθησε τους μαθητές να 
αναπτύξουν πλήθος δεξιοτήτων. Τα ψηφιακά μέσα μπορούν επομένως να εμπλουτίσουν τη 
μαθησιακή διαδικασία και να κάνουν το σχολείο πιο ενδιαφέρον για τους μαθητές. 
Επιπλέον, βοηθούν στη συμμετοχή όλων των μαθητών, γιατί ανταποκρίνονται σε όλους 
τους τύπους νοημοσύνης.  

Η πληθώρα των δραστηριοτήτων που χρησιμοποιήσαμε βοήθησε πολύ και στην 
συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών, καθώς ενθάρρυνε την διαπροσωπική επικοινωνία 
και οι μαθητές αύξησαν μέσω της συνεργασίας τον αλληλοσεβασμό τους, ενώ η χρήση της 
προσομοίωσης – παιχνίδι ρόλων, τους ενέπλεξε σε μια κατάσταση όχι μόνο διανοητικά 
αλλά και συναισθηματικά. Το μαθησιακό αγαθό που προσφέρθηκε με αυτόν τον τρόπο, 
εξυπηρετούσε την ολιστική προσέγγιση της γνώσης.  
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Εικόνα 7: Η επίσκεψή μας στο Χαρίσειο. 

Οι γονείς βρίσκονται πάντοτε στο πλευρό του εκπαιδευτικού, όταν βλέπουν ότι γίνονται 
καινοτόμα και δημιουργικά πράγματα για χάρη του παιδιού τους. Ήταν συγκινητική η 
συμπαράσταση των γονέων και η αλληλεγγύη τους στις φιλανθρωπικές δράσεις στο 
πλαίσιο «προσομοίωσης ενοριακής δραστηριότητας» Τους ευχαριστούμε. 
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Περίληψη 

Η διαδικασία μάθησης στα θρησκευτικά έχει ως στόχο πέρα από την κατάκτηση γνώσεων, 
την κατανόηση και αφομοίωση πανανθρώπινων αξιών. Η επίτευξη των παραπάνω στόχων 
μπορεί να συντελεσθεί με την υποστήριξη των ΤΠΕ. Οι νέες τεχνολογίες δίνουν την δυνατό-
τητα στους μαθητές μέσα από ομαδοσυνεργατικές βιωματικές δραστηριότητες να εκφρα-
στούν, να μάθουν δημιουργώντας, να αναπτύξουν την κριτική σκέψη και να αλλάξουν τον 
τρόπο αντιμετώπισης και στάσης απέναντι σε ανθρώπους διαφορετικών θρησκευτικών α-
ντιλήψεων. Στο άρθρο αυτό παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο που εφαρμόστηκε στην 
τάξη για την διδασκαλία των «Ξένων Θρησκευμάτων». Βασίζεται στην βιωματική μαθητο-
κεντρική παιδαγωγική προσέγγιση της διδασκαλίας των Θρησκευτικών μέσω χρήσης των 
Τ.Π.Ε., συγγραφής θεατρικού κειμένου, δραματοποίησης και σκηνικής απόδοσής του με 
στόχο την ενίσχυση της εμπλοκής των μαθητών στην μαθησιακή διαδικασία και την υπο-
στήριξη των γνωστικών και μεταγνωστικών ικανοτήτων τους. Η αξιολόγηση του σεναρίου με 
την χρήση «pre» και «post testing» δομημένων ερωτηματολογίων ανέδειξε την ενεργό 
συμμετοχή, την απήχηση που είχε στους μαθητές το σενάριο καθώς και την επίτευξη των 
μαθησιακών στόχων. 

Λέξεις κλειδιά: Τ.Π.Ε., Ενεργή μάθηση, Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, Θρησκεία 
 

Εισαγωγή 

Το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών της Β’ Λυκείου περιλαμβάνει το θέμα της «θρησκείας 
ως πανανθρώπινο φαινόμενο», αλλά και την εισαγωγή στις κυριότερες θρησκείες του κό-
σμου. Για να γίνει ενδιαφέρον ένα τόσο σημαντικό ζήτημα, όπως είναι αυτό της θρησκευτι-
κής πίστης και ετερότητας, είναι απαραίτητο να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον του μαθητή. 
Η διαδικασία μάθησης δεν πρέπει να περιορίζεται μόνο στην απλή παροχή γενικών θρη-
σκευτικών γνώσεων, αλλά να επεκτείνεται στην κατανόηση της κοινής προέλευσης του 
θρησκευτικού συναισθήματος, στην ανοχή και στον σεβασμό προς τις άλλες θρησκείες και 
πολιτισμούς, στην συνεργασία μεταξύ τους και στον κριτικό προβληματισμό (Μπαλτατζής, 
2013).  

Είναι σημαντικό να ληφθεί υπ’ όψιν πως «Ο καλύτερος τρόπος για να μάθει κανείς οτιδήπο-
τε είναι να το ανακαλύψει ο ίδιος» (Κουμαρόπουλος, 2005). Η πραγματική μάθηση είναι η 
ενεργός μάθηση (active learning). Για να υπάρχει ενεργός μάθηση πρέπει να δοθούν στον 
μαθητή τα κίνητρα τα οποία θα τον ωθήσουν να συμμετέχει στην διαδικασία μάθησης. Κάτι 
τέτοιο επιτυγχάνεται μέσω της ενσυναίσθησης (empathy) (Κουμαρόπουλος, 2005). Πρέπει 
να γίνει αντιληπτό πως σε μια ψηφιακή εποχή έκρηξης γνώσεων και υπερβολικών πληρο-
φοριών ο μαθητής αδιαφορεί να προσλάβει άλλες «στεγνές» γνώσεις λόγω κόπωσης ή και 
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κορεσμού. Είναι σημαντικό να αναπτυχθεί μια προσωπική σχέση με τον μαθητή ο οποίος 
θα δει στο πρόσωπο του δασκάλου κάποιον που τον σέβεται ως μια ξεχωριστή προσωπικό-
τητα με ενδιαφέροντα και κλίσεις και τον αποδέχεται ανεξάρτητα από την επίδοση και τη 
διαγωγή του (Ματσαγγούρας, 2002). Είναι απαραίτητο να υπάρχει μία βαθιά γνωριμία με 
τους μαθητές, όσον αφορά τα ενδιαφέροντα τους, τα ιδιαίτερα ταλέντα τους, τις κλίσεις 
τους στα μαθήματα, καθώς και τα χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Η γνωστική 
ύλη των μαθημάτων πρέπει να παρουσιάζεται με τέτοιο τρόπο, ώστε να αγγίζει τα ενδια-
φέροντά τους και το κοινωνικοπολιτιστικό τους υπόβαθρο. Η μέθοδος η οποία ενδείκνυται 
για μια «διαφοροποιημένη» διδασκαλία ανάλογα με τα ενδιαφέροντα αλλά και την προ-
σωπικότητά των μαθητών είναι η μέθοδος της ερευνητικής εργασίας (project) (Κουμαρό-
πουλος, 2005).  

Η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί την ομαδοσυνεργατική εργασία. Σε αυτήν συμμετέχουν 
όλα τα μέλη της σχολικής τάξης. Ο σχεδιασμός και η οργάνωση της διδασκαλίας συνδια-
μορφώνονται από τον εκπαιδευτικό και τους μαθητές. Σημαντικό ρόλο στην υλοποίηση του 
«project» έχουν τα εναλλακτικά περιβάλλοντα μάθησης. Οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές και 
τα σύγχρονα οπτικοακουστικά μέσα αποτελούν εργαλείο για την υλοποίησή του. Αξιοποι-
ούνται γνώσεις από όλα τα μαθήματα που πρέπει να συνδυασθούν, για να προκύψει το 
επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο κάθε μαθητής ασχολείται με την παραγωγή ενός «κομματιού» 
του προς επεξεργασία σχεδίου, που είναι πιο κοντά στα ενδιαφέροντα και στις δεξιότητές 
του (για παράδειγμα ζωγραφική, φωτογραφία, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, θέατρο, μουσική) 
(Κουμαρόπουλος, 2005).  

 Η χρήση των Τ.Π.Ε. μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα των θρησκευτικών: α) ως βι-
βλιοθήκη πληροφόρησης και ως μέσο για τη συγγραφή και δημοσίευση μαθητικών εργα-
σιών, β) ως εργαλείο συνεργασίας και επικοινωνίας σε διερευνητικές συνεργατικές δρα-
στηριότητες, γ) ως πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και δ) ως εργαλείο έκφρασης 
και δημιουργίας. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών υποστηρίζει την ανά-
πτυξη κριτικής σχέσης των μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό περιβάλλον και επιτρέπει 
τον προβληματισμό πάνω σε κοινωνικές αξίες, ρόλους και σχέσεις (Μητροπούλου 2003). Το 
προτεινόμενο σενάριο με την χρήση των Τ.Π.Ε. αφορά μαθητές της Β’ τάξης του Λυκείου και 
μπορεί να εφαρμοστεί σε τμήματα 25-30 μαθητών.  

Μπορεί να υλοποιηθεί ως ερευνητική εργασία. Καλύπτει διαθεματικά τους τομείς της Πλη-
ροφορικής, της Δημιουργικής γραφής, της Θεατρικής αγωγής, της Μουσικής και της Γυμνα-
στικής-Χορού. Σκοπός του σεναρίου είναι ο διδάσκων να καταφέρει να καθοδηγήσει τον 
μαθητή να ανακαλύψει και να βιώσει μέσα από την ποικιλία της θρησκευτικής ετερότητας 
τον διάλογο των πολιτισμών, τις ιδιαιτερότητες αλλά και τις ομοιότητες των θρησκευτικών 
παραδόσεων.  

Ειδικοί στόχοι του σεναρίου 

Οι ειδικοί στόχοι του σεναρίου αναφέρονται στους τομείς του κλασσικού, του ψηφιακού 
και του κριτικού γραμματισμού. Πιο συγκεκριμένα στον κλασσικό γραμματισμό οι επιμέ-
ρους στόχοι είναι οι παρακάτω: 
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1. Γνωστικοί στόχοι: Να γνωρίσουν οι μαθητές τη θρησκεία ως πανανθρώπινο φαινόμε-
νο. Να ανακαλύψουν κάποια από τα ξένα Θρησκεύματα σε όλες τους τις εκφάνσεις. 
Μέσω της δημιουργίας μιας διακειμενικής σύνθεσης να βιώσουν τον πλούτο τόσο της 
ελληνικής γλώσσας όσο και της αρχαίας ελληνικής και παγκόσμιας λογοτεχνίας. Η συμ-
μετοχή τους στη θεατρική παράσταση βοηθά στην καλλιέργεια σωστού λόγου και άρ-
θρωσης (Ιωακειμίδης, 2011). 
 
2. Παιδαγωγικοί στόχοι: Να αναπτύξουν ομαδικό πνεύμα και να ασκηθούν στη συνερ-
γασία, στην αποδοχή της διαφορετικής άποψης και στην επικοινωνία στα πλαίσια της 
ομάδας αλλά και του ευρύτερου κοινωνικού περιβάλλοντος. Να αναλαμβάνουν πρωτο-
βουλίες και να δημιουργούν μέσα από τον κόσμο των ενδιαφερόντων τους μια πρωτό-
τυπη παρουσίαση του θέματος που έχουν αναλάβει να επεξεργαστούν (Ματσαγγούρας, 
2000). Να καλλιεργήσουν τα αισθητικά τους κριτήρια. 
 
3. Συναισθηματικοί στόχοι: Οι μαθητές να ευαισθητοποιηθούν μέσα από βιωματικές 
δράσεις απέναντι στις θρησκευτικές μειονότητες, να κατανοήσουν πως οφείλουν να 
σέβονται τις επιλογές των άλλων, όποιες κι αν είναι αυτές, να κατανοήσουν πως την 
αγάπη τους προς τον Θεό μπορούν να την εκφράσουν με την αγάπη προς τον συνάν-
θρωπο. Μέσα από τα θεατρικά δρώμενα αναπτύσσουν τον συναισθηματικό τους κό-
σμο, επικοινωνούν με τους συμμαθητές τους, εξωτερικεύουν τα συναισθήματά τους και 
ευαισθητοποιούνται στο θέμα των θρησκευτικών μειονοτήτων στην χώρα μας (Ιωακει-
μίδης, 2011).  
 
4. Στόχοι ως προς την χρήση των ΤΠΕ: επιδιώκεται οι μαθητές: α) να ασκηθούν στην α-
ναζήτηση πληροφοριών σχετικά με το θέμα τους μέσω του διαδικτύου, β) να εξοικειω-
θούν με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και να γνωρίσουν τις δυνατότητες που 
τους δίνονται στη παραγωγή ατομικών ή συνεργατικών κειμένων, γ) να ασχοληθούν 
μεθοδικά με τη δημιουργία παρουσιάσεων, να ενθαρρυνθούν να αναρτούν τις εργασίες 
τους σε ιστολόγια και να κοινοποιούν το έργο τους, να μάθουν να χρησιμοποιούν την 
πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης moodle του σχολείου τους srv-1lyk-peir-
thess.thess.sch.gr/ καθώς και υλικό από το ψηφιακό σχολείο 
http://ebooks.edu.gr/2013/allcourses.php και δ) να γνωρίσουν την χρήση προγράμμα-
τος ηχητικής επεξεργασίας κειμένου, όπως το audacity και να αξιοποιήσουν τα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης ως χώρο συνεργασίας - επικοινωνίας που υποστηρίζει και βοηθά 
την πορεία και την εξέλιξη της εργασίας τους. 

Με τον κριτικό γραμματισμό επιχειρείται οι μαθητές: α) να διαμορφώσουν κριτική στάση 
απέναντι στην θρησκεία ως πανανθρώπινο φαινόμενο μέσα από μαρτυρίες, άρθρα, φωτο-
γραφίες και βίντεο, β) να αποκτήσουν μία σφαιρική εικόνα –όσο είναι δυνατό- για τις διά-
φορες θρησκείες, γ) να διαμορφώσουν ελεύθερα και ενσυνείδητα προσωπική άποψη απέ-
ναντι στο φαινόμενο της θρησκευτικής ετερότητας, δ) να συνειδητοποιήσουν ότι στις θρη-
σκείες υπάρχουν ομοιότητες αλλά και διαφορές, χωρίς αυτό να θέτει κάποια θρησκεία σε 
υποδεέστερη θέση από την άλλη, ε) να συναισθανθούν πως όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και 
πρέπει όλοι να έχουν τις ίδιες ευκαιρίες στην ζωή χωρίς αποκλεισμούς λόγω εθνικότητας, 
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θρησκεύματος και φυλής και στ) να συζητούν για τα μεγάλα προβλήματα και ερωτήματα 
στη ζωή του ανθρώπου και του κόσμου.  

Προϋποθέσεις υλοποίησης του σεναρίου 

Ο διδάσκων αναρτά στην πλατφόρμα της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης (moodle) του σχο-
λείου λίστα με ιστοσελίδες στις οποίες οι μαθητές θα αναζητήσουν το υλικό τους. Η ύπαρξη 
βιντεοπροβολέα υποστηρίζει την μάθηση και παρέχει τον απαραίτητο τεχνολογικό εξοπλι-
σμό για την παρουσίαση των μαθητικών εργασιών. Η ύπαρξη φορητών υπολογιστών διευ-
κολύνει τους μαθητές, προκειμένου να αναζητήσουν το υλικό που χρειάζονται για τις εργα-
σίες τους μέσα στην τάξη. Η ικανοποιητική γνώση διαχείρισης επεξεργασίας πολυμεσικών 
αρχείων, αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο και αξιοποίησης των κοινωνικών δικτύων 
είναι συνήθως δεδομένη στην συγκεκριμένη ηλικία.  

Συμβατότητα με το ΑΠΣ  

Ο τρόπος προσέγγισης των θεματικών ενοτήτων είναι απόλυτα συμβατός με το ΑΠΣ του 
μαθήματος των Θρησκευτικών, αφού φέρνει τον μαθητή σε επαφή με τη νέα γνώση χρησι-
μοποιώντας νέες μεθόδους απόκτησης της, οι οποίες αναπτύσσουν τη συνεργασία, την 
πρωτοβουλία και την αυτενέργεια. Διεγείρει τη βιωματική συμμετοχή και καλλιεργεί καλλι-
τεχνικές δεξιότητες. Τέλος, ενισχύει την κριτική στάση του μαθητή απέναντι στο θέμα της 
θρησκευτικής ετερότητας και τον βοηθά να διαμορφώσει την προσωπική του στάση. 

Περιγραφή του σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο υλοποιείται στα πλαίσια ερευνητικής εργασίας σε διάστημα ενός τε-
τραμήνου και χωρίζεται σε δύο στάδια. Το πρώτο στάδιο αφιερώνεται στην βιωματική 
προσέγγιση των θεματικών ενοτήτων. Ο διδάσκων παρουσιάζει στους μαθητές την πλατ-
φόρμα εξ αποστάσεως που διαθέτει το σχολείο. Καθοδηγεί και εξηγεί τον τρόπο λειτουργί-
ας της πλατφόρμας καθώς και την διαδικασία με την οποία μπορούν ανά πάσα στιγμή οι 
μαθητές να αναρτούν το υλικό τους, να ενημερώνονται από το υλικό του εκπαιδευτικού, να 
θέτουν ερωτήσεις αλλά και να συμμετέχουν στην ομάδα συζήτησης (forum) με τον διδά-
σκοντα ή τους συμμαθητές τους. Προκειμένου οι μαθητές να ενημερώνονται γρήγορα για 
κάποια εξέλιξη στην πορεία της ερευνητικής εργασίας, ένας μαθητής αναλαμβάνει να δη-
μιουργήσει «κλειστή» ομάδα στο «facebook» με τον τίτλο «ΑΘΕΑΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΩΝ ΘΡΗ-
ΣΚΕΙΩΝ» https://www.facebook.com/groups/1422917841294798/?fref=ts. Η δημιουργία 
της «κλειστής» ομάδας διευκολύνει την λειτουργία των ομάδων στην δεύτερη φάση της 
βιωματικής προσέγγισης, όπου οι μαθητές βρίσκονται συχνότερα για την συγγραφή της 
εργασίας τους αλλά και για τις πρόβες της θεατρικής παράστασης. Αναλύεται στους μαθη-
τές ο τρόπος με τον οποίο θα εργαστούν για το επόμενο διάστημα. Τους προτείνεται η ο-
μαδοσυνεργατική μέθοδος με την οποία είναι εξοικειωμένοι και καλούνται να αποφασί-
σουν με ποια ομάδα θα δουλέψουν, αφού πρώτα γνωρίσουν τις προτεινόμενες ομάδες.  

Οι ομάδες αποτελούνται από πέντε άτομα και είναι οι παρακάτω: α) η δημοσιογραφική 
ομάδα, έργο της οποίας είναι η ανεύρεση άρθρων και κειμένων σχετικά με την θρησκεία 
την οποία γνωρίζουμε κάθε φορά , β) η ομάδα μουσικής που αναζητεί ύμνους, τραγούδια 
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και προσευχές της θρησκείας που μελετάει, γ) η ομάδα τέχνης, που έχει ως μέλημά της να 
αναζητήσει έργα τέχνης της κάθε θρησκείας για παράδειγμα ναούς, αγάλματα, εικόνες, δ) η 
ομάδα φωτογραφίας που αναζητεί στο διαδίκτυο φωτογραφίες και εικόνες που αποτυπώ-
νουν τελετές, έθιμα και συνήθειες των πιστών της κάθε θρησκείας και καλύπτει φωτογρα-
φικά την θεατρική παράσταση, ε) η ομάδα επεξεργασίας κειμένων που συγκεντρώνει το 
υλικό των άλλων ομάδων προκειμένου να δημιουργήσει μια παρουσίαση για κάθε διδακτι-
κή ενότητα που εξετάζεται. 

Πρώτο στάδιο του σεναρίου 

Αρχικά γίνεται παρουσίαση της νέας ενότητας από τον διδάσκοντα με την χρήση των νέων 
τεχνολογιών. Παρουσιάζεται η εκάστοτε νέα θρησκεία, η πίστη της, τα ιερά βιβλία, ο τόπος 
λατρείας, οι εορτές και η σημερινή μορφή της. Οι μαθητές περιηγούνται εικονικά στους 
ναούς των διαφόρων θρησκειών. Η πλατφόρμα του ψηφιακού σχολείου 
(http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-B126/498/3241,13164/) προσφέρει 
αρκετό εκπαιδευτικό υλικό για την μεταφορά των μαθητών στο κλίμα και στην κουλτούρα 
των ξένων θρησκειών (κείμενα, προσευχές ύμνους, εικόνες). Με την αξιοποίηση κατάλλη-
λου ψηφιακού διδακτικού υλικού και διερευνητικών δραστηριοτήτων, ο εκπαιδευτικός 
προσπαθεί να ενεργοποιήσει τους μαθητές και να τους καθοδηγήσει στην ανακάλυψη της 
νέας γνώσης. Οι μαθητές επεξεργάζονται τo υλικό (άρθρα, εικόνες, 3D περιηγήσεις, ήθη και 
έθιμα, λατρευτικές συνήθειες, ιεροί τόποι) που έχουν αναλάβει χρησιμοποιώντας ένα φο-
ρητό υπολογιστή ανά ομάδα. Συνδέονται με την πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 
του σχολείου τους (Εικόνα 1α) για να μελετήσουν και να διερευνήσουν το εκπαιδευτικό υ-
λικό του εκπαιδευτικού και να απαντήσουν σε ερωτήσεις κλειστού ή ανοιχτού τύπου προ-
κειμένου να κατακτήσουν τη νέα γνώση . Αναλαμβάνουν να ανασύρουν από το διαδίκτυο 
το επιπρόσθετο υλικό που χρειάζονται για την εκπόνηση της εργασίας τους. Προηγουμένως 
έχει αναρτηθεί στην πλατφόρμα εξ αποστάσεως εκπαίδευσης του σχολείου κατάλογος με 
προτεινόμενες ιστοσελίδες τις οποίες μπορούν να επισκεφτούν. Η ομάδα επεξεργασίας 
κειμένου επεξεργάζεται σταδιακά το υλικό που της παραδίδουν οι ομάδες της μουσικής, 
της δημοσιογραφίας, της τέχνης και της φωτογραφίας. Ο στόχος στο πρώτο στάδιο (περί-
που ενάμισι μήνα) είναι να συγκεντρωθεί όλο το υλικό από τις ομάδες σε μια παρουσίαση 
«power point» που αφορά την συγκεκριμένη διδακτική ενότητα.  

Δεύτερο στάδιο του σεναρίου 

Στο δεύτερο στάδιο οι μαθητές προχωρούν στη βιωματική προσέγγιση των γνώσεων. Στην 
περίπτωση της ερευνητικής εργασίας «ΑΘΕΑΤΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ ΤΩΝ ΘΡΗΣΚΕΙΩΝ» αυτή γίνεται 
με δύο τρόπους. Ο πρώτος τρόπος επικεντρώνεται στη συγγραφή ενός γλωσσάριου για τα 
ξένα θρησκεύματα με όρους και πληροφορίες για τις θρησκείες που γνώρισαν και ενός εγ-
χειριδίου με τις αθέατες πλευρές των θρησκειών, τις οποίες τα παιδιά ανακάλυψαν μέσω 
της διερεύνησης και της μελέτης την οποία ολοκλήρωσαν στο πρώτο στάδιο. Οι μαθητές 
συγκενρώνουν όλο το υλικό που χρειάζονται για την συγγραφή των εγχειριδίων τους και το 
μελετούν, προκειμένου να συνθέσουν το εγχειρίδιο με τις πληροφορίες που έχουν συλλέ-
ξει. Στην φάση αυτή αξιοποιούνται οι φορητοί υπολογιστές και το διαδίκτυο. Δημιουργού-
νται δύο ομάδες. Η πρώτη αναλαμβάνει να συγγράψει το Γλωσσάριο ξένων θρησκευμάτων, 
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ενώ η δεύτερη το εγχειρίδιο για τις αθέατες πλευρές των θρησκειών. Οι εργασίες αυτές α-
ναρτώνται στο issue 

Ο δεύτερος τρόπος αφορά τον σχεδιασμό και την διεξαγωγή μιας θεατρικής παράστασης 
μέσω δραματοποιημένης αφήγησης. Στην φάση αυτή δημιουργούνται νέες ομάδες. Αυτές 
είναι: ομάδα δημιουργικής γραφής, ομάδα θεάτρου, ομάδα μουσικής και βίντεο, ομάδα 
δημιουργίας αφίσας και προγράμματος καθώς και ομάδα προώθησης της παράστασης. Οι 
μαθητές μπορούν να συμμετέχουν σε παραπάνω από μία ομάδες. Επειδή απαιτείται πε-
ρισσότερος χρόνος για την ομάδα της δημιουργικής γραφής και του θεάτρου, θα χρειαστεί 
αυτές να κάνουν κάποιες συναντήσεις πέραν του σχολικού ωραρίου. Η αποδοχή και υιοθέ-
τηση τις γνωστής φράσης «παρθενογένεση δεν υπάρχει στην Τέχνη» ωθεί την ομάδα δη-
μιουργικής γραφής να διαμορφώσει το αρχετυπικό κείμενο του σχολικού βιβλίου, επεμβαί-
νοντας σ’ αυτό με λογοτεχνικούς και θεατρικούς μύθους και μεταλλάσσοντάς το δημιουργεί 
ένα «νέο» έργο (Γραμματάς & Μουδατσάκις, 1999). Στη συνέχεια χρησιμοποιώντας τα προ-
γράμματα επεξεργασίας κειμένου συγγράφει το θεατρικό σενάριο. Η ομάδα του θεάτρου 
προσεγγίζει βιωματικά με έναν παιγνιώδη τρόπο τις νέες γνώσεις. Η ελεύθερη συμμετοχή 
των παιδιών σε αυτήν προσφέρει ψυχαγωγία και εξωτερίκευση του καταπιεσμένου δυνα-
μικού των μαθητών (Γραμματάς, 2003). Η ομάδα της μουσικής ανασύρει εκπαιδευτικό υλι-
κό, βίντεο και τραγούδια από το διαδίκτυο. Για την δημιουργία ηχογραφημένων μηνυμά-
των, που μπορεί να χρειαστούν στην παράσταση χρησιμοποιεί το ελεύθερο λογισμικό επε-
ξεργασίας ήχου «audacity». Η ομάδα που έχει αναλάβει την αφίσα για την προώθηση της 
θεατρικής παράστασης μπορεί να χρησιμοποιήσει κάποιο πρόγραμμα επεξεργασίας εικό-
νας, όπως το «Picasa». Ο στόχος είναι η παραγωγή μιας παράστασης εμπλουτισμένης με 
εποπτικό, ψηφιακό υλικό που θα ζωντανέψει όσα οι μαθητές γνώρισαν στα μαθήματά τους 
τους δύο μήνες που δούλευαν πάνω σ’ αυτά. Η τελευταία ομάδα αναλαμβάνει να προωθή-
σει την παράσταση μέσω των ιστοσελίδων που διαθέτει το 1ο Π.Π.ΓΕΛ Θεσ/νικης 
(http://1lyk-peir-thess.thess.sch.gr/portal/), αλλά και του «European School Radio» στο ο-
ποίο μπορεί να προβάλλει την δουλειά του κάθε σχολείου με σύντομα ηχογραφημένα σπο-
τάκια τα οποία μπορεί να επεξεργαστεί με το λογισμικό επεξεργασίας ήχου «audacity».  

    
Εικόνα 1: α. Το μάθημα της Β’ Λυκείου στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση πλατφόρμα «moo-

dle» του σχολείου και β. Οι εργασίες των μαθητών αναρτημένες στο «issue 

Αξιολόγηση σεναρίου 

 Το εργαλείο συλλογής των δεδομένων που κρίθηκε κατάλληλο για την περίπτωση της έ-
ρευνας είναι το δομημένο ερωτηματολόγιο της κλίμακας «Likert» (Παπαναστασίου & Πα-
παναστασίου, 2005). Συγκρίνοντας τις απαντήσεις των μαθητών πριν και μετά την εφαρμο-
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γή του προτεινόμενου σεναρίου, διαπιστώνεται ότι ένας νέος τρόπος προσέγγισης του μα-
θήματος των Θρησκευτικών είναι απαραίτητος στη σημερινή σχολική κοινότητα (Πίνακας 
1).  

 
Πίνακας 1: Απαντήσεις των μαθητών πριν και μετά την εφαρμογή του προτεινόμενου σενα-

ρίου με χρήση Τ.Π.Ε.  

Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις, που αφορούν τον παραδοσιακό τρόπο διεξαγωγής του μα-
θήματος, φανερώνουν την αδιάφορη στάση των μαθητών. Μετά την εφαρμογή του σενα-
ρίου οι απόψεις των μαθητών δείχνουν να διαφοροποιούνται από τις αρχικές τους δηλώ-
σεις. Στη θεματική ενότητα των ερωτήσεων που αφορούν τη συμμετοχή των μαθητών στο 
μάθημα των Θρησκευτικών παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές, έπειτα από την εφαρμογή 
του προτεινόμενου σεναρίου. Οι μαθητές, αφού δοκίμασαν και βίωσαν τη νέα διδακτική 
προσέγγιση, δηλώνουν πλέον ότι η ενεργητική συμμετοχή των ίδιων με την χρήση των 
Τ.Π.Ε, με την δραματοποίηση και την συγγραφή θεατρικού κειμένου αλλά και την παραγω-
γή διδακτικού υλικού κάνει το μάθημα δημιουργικό και ενδιαφέρον. 

Συμπεράσματα – διαπιστώσεις 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. αποτελεί πρόκληση όχι μόνο για τον 
εκπαιδευτικό αλλά και για τους μαθητές. Για τον εκπαιδευτικό αποτελούν προκλήσεις η 
σταδιακή κατάκτηση της γνώσης από τους μαθητές, η σωστή οργάνωση του σεναρίου και η 
ολοκλήρωσή του. Για τους μαθητές, οι οποίοι καλούνται να δουλέψουν βιωματικά προκει-
μένου να κατακτήσουν την γνώση των νέων διδακτικών ενοτήτων, αποτελεί ένα νέο τρόπο 
εργασίας στο σχολείο, ο οποίος τους δίνει τη δυνατότητα να ασχοληθούν με τομείς που 
τους ενδιαφέρουν όπως οι νέες τεχνολογίες, η μουσική, το διαδίκτυο και το θέατρο. Οι μα-
θησιακοί στόχοι του διδακτικού σεναρίου επιτυγχάνονται μέσω της διαφοροποιημένης δι-
δασκαλίας των μαθητών. Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και η εφαρμογή της ομαδο-
συνεργατικής μεθόδου, της βιωματικής προσέγγισης και της δραματοποίησης στην διδα-
σκαλία των Θρησκευτικών έχει ως αποτέλεσμα την ενεργοποίηση των μαθητών και την α-
νάπτυξη κριτικής σκέψης. Οι μαθητές επιλέγουν δραστηριότητες που ταιριάζουν καλύτερα 
στο μαθησιακό τους προφίλ, διερευνούν, προβληματίζονται, δημιουργούν, αυτοεκφράζο-
νται και αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες για τον σχεδιασμό, την οργάνωση και τη διεξαγωγή 
των επιμέρους μαθησιακών δραστηριοτήτων. Μέσω της διερευνητικής μάθησης, οι μαθη-
τές έχουν την ευκαιρία να αναγνωρίσουν το δικαίωμα της θρησκευτικής ετερότητας, της 
προσωπικής επιλογής και της διαφορετικότητας. Αποκτώντας μια σφαιρική εικόνα των 
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θρησκειών, μαθαίνουν να προσέχουν όχι μόνο όσα χωρίζουν τους ανθρώπους αλλά και όσα 
τους ενώνουν. 
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Μουσειοπαιδαγωγικές δραστηριότητες με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 
 στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Ι. Μ. Θεσσαλονίκης 

Συργιάννη Μαρία 
Δρ. Θεολογίας-Φιλόλογος, Σχολική Σύμβουλος Θεολόγων 

ma.syrgianni@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη δυναμική της μη τυπικής μάθησης που προσφέρουν 
τα μουσεία και τα αντικείμενά τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από μουσειοπαι-
δαγωγικές δράσεις. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην ενεργή εμπλοκή των εκπαιδευτικών, οι 
οποίοι μπορούν να υποστηρίξουν εκπαιδευτικά προγράμματα και να τα πλαισιώσουν στο 
χώρο του σχολείου με δραστηριότητες, που αξιοποιούν τις δυνατότητες των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Ο σχεδιασμός εκπαιδευτικού προγράμματος για 
την προσέγγιση των εκθεμάτων του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητροπόλεως 
Θεσσαλονίκης ενθαρρύνει την ανάπτυξη ενός πολυτροπικού περιβάλλοντος μάθησης με 
ποικιλία στόχων και μέσων, που οικοδομούν θρησκευτική γνώση και αναδεικνύουν δη-
μιουργικές δεξιότητες μέσω συμμετοχικών, συνεργατικών και ερευνητικών δραστηριοτή-
των. 

Λέξεις - Κλειδιά: μουσειοπαιδαγωγική, Εκκλησιαστικό Μουσείο, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, 
ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Από τις αρχές του 20ου αι. αναπτύχθηκε διεθνώς μια διευρυμένη συζήτηση για την εκπαι-
δευτική διάσταση των μουσείων και τις δυνατότητες αξιοποίησης του εκθεσιακού υλικού 
τους κυρίως από οργανωμένες σχολικές ομάδες. Η εκπαιδευτική αξία των μουσειακών α-
ντικειμένων έγκειται στο γεγονός ότι παρέχουν τη δυνατότητα της εποπτικής διδασκαλίας 
και της αντίληψης μέσω των αισθήσεων και επιτυγχάνουν διαδικασίες μάθησης και αφο-
μοίωσης, που έχουν ως αφετηρία την προσωπική εμπειρία, το δημιουργικό ερέθισμα της 
μνήμης, την κινητοποίηση της φαντασίας, την διαφορετική ερμηνεία, την αισθητική από-
λαυση (Νικονάνου 2012γ:78-79). Στο πλαίσιο αυτό, η επιστήμη της μουσειοπαιδαγωγικής, 
ως εφαρμοσμένη παιδαγωγική με χώρο δράσης το μουσείο, προσφέρει τις θεωρητικές αρ-
χές της παιδαγωγικής επιστήμης, ώστε να σχεδιαστούν δραστηριότητες με στόχο τη γνωστι-
κή, συναισθηματική και ψυχοκινητική προσέγγιση των μουσειακών αντικειμένων και του 
ερμηνευτικού υλικού που τα συνοδεύει. Κατά την Ε. Νάκου (2001), «η μουσειοπαιδαγωγική 
μπορεί να εμπλουτίσει τη σχολική εκπαίδευση, μετατοπίζοντας την εκπαιδευτική διαδικα-
σία εκτός των τειχών του σχολείου και συνδέοντάς τη με το ευρύτερο κοινωνικό, πολιτισμι-
κό και φυσικό περιβάλλον». Ταυτόχρονα η μουσειοπαιδαγωγική δημιουργεί γέφυρες μετα-
ξύ της μουσειακής πραγματικότητας και της πραγματικότητας του κάθε μαθητή, αλλά και 
των μαθητών μεταξύ τους. Συνδέει τη συναισθηματική και διανοητική πρόσβαση στο εκθε-
σιακό υλικό με τη δημιουργία προσωπικού νοήματος και συσχετισμών, αλλά και το μοίρα-
σμα αυτής της εμπειρίας με τα άλλα μέλη της ομάδας μέσα από την υλοποίηση εκπαιδευτι-
κών προγραμμάτων μουσειακής αγωγής. Η δημιουργία των κατάλληλων συνθηκών για τη 
«συνάντηση» με το μουσειακό έκθεμα αναδεικνύεται κεντρικός μουσειοπαιδαγωγικός στό-
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χος (Μπούνια & Νικονάνου, 2012:630) και η διδακτική σημασία των αντικειμένων σχετίζε-
ται αφενός με το περιεχόμενό τους αλλά και με τον τρόπο προσέγγισής τους, καθώς αυτά 
μπορούν να εξυπηρετήσουν διάφορους παιδαγωγικούς στόχους. Σύμφωνα με την Τσιτούρη 
(2002), «τα μορφωτικά αποτελέσματα» της μουσειακής εμπειρίας «εκτείνονται σε βάθος 
χρόνου και μπορούν να λειτουργήσουν πολλαπλασιαστικά, στο πλαίσιο της σχολικής εκ-
παιδευτικής πράξης. Κυρίως, όταν η επίσκεψη στο Μουσείο επεκτείνεται και ανακαλείται 
στο σχολείο ή σε άλλους χώρους σε σύνδεση με διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα». Το 
μουσείο λοιπόν και τα αντικείμενά του, μέσα από καινοτόμες δραστηριότητες ολιστικής και 
αυτοκαθοδηγούμενης μουσειακής αγωγής, αναδεικνύεται ως χώρος ανακαλυπτικής και 
βιωματικής μάθησης, εμπειρίας και έκφρασης προσωπικών ερμηνειών και αφηγήσεων και 
μετατρέπεται από μουσείο-ναός σε μουσείο-χώρος μάθησης (Νικονάνου, 2012:54 ) 

Μουσείο και σχολείο 

Στην Ελλάδα η εκπαιδευτική αξιοποίηση των μουσείων εμφανίζεται στα τέλη της δεκαετίας 
του ’70 και προχωρά με τη δημιουργία σε αυτά ειδικών τμημάτων Εκπαιδευτικών Προ-
γραμμάτων και με πρωτοβουλίες που προσανατολίζονται στην αξιοποίηση του μουσείου 
περισσότερο ως χώρο μάθησης (Βλέπε: Νικονάνου,2012:62-72). Παρά το γεγονός όμως ότι 
τα εκπαιδευτικά προγράμματα απευθύνονται κυρίως σε μαθητές και σχολικές ομάδες, οι 
εκπαιδευτικοί απουσιάζουν εντελώς ή μετέχουν ελάχιστα στο σχεδιασμό και τη φιλοσοφία 
τους, με αποτέλεσμα η εκπαιδευτική κοινότητα να μην κατανοεί και να μην εντάσσει ως 
δυναμικό εργαλείο μη τυπικής μάθησης στην εκπαιδευτική πράξη, το μουσείο. Αποτέλεσμα 
είναι μέχρι και σήμερα, οι επισκέψεις των μαθητών σε μουσεία ή χώρους πολιτισμικής α-
ναφοράς να εξελίσσονται σε ξενάγηση δασκαλοκεντρικού τύπου και περιδιάβαση των μα-
θητών στα εκθέματα και τις συλλογές ή όταν οι μαθητές συμμετέχουν σε κάποιο εκπαιδευ-
τικό πρόγραμμα, που έχει σχεδιαστεί και διεξάγεται από ειδικό προσωπικό του μουσείου 
(μουσειοπαιδαγωγούς, αρχαιολόγους, εθελοντές κλπ), οι δραστηριότητες να εξαντλούνται 
κατά τη διάρκεια της μουσειακής εμπειρίας και επαφής με τα μουσειακά αντικείμενα (Γερ-
μανός,2010:287), χωρίς κάποια συμμετοχή και ενεργοποίηση του εκπαιδευτικού (Ρά-
πτου,2006).  

Ωστόσο, η μουσειακή εμπειρία θα μπορούσε να διευρυνθεί και να εμπλουτισθεί στη βάση 
μιας ανοικτής συνεργασίας-επικοινωνίας μουσείου και σχολείου, με δραστηριότητες προε-
τοιμασίας, αναστοχασμού-εμβάθυνσης της εμπειρίας «πριν» και «μετά» την μουσειακή 
επίσκεψη (Νικονάνου, 2012γ:133). Να πλαισιωθεί με διδακτικές προεκτάσεις και σύνδεση 
με το Αναλυτικό Πρόγραμμα, με διαθεματικές προσεγγίσεις και καινοτόμες δράσεις στη 
σχολική αίθουσα και με τον εκπαιδευτικό της τάξης, ο οποίος λειτουργεί και επικοινωνεί σε 
καθημερινή βάση με τους μαθητές του, κτίζει σχέσεις εμπιστοσύνης μαζί τους, γνωρίζει την 
προϋπάρχουσα γνώση, τη μαθησιακή ετοιμότητα, τα ενδιαφέροντα και τις ιδιαιτερότητές 
τους, σε ρόλο «διαμεσολαβητή» ανάμεσα στο μουσείο και το σχολείο ή ακόμη δημιουργού 
και «εμψυχωτή» ενός προγράμματος μουσειακής αγωγής.  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο «πριν» και το « μετά» ενός εκπαιδευτικού προγράμματος 
μουσειακής αγωγής. 
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Ο εμπλουτισμός πολλών μουσείων με ψηφιακές εφαρμογές (οθόνες αφής, οθόνες προβο-
λής, σταθμούς πληροφόρησης, ψηφιακά παιχνίδια, φορητές συσκευές , εφαρμογές εικονι-
κής πραγματικότητας) και παραγωγή υλικού διανομής ( CD-ROM), εντάσσεται στο πλαίσιο 
της υποστήριξης-ανάδειξης των μουσειακών εκθεμάτων και της μουσειακής επικοινωνίας 
με το κοινό. Οι τεχνολογίες, πέρα των άλλων, συμπληρώνουν «το κοινωνικό, ιστορικό και 
ιδεολογικό υπόβαθρο των εκθεμάτων και τονίζουν τις βασικές ιδέες που κρύβονται πίσω 
από αυτά» (Οικονόμου, 2004), προκαλούν ενδιαφέρον και ενεργοποίηση της σκέψης, ενδυ-
ναμώνουν και μεγιστοποιούν την αποτελεσματικότητα της μουσειακής εμπειρίας. Εντού-
τοις, πρόσφατη έρευνα (Λάγκαρη, 2012) έδειξε ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών σε εκ-
παιδευτικά προγράμματα είναι περιορισμένη, παρά την επιθυμία πολλών μουσείων να 
πλαισιώσουν προγράμματα μουσειακής αγωγής με ψηφιακές εφαρμογές, που θα ενισχύ-
ουν την πρωτοβουλία, την έρευνα, τη δημιουργικότητα, τη διάδραση. Οι διαφορετικές ηλι-
κίες των μαθητών, οι ανάγκες, η προσαρμοστικότητα, η κοινωνική διάσταση, το εξειδικευ-
μένο προσωπικό είναι σημεία που προβληματίζουν σχετικά με την αποτελεσματικότητα 
τέτοιων εφαρμογών κατά τη διάρκεια των «επί τόπου» μουσειακών δραστηριοτήτων (Λά-
γκαρη, 2012:54-55).  

Ωστόσο, η παιδαγωγική αξιοποίηση των τεχνολογιών πληροφορικής και επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
στη σχολική αίθουσα στο «πριν» και «μετά» ενός εκπαιδευτικού προγράμματος προσφέρει 
πολλαπλές δυνατότητες και οφέλη: μπορεί να εξυπηρετήσει σκοπούς και στόχους των προ-
γραμμάτων μουσειακής αγωγής, να συνδέσει θεματικές των σχολικών μαθημάτων, να συν-
δυάσει την μη τυπική μάθηση του μουσείου με την τυπική του σχολείου, να στηρίξει τη συ-
νεκπαίδευση χωρίς αποκλεισμούς στη διαφορετικότητα, να ενισχύσει συνεργατικές και 
διερευνητικές διεργασίες και να προωθήσει την ενεργητική, στοχαστική και σύνθετη μάθη-
ση (Jonassen, Howland, Marra, & Crismond, 2011:17-31)μέσα από σύγχρονες διδακτικές και 
μαθησιακές πρακτικές.  

Έτσι, στο στάδιο της προετοιμασίας ο εκπαιδευτικός, εκτός από την αξιοποίηση του εκπαι-
δευτικού υλικού-φωτογραφίες, σχέδια, εκπαιδευτικά παιχνίδια, CD-ROM, κλπ- που διαθέ-
τουν πολλά μουσεία, μπορεί να δομήσει δραστηριότητες που εισάγουν τους μαθητές στη 
θεματική του εκπαιδευτικού προγράμματος, αξιοποιώντας ψηφιακά μέσα και εφαρμογές 
των ΤΠΕ (διαδίκτυο, λογισμικά, πρόσβαση σε πληροφοριακό και εποπτικό υλικό από ηλε-
κτρονικές βάσεις δεδομένων ή βιβλιογραφίας, κλπ). , να εντάξει στόχους και δεξιότητες σε 
σχέση με το αναλυτικό πρόγραμμα και τα γνωστικά αντικείμενα του σχολείου και ακολου-
θώντας κυρίως το μοντέλο της «ανακαλυπτικής μάθησης», να εμπλέξει ουσιαστικά και δη-
μιουργικά τους μαθητές του στην ανταλλαγή ιδεών και περιεχομένων μέσα από τη συμμε-
τοχή, τη συνεργασία και αλληλεπίδραση. 

Στο στάδιο του αναστοχασμού και της αξιολόγησης ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει δράσεις, ό-
που οι μαθητές μπορούν να αναδείξουν την κοινωνική διάσταση της αισθητικής εμπειρίας 
(Μπούνια & Νικονάνου, 2012:635), να δημιουργήσουν δικές τους παρουσιάσεις και αφη-
γήσεις, να αξιολογήσουν τη μουσειακή εμπειρία τους, να επικοινωνήσουν και να αλληλεπι-
δράσουν. Παρουσιάζουν τις δραστηριότητές τους με λογισμικά παρουσίασης , δημιουργούν 
ψηφιακά μέσα ή πολυτροπικά κείμενα, εννοιολογικούς χάρτες, ψηφιακά άλμπουμ αποτυ-
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πώνοντας γνώσεις σκέψεις, συναισθήματα. Αξιοποιούν παιδαγωγικά τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, δημοσιοποιούν σε Wiki ή στην ιστοσελίδα του σχολείου τους τις εργασίες τους.  

 

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα  
στο Εκκλησιαστικό Μουσείο Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα μουσειακής αγωγής «Παναγία, Ρόδον το Αμάραντον» αναφέ-
ρεται στο πρόσωπο της Θεοτόκου και παρουσιάζει τον ξεχωριστό της ρόλο στο σχέδιο της 
«Θείας Οικονομίας». Η Παναγία, ως Μητέρα του Θεού αλλά και Μητέρα όλων των ανθρώ-
πων, συγκεντρώνει την αγάπη και τη λατρεία των πιστών διαχρονικά και αυτό αποτυπώνε-
ται στη ζωή και την παράδοση της χριστιανικής εκκλησίας με τις θεομητορικές γιορτές, τους 
τίτλους και τα προσωνύμια, τον πλούτο των θαυματουργικών εικόνων με τη μορφή της, 
τους εικονογραφικούς τύπους, τους ύμνους και τις ακολουθίες προς τιμή της. Ο σχεδιασμός 
των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων του μουσειοπαιδαγωγικού προγράμματος έγινε με 
βάση την πλούσια συλλογή του Εκκλησιαστικού Μουσείου της Ιεράς Μητρόπολης Θεσσα-
λονίκης, το οποίο μέσα στα πολυποίκιλα και πολυπληθή αξιόλογα εκθέματά του, διαθέτει 
μια πλούσια συλλογή από εικόνες, που αναφέρονται στο πρόσωπο της Θεοτόκου. 

Αξίζει να αναφέρουμε ότι, τα Εκκλησιαστικά Μουσεία στην Ελλάδα δημιουργούνται και συ-
ντηρούνται κυρίως από πρωτοβουλίες των επιχώριων επισκόπων και οι συλλογές τους απο-
τελούνται από εκκλησιαστικά αντικείμενα τέχνης και κειμήλια (εικόνες, τέμπλα, λειτουργι-
κά σκεύη και βιβλία, άμφια, κλπ), που συγκεντρώνονται από ναούς και μοναστήρια των 
ορίων της εκκλησιαστικής τους περιφέρειας. Η μελέτη της χωροθετικής οργάνωσης σε πολ-
λά από αυτά έχει ανατεθεί σε διακεκριμένους επιστήμονες και ειδικούς (αρχιτέκτονες, θεο-
λόγους, ιστορικούς τέχνης κλπ). Σήμερα υπάρχουν εξαιρετικά δείγματα οργανωμένων εκ-
κλησιαστικών μουσείων, τα οποία στο πλαίσιο της επικοινωνιακής τους πολιτικής με το ευ-
ρύ κοινό έχουν αναπτύξει και εκπαιδευτικά προγράμματα για μαθητές όλων των τάξεων, 
όπως αυτό της Ι. Μ. Αλεξανδρουπόλεως (Αναστασιάδης, 2013). Οι δυνατότητες της εκπαι-
δευτικής αξιοποίησης αυτών των μουσείων-όπως και των Βυζαντινών επίσης- ιδιαίτερα για 
το μάθημα των θρησκευτικών είναι πολλές. Δραστηριότητες, εργαστήρια και προγράμματα 
μουσειακής αγωγής, τα οποία συνδέουν και υποστηρίζουν θεματικές ενότητες του αναλυτι-
κού προγράμματος, προωθούν την γνωριμία και τη δημιουργική επαφή των μαθητών με 
την τέχνη, τον πολιτισμό και την παράδοση της Εκκλησίας, συμβάλλουν στη βιωματική μά-
θηση, επεκτείνουν και εμπλουτίζουν τη θρησκευτική γνώση, προσδίδουν στο μάθημα των 
θρησκευτικών απεριόριστες δυνατότητες στον εκσυγχρονισμό και την αναβάθμιση της δι-
δακτικής πράξης . 

Βασικός σκοπός και έναυσμα στο σχεδιασμό αυτού του προγράμματος ήταν η αξιοποίησή 
του σε επιμορφωτικό εργαστήριο σχεδιασμού και υλοποίησης μουσειο-παιδαγωγικών δρά-
σεων για θεολόγους εκπαιδευτικούς, σε σχέση με το γνωστικό τους αντικείμενο και με πα-
ράλληλη αξιοποίηση των σύγχρονων δυνατοτήτων των ΤΠΕ. Καθώς το μουσείο δεν διαθέτει 
δικά του εκπαιδευτικά προγράμματα, η ανάπτυξη μουσειοπαιδαγωγικών δραστηριοτήτων, 
κατά τη διάρκεια μιας διδακτικής επίσκεψης (ΦΕΚ 2769/02-12-2011,αρθ.4) στο Εκκλησια-
στικό Μουσείο της πόλης, εξυπηρετεί αμφίδρομους σκοπούς και στόχους. Οι μαθητές μέσα 
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από την άμεση επαφή και προσέγγιση των αυθεντικών εκκλησιαστικών κειμηλίων αλλά και 
του συνοδευτικού ερμηνευτικού υλικού οδηγούνται στην κατανόηση και νοηματοδότηση 
θρησκευτικής της γνώσης, ενώ το μουσείο παύει να έχει το χαρακτήρα μουσείο-ναός και 
αναδεικνύει τον εκπαιδευτικό του ρόλο μέσω της άμεσης (=εκπαιδευτικές δραστηριότητες) 
και της έμμεσης επικοινωνίας (ιστοσελίδα, εκπαιδευτικό υλικό, βοηθήματα, εκθέσεις, κλπ) 
με τους επισκέπτες του (Νικονάνου, 2012γ:95-96).  

Ο μουσειο-εκπαιδευτικός σχεδιασμός του προγράμματος ακολουθεί τις γενικές αρχές σχε-
διασμού εκπαιδευτικών προγραμμάτων (Νικονάνου, 2012γ:126-134 ), θέτει ως επίκεντρο 
της διαδικασίας τον μαθητή και περιλαμβάνει στόχους, περιεχόμενα, μεθόδους, μέσα και 
μορφές επικοινωνίας, εκπαιδευτικό υλικό, αξιοποίηση νέων τεχνολογιών και διαθέσιμων 
πόρων. Στηρίζεται στην κονστρουκτιβιστική προσέγγιση της μάθησης, όπου ο μαθητής ε-
μπλέκεται ενεργά στην επιλογή, οργάνωση και ερμηνεία εμπειριών και στη δόμηση νοημά-
των, ακουμπά σε προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες, σε τρόπους συσχετισμού του παρελ-
θόντος με το παρόν, σε ιστορικές, θρησκευτικές, κοινωνικές και πολιτιστικές παραμέτρους. 
Κομβικό σημείο σε όλες τις μουσειακές δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν για την επίσκε-
ψη στο χώρο του μουσείου και αποτυπώθηκαν και στο εκπαιδευτικό υλικό (Φύλλα Εργασί-
ας) είναι η διαδικασία της παρατήρησης, η οποία προωθεί την γνωστική και συναισθηματι-
κή ανάπτυξη των μαθητών κάθε ηλικίας και αποτελεί δυναμικό εργαλείο ενεργοποίησης 
του κριτικού στοχασμού. Η παρατήρηση του μουσειακού αντικειμένου μετατρέπεται από 
μια απλή διαδικασία σε μια περιπέτεια και, σε αντίθεση με αυτό που συμβαίνει στην καθη-
μερινότητα, περνά από τη βιαστική και χωρίς βάθος σκέψη, στην βαθιά στοχαστική και δη-
μιουργική διεργασία του νου, στην στοχευμένη προσέγγιση του αντικειμένου και την ανά-
πτυξη συναισθημάτων, φαντασίας, ανάκλησης εμπειριών, ερμηνείας. Η Εικόνα, ως μου-
σειακό αντικείμενο και έργο τέχνης, μέσω της διαδικασίας της παρατήρησης μετουσιώνεται 
σε πλούσιο πληροφοριακό υλικό, ερέθισμα πολιτιστικής ενεργοποίησης (Fowler 1996: 55), 
εργαλείο γνωστικής ανάπτυξης, αφετηρία στοχαστικής διάθεσης (Μέγα,2011:41).  

Προηγείται, στο περιβάλλον του σχολείου, στάδιο προετοιμασίας με δράσεις που αξιοποι-
ούν ηλεκτρονικά περιβάλλοντα μάθησης και, μετά τη βιωματική δραστηριότητα στο χώρο 
του μουσείου, το πρόγραμμα πλαισιώνεται από μια διαδικασία κριτικού αναστοχασμού, 
όπου οι μαθητές στο δικό τους χώρο το αξιολογούν, αποτυπώνουν σκέψεις, δυσκολίες, συ-
ναισθήματα για όλη τη διάρκεια της δράσης, στοχάζονται την αξιοποίηση της γνώσης που 
απέκτησαν μέσα από τις εμπειρίες τους (Δεδούλη, 2002:151) και παράγουν δικό τους υλικό 
με τη βοήθεια των εφαρμογών της τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών (ΤΠΕ). Οι 
νέες τεχνολογίες αντιμετωπίζονται, όπως και για το μάθημα των Θρησκευτικών, στο πλαί-
σιο των εκπαιδευτικών στόχων, όχι απλά ως εργαλείο, αλλά ως περιβάλλον αλληλεπίδρα-
σης για την ενεργό διδασκαλία και για την ενεργό μάθηση, υπό την καθοδήγηση μιας εποι-
κοδομητικής μαθησιακής προσέγγισης (Aikonen, 2005:223). 

Στάδια υλοποίησης μουσειακού εκπαιδευτικού προγράμματος 

Α. Προετοιμασία των μαθητών πριν την επίσκεψή τους (σχολική αίθουσα -εργαστήριο πλη-
ροφορικής).Οι μαθητές ενημερώνονται για την ίδρυση, το χώρο και τη συλλογή του Εκκλη-
σιαστικού Μουσείου της Ι. Μ. Θεσσαλονίκης και μέσω της ιστοσελίδας γίνεται εικονική πε-
ριήγηση (http://www.imth.gr ). Χωρίζονται σε ομάδες και σε επιλεγμένους δικτυακούς τό-
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πους ερευνούν και ανακαλύπτουν πληροφοριακό και εποπτικό υλικό για το πρόσωπο της 
Παναγίας, ώστε να δημιουργήσουν ένα ηλεκτρονικό κατάλογο με τα ονόματα και τα προ-
σωνύμιά της, ένα PowerPoint με θέμα τους εικονογραφικούς τύπους της Θεοτόκου ή εικό-
νες που συνδέονται με τόπους λατρείας και θαύματά της και ένα Web Quest με τίτλο «Πα-
ναγία». Για τις παραπάνω δράσεις αξιοποιούνται εκπαιδευτικά λογισμικά του ΜτΘ, το ψη-
φιακό αποθετήριο μαθησιακών αντικειμένων Φωτόδενδρο (http://photodentro.edu.gr ) και 
όλο το υλικό - κείμενα, εικόνες, video, διαδραστικοί χάρτες κλπ- με το οποίο έχουν εμπλου-
τιστεί τα διδακτικά εγχειρίδια του μαθήματος των θρησκευτικών στο Ψηφιακό Σχολείο 
(http://dschool.edu.gr)  

Β. Επίσκεψη στο μουσείο. Με βάση αρχές της μουσειοπαιδαγωγικής και προκαθορισμένους 
στόχους οι μαθητές συμμετέχουν σε( έξι) ομαδικές δραστηριότητες : 1η ομάδα- Αγιογράφοι: 
«Λουκάς, ο πρώτος αγιογράφος της Παναγίας», 2η ομάδα-Θεολόγοι: « Παναγία, Μήτηρ Θε-
ού», 3η ομάδα- Εκκλησιαστικοί Συγγραφείς: «Η Παναγία στο Δωδεκάορτο», 4η ομάδα-
Συναξαριστές: «Θεομητορικές γιορτές», 5η ομάδα- Λαογράφοι: «Τίτλοι και προσωνύμια της 
Παναγίας», 6η ομάδα- Ιστορικοί της Τέχνης: «Ανατολή και Δύση: Μπροστά σε τρεις εικό-
νες». Εδώ, με τη βοήθεια Φύλλων Εργασίας προσεγγίζουν εμπειρικά τα αντικείμενα-εικόνες 
και επεξεργάζονται επιλεγμένες θεματικές του μουσείου με διαδικασίες καταγραφής, πα-
ρατήρησης, σύγκρισης και ταξινόμησης, ανακαλώντας στοιχεία που συγκέντρωσαν στο 
στάδιο της προετοιμασίας, προκειμένου να αναπτύξουν συλλογισμούς και να καταλήξουν 
σε συμπεράσματα. Ανακαλύπτουν την γνώση βιωματικά, με έρευνα και παρατήρηση, καλ-
λιεργώντας συγχρόνως όλα τα είδη νοημοσύνης (Γράψα, 2012:29).  

Ειδικότερα, οι μαθητές γνωρίζουν την παράδοση της εκκλησίας που θέλει τον ευαγγελιστή 
Λουκά να εικονίζει πρώτος την μορφή της Θεοτόκου, ανακαλύπτουν στο συμπίλημα ΜΡ ΘΥ 
(Μήτηρ Θεού) τον όρο «Θεο-τόκος», που η Εκκλησία αποδίδει στην Παναγία ( Γ΄ Οικουμενι-
κή Σύνοδος -431μΧ) και οι αγιογράφοι αποτυπώνουν στους εικονογραφικούς τύπους της 
Βρεφοκρατούσας και εντοπίζουν στο Σύμβολο της Πίστεως το άρθρο, στο οποίο αναφέρε-
ται η συμβολή της Παναγίας στο σχέδιο της «Θείας Οικονομίας». Επεξεργάζονται τις εικόνες 
που ιστορούν τις θεομητορικές γιορτές και συνθέτουν το περιεχόμενό τους, καταγράφουν 
με ποιό τρόπο ο αγιογράφος αποτυπώνει με το χρωστήρα του, από την κανονική και την 
απόκρυφη εκκλησιαστική γραμματεία τις σημαντικότερες στιγμές στη ζωή της Παναγίας, 
που «πανηγυρίζει» η Εκκλησία σε όλη τη διάρκεια του έτους και διατυπώνουν σκέψεις και 
συμπεράσματα για το ρόλο της Μαρίας στην πορεία της επίγειας παρουσίας του Χριστού, 
παρατηρώντας τη θεματική ενότητα του «Δωδεκαόρτου». Αποτυπώνουν από τις εικόνες 
του μουσείου τα «προσωνύμια» που δόθηκαν κατά καιρούς στην Θεοτόκο και εντοπίζουν 
το στοιχείο της απουσίας του ιστορικού χρόνου στη βυζαντινή τέχνη, καθώς και το συμβο-
λικό στοιχείο. Επιπρόσθετα, καλούνται να επισημάνουν διαφορές μεταξύ βυζαντινής και 
δυτικής τέχνης, επιρροές που δέχεται η ελληνική εκκλησιαστική τέχνη από τη Δυτική και τη 
Ρώσικη τεχνοτροπία κατά τον 19ο αι., καθώς επίσης να αναγνωρίσουν μέσα από το έργο 
του τον Φώτη Κόντογλου, ως τον εκπρόσωπο της γενιάς του ΄30 που πρωτοστατεί στο κίνη-
μα «επιστροφή στα βυζαντινά πρότυπα». Τέλος η κάθε ομάδα παρουσιάζει στην ολομέλεια, 
τα αποτελέσματα της αναζήτησής της μπροστά στην ενότητα των εκθεμάτων, που εργάστη-
κε. 
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Γ. Αξιολόγηση-αναστοχασμός προγράμματος (στη σχολική αίθουσα-εργαστήριο πληροφο-
ρικής). Οι μαθητές συμπληρώνουν ερωτηματολόγιο-φύλλο αξιολόγησης που τους δίνεται 
σε ηλεκτρονική μορφή και απαντούν σε κουίζ του διαδραστικού βιβλίου του μαθητή (Θρη-
σκευτικά-Α΄Λυκείου) (http://ebooks.edu.gr ). Συζητούν για την μουσειακή τους εμπειρία και 
αποτυπώνουν εντυπώσεις, σκέψεις, συναισθήματα και φωτογραφικό υλικό σε ένα ηλε-
κτρονικό λεύκωμα που δημιουργούν. Αναζητούν στο διαδίκτυο πρόσθετο πληροφοριακό 
και εποπτικό υλικό για την ολοκλήρωση της εργασίας τους, την οποία παρουσιάζουν με την 
αξιοποίηση λογισμικών (PowerPoint, Prezi κλπ). Τέλος δημιουργούν εικονικό μουσείο (vir-
tual museum) με τη βοήθεια του λογισμικού artsteps (http://www.artsteps.com/). Δημο-
σιοποιούν όλες τις ψηφιακές τους δραστηριότητες στην ιστοσελίδα του σχολείου τους. 

Συμπερασματικά, η παιδευτική αξία των Εκκλησιαστικών Μουσείων αναγνωρίζεται και α-
ξιοποιείται στη μαθησιακή διαδικασία και στη θρησκευτική εκπαίδευση, μέσω προγραμμά-
των μουσειακής αγωγής. Τα εκπαιδευτικά αυτά προγράμματα προσφέρουν δυνατότητες 
ενός βιωματικού, δημιουργικού και συμμετοχικού τρόπου προσέγγισης της ζωής, της ιστο-
ρίας, της τέχνης και του πολιτισμού που σάρκωσε διαχρονικά ο Χριστιανισμός και η Ορθο-
δοξία. Η ανάπτυξη ενός πολυτροπικού περιβάλλοντος μάθησης, με παράλληλη παιδαγωγι-
κή αξιοποίηση των δυνατοτήτων των ΤΠΕ, υποστηρίζει και καλλιεργεί ικανότητες και δεξιό-
τητες όπως η οικοδόμηση νέας γνώσης, η συνθετική σκέψη, το κριτικό πνεύμα, η παραγωγή 
λόγου και αντικαθιστά το διδακτικό μονόδρομο της «μεταφοράς» της γνώσης με ενεργητι-
κές μαθησιακές διεργασίες, που στοχεύουν στη βιωματική κατανόηση και τη συνάφεια της 
θρησκευτικής γνώσης με τη ζωή των μαθητών και τη σύγχρονη κοινωνία (Νέο Σχολείο, Πρό-
γραμμα Σπουδών στα Θρησκευτικά,2014). 
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Αισθητική Φιλοσοφία: από τη θεωρία στην τεχνολογία 
 

Ζωή Αντωνοπούλου-Τρεχλή 
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων Ν. Αχαΐας (Αίγιο) 

zoevlassis@gmail.com 
 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Φιλοσοφίας Β΄ 
Λυκείου (θεωρητικής κατεύθυνσης) ως μικρή συμβολή στη δυνατότητα μιας εναλλακτικής 
διδασκαλίας της Φιλοσοφίας. Μέσω της παιδαγωγικής αξιοποίησης των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και της μεθόδου της τάξης ως κοινότητας έρευνας, 
όπως προτείνεται από την Ann Margaret Sharp, γίνεται προσπάθεια οι μαθητές να προσεγ-
γίσουν βιωματικά την αισθητική εμπειρία, να αναζητήσουν οι ίδιοι τις βασικές φιλοσοφικές 
αντιλήψεις για την τέχνη και να εφαρμόσουν όσα με την αναζήτησή τους ανακάλυψαν για 
την επίλυση προβλημάτων σχετικών με αισθητικά ζητήματα. Διαθεματικότητα, μελέτες πε-
ρίπτωσης, παιχνίδια ρόλων, δημιουργική γραφή αξιοποιούνται σε αυτό το σενάριο, με στό-
χους, εκτός από τους γνωστικούς, την καλλιέργεια της δημιουργικότητας και της κριτικής 
σκέψης και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών-κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών.   

Λέξεις - κλειδιά: Αισθητική Φιλοσοφία, Τ.Π.Ε., διαθεματικότητα, παιχνίδια ρόλων, δη-
μιουργική γραφή, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 
 

Εισαγωγή 

Η διδακτική της Φιλοσοφίας μας προβληματίζει λόγω της ιδιαίτερης φύσης του ίδιου του 
αντικειμένου της Φιλοσοφίας, αλλά και λόγω της έλλειψης απόφασης σε σχέση με το τι εί-
ναι αυτό που θέλουμε να πετύχουμε με τη διδασκαλία της: Να μάθουμε τους μαθητές φι-
λοσοφία, όπως θα επιθυμούσε ο Hegel, ή να μάθουμε τους μαθητές να φιλοσοφούν, σύμ-
φωνα με την καντιανή αντίληψη (Βενετή, 2001);  

Καθώς όλο και περισσότερο κινούμαστε -και στην Ελλάδα- προς τη δεύτερη κατεύθυνση, 
επιδίωξή μας πρέπει να είναι να μάθουμε τους μαθητές μας πώς να αντιμετωπίζουν ένα 
ερώτημα, ένα πρόβλημα, ένα δίλημμα, και όχι να ενισχύσουμε τη συσσώρευση εγκυκλο-
παιδικών γνώσεων. Γιατί, στην αισθητική για παράδειγμα, η Marilyn Monroe είναι απλώς 
μια «ξανθιά», ενώ το πορτραίτο της από τον Warhol είναι τέχνη; Ή, γιατί είναι τέχνη το 
σπάσιμο οκτώ τόνων καρπουζιών από τον Τσόκλη και όχι το χύσιμο οκτώ τόνων γάλακτος 
από διαμαρτυρόμενους παραγωγούς;  
 

Ταυτότητα του σεναρίου και Θεωρητικές προκείμενες 

Το σενάριο προβλέπει τη διδασκαλία, σε 10 διδακτικές ώρες, του 8ου κεφαλαίου του σχολι-
κού βιβλίου της Φιλοσοφίας για τη Β΄ Λυκείου Θεωρητικής Κατεύθυνσης, με τίτλο «Θαυμά-
ζοντας το Ωραίο». Το κεφάλαιο περιλαμβάνει πέντε ενότητες, ως εξής: 1) Φύση, Τέχνη και 
Αισθητική εμπειρία, 2) Βασικές αντιλήψεις για την τέχνη, 3) Η ερμηνεία της καλλιτεχνικής 
δημιουργίας, 4) Τέχνη και Τεχνολογία και 5) Συνολική θεώρηση της καλλιτεχνικής δημιουρ-
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γίας-Η σημασία της τέχνης για τη ζωή μας. Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε σε μια τάξη 25 
μαθητών του 2ου Λυκείου Αιγίου. 

Το σενάριο σχεδιάστηκε έτσι, ώστε να αντιστοιχεί στο τρίπτυχο που συνιστά τη φιλοσοφική 
στοιχείωση: διερώτηση – εννοιοποίηση – επιχειρηματολογία (Αντωνοπούλου-Τρεχλή, 
2013). Επίσης, σχεδιάστηκε με τρόπο, ώστε να αντιστοιχεί και στο μεθοδολογικό πλαίσιο 
της διαρκώς εξελισσόμενης και ανανεούμενης διδακτικής της Φιλοσοφίας -κυρίως αυτής 
που ονομάζεται P4C, Philosophy for Children (Lipman, 2006)-, η οποία ορίζεται από τον διά-
λογο και την πολυφωνία μέσα σε μια τάξη με τα χαρακτηριστικά μιας κοινότητας έρευνας, 
όπως την έχει περιγράψει η «grand-old-lady» του Institute for the Advancement of Philoso-
phy for Children, η Ann Margaret Sharp (Splitter & Sharp, 1995).  
 

Διερώτηση 

Στην αρχή του μαθήματος, μεγάλη σημασία είχε να προσδιοριστούν από τους μαθητές τα 
ερωτήματα στα οποία θα χρειαζόταν να απαντήσουν κατά τις επόμενες διδακτικές ώρες.  

Ποιο είναι το διακριτό περιεχόμενο του κλάδου της Φιλοσοφίας που ονομάζεται Αισθητική; 
Αυτό ήταν το πρώτο ερώτημα, το οποίο συσχετίστηκε με την προηγούμενη γνώση των μα-
θητών για τους κλάδους της Φιλοσοφίας γενικά. Ένας ημιτελής εννοιολογικός χάρτης, τον 
οποίο οι μαθητές κλήθηκαν να συμπληρώσουν (υπήρχαν οι κλάδοι της Φιλοσοφίας και οι 
μαθητές έπρεπε να τον συμπληρώσουν με μία σύντομη φράση που να περιγράφει το πε-
ριεχόμενο καθενός), ήταν η πρώτη δραστηριότητα και βοήθησε πολύ τη διαδικασία. Σημα-
ντικό ήταν οι μαθητές να ξαναθυμηθούν όσα είχαν ήδη διδαχθεί και να αντιληφθούν ότι η 
Αισθητική, μαζί με την Ηθική και την Πολιτική, αποτελούν κλάδους της «Πρακτικής Φιλο-
σοφίας», ώστε η διδασκαλία να κινηθεί ομαλά από τις θεωρητικές αντιλήψεις για την τέχνη 
στην πρακτική εφαρμογή τους.  

Τα επόμενα ερωτήματα προκλήθηκαν με την παρουσίαση ορισμένων έργων ζωγραφικής, 
διαφόρων εποχών και τεχνοτροπιών, που απεικονίζουν γυναίκες. Τα έργα είχαν επιλεγεί 
από τη διδάσκουσα και είχαν αποθηκευτεί σε φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του υπολο-
γιστή κάθε ομάδας. Η Μέδουσα του Caravaggio (1597), Η γυναίκα με την ομπρέλα του Mo-
net (1886), Λουλούδια του ανέμου του Waterhouse (1903), Η γυμνή γυναίκα που κατεβαίνει 
τη σκάλα No 2 του Duchamp (1912), Η γυναίκα που κλαίει του Picasso (1937), μία από τις 
Marilyn του Warhol (1962), ήσαν κάποια από αυτά. Και μαζί τους η Μόνα Λίζα από τον Da 
Vinci, τον Duchamp και τον Botero και η Αφροδίτη του Botticelli και του Duchapms. Τι κάνει 
αυτά τα τόσο διαφορετικά έργα να είναι έργα τέχνης; Τι τα κάνει να είναι ωραία; Μπορεί 
ένα έργο τέχνης να είναι ωραίο, αν και απεικονίζει κάτι άσχημο; Αυτά είναι τα ερωτήματα 
που γεννήθηκαν στους μαθητές σε αυτήν τη φάση της διδασκαλίας. 

Ένα μήλο αγορασμένο από τον μανάβη και ένα μήλο ζωγραφισμένο από τον Cezanne έδω-
σαν την αφορμή να τεθεί το ερώτημα για τη σχέση της φύσης με την τέχνη. Η περίφημη ια-
πωνική γέφυρα, που βρίσκεται στο κτήμα του Monet στο Giverny, πρώτα φωτογραφημένη 
και μετά ζωγραφισμένη από τον καλλιτέχνη, γέννησε στους μαθητές το ερώτημα για τη 
σχέση της τέχνης με την τεχνική. Η σχέση της τέχνης με την τεχνολογία τέθηκε ως ερώτημα 
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όταν παρουσιάστηκε στους μαθητές ο παρισινός Πύργος του Eiffel σε συσχετισμό με ένα 
γλυπτό του Takis. 
 

Εννοιοποίηση 

Το επόμενο βήμα ήταν να προσδιοριστούν οι βασικοί όροι της διδακτικής ενότητας: αισθη-
τική, φύση και τέχνη, τέχνη και τεχνική, τέχνη και τεχνολογία, κάλλος. Η δεύτερη αυτή δρα-
στηριότητα των μαθητών είχε τον τίτλο: Από ονομάτων άρχεσθαι. 

Καθεμιά από τις 5 ομάδες που είχαν σχηματιστεί πήρε την οδηγία πρώτα να συζητήσει τον 
όρο ή τους όρους που είχε να ερευνήσει, στη συνέχεια να καταγράψει τα δεδομένα που θα 
προέκυπταν από την έρευνα σε επιλεγμένες ιστοσελίδες, να συγκρίνει τις αρχικές απόψεις 
που διατυπώθηκαν από τα μέλη της ομάδας με τα ευρήματα, να καταγράψει τις τελικές 
απόψεις της ομάδας επί του θέματος και, τέλος, να παρουσιάσει τα συμπεράσματά της στις 
άλλες ομάδες.  
Οι σελίδες που χρησιμοποιήθηκαν από τις ομάδες σε αυτήν τη φάση του σεναρίου ήσαν: 
http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.html, 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%B9%CE
%BA%CE%AE (η α΄ παράγραφος), 
http://www.livepedia.gr/index.php/%CE%91%CE%B9%CF%83%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE
%B9%CE%BA%CE%AE, 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A4%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7 (οι δύο πρώτες πα-
ράγραφοι), 
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B7 (κυρίως για την 
ετυμολογία της λέξης «τέχνη»), 
http://el.wiktionary.org/wiki/%CF%86%CF%8D%CF%83%CE%B7 (κυρίως για την ετυμολογία 
της λέξης «φύση»). 

Στην τρίτη μαθητική δραστηριότητα, με τον τίτλο: Οι τάσεις, μας ενδιέφερε οι μαθητές να 
ανακαλύψουν και να συζητήσουν τις αντιλήψεις που κατά καιρούς διατυπώθηκαν από τους 
φιλοσόφους σχετικά με την τέχνη. Γι’ αυτόν τον λόγο, σε καθεμιά από τις 5 ομάδες δόθηκε 
η οδηγία να ψάξουν σε επιλεγμένες ιστοσελίδες, να μελετήσουν τα ευρήματά τους, να α-
παντήσουν σε ερωτήσεις που τους δόθηκαν αξιοποιώντας και τα συμπεράσματα των συμ-
μαθητών τους στην προηγούμενη δραστηριότητα, να καταλήξουν εκ νέου σε συμπεράσμα-
τα και να τα παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες. 

Η ομάδα που ασχολήθηκε με την τέχνη ως μίμηση ή ως αναπαράσταση της φύσης και της 
ζωής είχε ως αποστολή να βρει απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Πώς ο Πλάτων 
ορίζει τη μίμηση; 2) Ποια είναι η σχέση της μίμησης με την πλατωνική θεωρία για το ον; 3) 
Με ποια επιχειρήματα ο Πλάτων καταδικάζει την τέχνη; 4)Με ποια επιχειρήματα ο Αριστο-
τέλης επιχειρεί να την υπερασπιστεί; 
Το υλικό που ερεύνησε ήταν το εξής: 
 http://www.greek-

language.gr/Resources/ancient_greek/history/filosofia/page_050.html, 
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 http://www.artmag.gr/articles/art-thinking/item/403-
htexnistiskepsitouplatwnakaitouaristoteli,  

 Απόσπασμα από την πλατωνική Πολιτεία (597 b-e), 
 http://www.google.com/culturalinstitute/browse/courbet?projectId=art-project για τα 

έργα του ρεαλιστή ζωγράφου Gustave Courbet.  

Η ομάδα που ασχολήθηκε με την τέχνη ως αποκάλυψη μιας βαθύτερης πραγματικότητας 
είχε ως αποστολή να βρει απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Ποια είναι η αντίληψη 
των βυζαντινών αγιογράφων για τη μίμηση; 2) Ποιες είναι οι αντιλήψεις τους για τον κόσμο 
των φθαρτών όντων; 3) Με ποιον τρόπο η βυζαντινή τέχνη αποτυπώνει το πνευματικό στοι-
χείο; 4) Με ποιον τρόπο η βυζαντινή τέχνη αποτυπώνει το φυσιοκρατικό στοιχείο; 

Το υλικό που ερεύνησε ήταν το εξής: 
 http://happydreamday.blogspot.gr/2011/10/blog-post.html (τα τμήματα: «Τα ουσιώδη 

χαρακτηριστικά της βυζαντινής εικονογραφίας», «Τα πνευματικά στοιχεία της βυζαντι-
νής εικόνας» και «Τα φυσιοκρατικά στοιχεία της βυζαντινής εικόνας»), 

 http://www.edutv.gr/deyterobathmia/vyzantini-eikonografia-i-simasia-ton-eikonon, 
 https://www.youtube.com/watch?v=BX5jZwjM6i8 (απόσπασμα από την ταινία του An-

drei Tarkovski, Andrei Rublev). 

Η ομάδα που ασχολήθηκε με την τέχνη ως έκφραση των συναισθημάτων του δημιουργού 
είχε ως αποστολή να βρει απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Ποια είναι, σύμφωνα με 
τον Schelling, η σχέση ανάμεσα στη φύση και στο εγώ; 2) Ποια είναι, σύμφωνα με τον Schil-
ler, η σχέση ανάμεσα στην αισθησιακή κατάσταση του ανθρώπου και στην ανθρωπιά; 3) 
Πώς ο Schiller περιγράφει την κατάσταση της ολοκληρωμένης αισθησιακής εμπειρίας. 
4)Ποια κοινά σημεία υπάρχουν στις θεωρίες των δύο στοχαστών για την τέχνη; 

Το υλικό που ερεύνησε ήταν το εξής: 
 http://www.netschoolbook.gr/solomos/schelling.html, 
 http://www.netschoolbook.gr/solomos/Schiller-arch.html, 
 Απόσπασμα από το έργο του Schiller, Περί αφελούς και συναισθηματικής ποιήσεως στην 

ουρά της δεύτερης ιστοσελίδας, 
 Ένα βίντεο με έργα του Delacroix που είχε ετοιμαστεί από τη διδάσκουσα. 

Η ομάδα που ασχολήθηκε με την τέχνη ως ελεύθερο παιχνίδι της φαντασίας είχε ως απο-
στολή να βρει απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Ποια είναι, σύμφωνα με τον Kant, η 
διαφορά ανάμεσα στο υπέροχο και στο ωραίο; 2) Ποια είναι η σχέση ανάμεσα στο ωραίο 
και στο καλό; 3) Ποια είναι τα χαρακτηριστικά της καλλιτεχνικής αναπαράστασης του ωραί-
ου; 4) Τι σημαίνει η φράση «η τέχνη για την τέχνη» και σε ποιο καλλιτεχνικό αποτέλεσμα 
οδηγεί; 

Το υλικό που ερεύνησε ήταν το εξής: 
 http://artmag.gr/articles/art-thinking/item/587-emmanouelkant, 
 http://www.netschoolbook.gr/solomos/kant.html, 
 http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-A111/683/4523,20491/, 
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 https://www.youtube.com/watch?v=WWElKGFNFR8 (βίντεο με έργα που δημιουργήθη-
καν στο πλαίσιο του δόγματος «η τέχνη για την τέχνη»). 

Η ομάδα που ασχολήθηκε με την αυτοαναφορικότητα της μοντέρνας τέχνης είχε ως απο-
στολή να βρει απαντήσεις στις παρακάτω ερωτήσεις: 1) Ποιες είναι οι βασικές επιδιώξεις 
των καλλιτεχνικών κινημάτων του 20ού αιώνα; 2) Ποιες οικονομικές και κοινωνικές συνθή-
κες τα δημιούργησαν; 3) Ποια θέση επιφυλάσσουν στον θεατή τους; 4) Ποια είναι η συμβο-
λή των νέων τεχνολογιών στην τέχνη του 20ού αιώνα; 

Το υλικό που ερεύνησε ήταν το εξής: 
 http://peopleandideas.gr/2010/08/30/modern_art/,  
 Απόσπασμα από το βιβλίο του Jean-François Mattei, Η εσωτερική βαρβαρότητα σχετικά 

με τη σύγχρονη τέχνη, 
 https://www.youtube.com/watch?v=mLLa37L81sY (για τον τρόπο με τον οποίο εργαζό-

ταν ο Pollock), 
 https://www.youtube.com/watch?v=6X7E2i0KMqM (απαγγελία ενός ντανταϊστικού ποι-

ήματος). 
 

Επιχειρηματολογία 

Ένας από τους στόχους του σεναρίου ήταν να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για μια με-
ταγνωστική αξιολόγηση των φιλοσοφικών αντιλήψεων για την τέχνη εκ μέρους των μαθη-
τών. Αυτός ο στόχος συνάδει, εξάλλου, και με τον χαρακτήρα της τάξης ως κοινότητας έ-
ρευνας (Cam, 1995). Με βάση τον στόχο, οι μαθητές έπρεπε να εφαρμόσουν όσα με την 
προηγούμενη δραστηριότητα ανακάλυψαν, και μάλιστα να τα εφαρμόσουν (στην τέταρτη 
δραστηριότητα) σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας, στο πλαίσιο των οποίων κλήθη-
καν να λάβουν αποφάσεις και να παραγάγουν διαφορετικά κειμενικά είδη επιχειρηματολο-
γώντας προκειμένου να υποστηρίξουν τις απόψεις τους.  

Σημειώνουμε πως τα πρόσωπα και οι τόποι που αναφέρονται στα φύλλα εργασίας είναι 
υπαρκτά. Όσον αφορά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Gerard Goodrow, έχει δημιουργη-
θεί από τη διδάσκουσα γι’ αυτήν την ειδική επικοινωνιακή περίσταση. Οι διευθύνσεις που 
δίνονται στους μαθητές είναι κι αυτές υπαρκτές και θα γραφτούν στον ταχυδρομικό φάκελο 
μέσα στον οποίο οι μαθητές θα τοποθετήσουν τις προτάσεις τους. Έχει, τέλος, προβλεφθεί 
ανατροφοδότηση από τη διδάσκουσα, εφόσον όλα τα πρόσωπα με τα οποία οι μαθητές θα 
«επικοινωνήσουν» θα τους απαντήσουν σε σχέση με τις επιλογές τους. 

Η 1η ομάδα είχε ως αποστολή να συμβουλεύσει τον κύριο Goodrow. Ο σαρανταεξάχρονος 
κύριος Goodrow, ένας πολύ πλούσιος αλλά και εξαιρετικά καλλιεργημένος άνθρωπος, έχει 
ένα μάλλον ακριβό χόμπι: συλλέγει έργα τέχνης. Έχει όμως και μια ιδιοτροπία: είναι βαθιά 
και επίμονα πλατωνιστής. Ο κύριος Goodrow γνωρίζει πολύ καλά την αγορά της τέχνης, 
όμως δεν παραλείπει να παίρνει και τη γνώμη άλλων ανθρώπων όταν πρόκειται να αγορά-
σει κάποιο έργο. Αυτήν τη φορά σκέφτηκε να μην καταφύγει σε κάποιον ειδικό του χώρου, 
αλλά στην αυθεντική ματιά κάποιων ενήμερων νεαρών.  
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Οι μαθητές έπρεπε να επιλέξουν ορισμένα έργα από μια gallery την οποία είχε ετοιμάσει η 
διδάσκουσα, κρατώντας πάντοτε στον νου τους ότι ο κύριος Goodrow είναι βαθιά και επί-
μονα πλατωνιστής, και να ετοιμάσουν μία έκθεση στην οποία θα υποστήριζαν τις προτάσεις 
τους. Την έκθεση την έστειλαν στην προσωπική ηλεκτρονική διεύθυνση του κυρίου 
Goodrow: ggoodrow@gmail.com, γράφοντας το μήνυμά τους στα ελληνικά, αφού ο εν λόγω 
κύριος δεν θα είχε δυσκολία να βρει μεταφραστή. Ο συλλέκτης τούς απάντησε δηλώνοντας 
αν έμεινε ή όχι ευχαριστημένος από τις συμβουλές τους. 

Η 2η ομάδα είχε ως αποστολή να ξεναγήσει τους μαθητές του βελγικού Λυκείου Athénée 
Royal d’Uccle 1, οι οποίοι επρόκειτο να επισκεφθούν την Ελλάδα και στο πρόγραμμά τους 
είχαν περιλάβει επίσκεψη και στο Βυζαντινό Μουσείο. Έπρεπε, λοιπόν, να ετοιμάσουν και 
να τους στείλουν εκ των προτέρων μία έκθεση στην οποία: α) να περιγράφουν ορισμένες 
από τις εικόνες που φυλάσσονται στο Μουσείο και β) να εξηγούν τη φιλοσοφία της δη-
μιουργίας τους (η συλλογή του Μουσείου είναι εδώ: 
http://www.byzantinemuseum.gr/el/collections/icons/). Την έκθεσή τους την έστειλαν στο 
όνομά του Βέλγου καθηγητή: Rudy Dechamps και στη διεύθυνση του σχολείου: 87, Avenue 
Houzeau-1180, Bruxelles. Ο κύριος Rudy Dechamps, καθώς είναι ελληνιστής και ειδικός 
στην εκκλησιαστική τέχνη, εκτίμησε τη βοήθειά τους και τους έστειλε απαντητική επιστολή 
με τις εντυπώσεις του από την έκθεσή τους. 

Η 3η ομάδα ανέλαβε να βοηθήσει τον μεγάλο ρομαντικό ποιητή λόρδο Byron, ο οποίος, το 
1823, λίγο πριν ξεκινήσει για δεύτερη φορά από την πατρίδα του, την Αγγλία, με προορισμό 
την επαναστατημένη Ελλάδα, επρόκειτο να δώσει μία διάλεξη με θέμα τον ρομαντισμό, στo 
πνευματικό κέντρο Argyll Rooms του Λονδίνου. Στη διάρκειά της σκόπευε να διαβάσει και 
ορισμένα ποιήματά του. Επιθυμούσε, επιπλέον, να διακοσμήσει την αίθουσα με αντίγραφα 
από ρομαντικούς πίνακες και να επενδύσει τη βραδιά με ρομαντική μουσική, και, επειδή 
εκείνος ήταν απασχολημένος με την προετοιμασία της διάλεξής του, ζήτησε τη βοήθειά των 
μαθητών μας για τα υπόλοιπα.  

• Για τη ζωγραφική μπορούσαν να επιλέξουν έργα από τις παρακάτω διευθύνσεις: 
http://www.google.com/culturalinstitute/browse/william%20terner?projectId=art-project,  
http://www.google.com/culturalinstitute/entity/%2Fm%2F0sy76?projectId=art-project. 

• Για τη μουσική μπορούσαν να συμβουλευθούν τον κατάλογο που βρίσκεται εδώ:  
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A1%CE%BF%CE%BC%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%B9%C
E%BA%CE%AE_%CE%BC%CE%BF%CF%85%CF%83%CE%B9%CE%BA%CE%AE και να ακού-
σουν ορισμένα από τα κομμάτια στο youtube.  
Του έστειλαν τις προτάσεις τους με επιστολή που απευθυνόταν στον ίδιο (στα ελληνικά, 
καθώς ο γραμματέας του θα του την μετέφραζε) και στη διεύθυνση: Argyll Rooms, 246 – 
250 Regent Street, London. Ο λόρδος εκτίμησε τη βοήθειά τους και τους έστειλε απάντηση 
με τις εντυπώσεις του από την επιλογή τους.  

Η 4η ομάδα ανέλαβε την εκπαίδευση των γονιών τους, οι οποίοι, ταξιδεύοντας στις Βρυ-
ξέλλες, επρόκειτο να επισκεφθούν το Μουσείο στο οποίο εκτίθενται τα έργα του σπουδαί-
ου σουρρεαλιστή ζωγράφου René Magritte. Τους ζήτησαν, λοιπόν, να ετοιμάσουν ένα κεί-
μενο το οποίο θα τους βοηθούσε να «δουν» τα έργα του Magritte και θα τους κατατόπιζε 
σχετικά με τα χαρακτηριστικά της τέχνης όπως τα περιέγραψε ο Kant. Οι μαθητές έπρεπε να 
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μπουν στην ιστοσελίδα του Μουσείου (http://www.musee-magritte-
museum.be/Typo3/index.php?id=15&L=1), να βρουν τα έργα, να επιλέξουν ορισμένα, να 
προβληματιστούν για το πώς αποτυπώνονται σε αυτά οι ιδέες του Kant και να στείλουν τις 
πληροφορίες στους γονείς τους με ηλεκτρονικό μήνυμα. Εκείνοι, μετά την επίσκεψη στο 
Μουσείο, έστειλαν απαντητικό ηλεκτρονικό μήνυμα ευχαριστώντας τα παιδιά τους και σχο-
λιάζοντας όσα τους έγραψαν.  
 
Η 5η ομάδα ανέλαβε να υπερασπιστεί τον Duchamp. Στη διεύθυνση 
http://mopoiondaskalo.blogspot.gr/2013/03/blog-post_25.html μπορούσαν να δουν την 
απάντηση: «Αυτό δεν είναι τέχνη», την οποία έδωσαν οι κριτικοί της American Society of 
Independent Artists στον καλλιτέχνη, όταν εκείνος υπέβαλε το ουροδοχείο του, στο οποίο 
είχε δώσει τον τίτλο Fountain (Κρήνη), για να εκτεθεί στην ετήσια έκθεση της Εταιρείας. Οι 
μαθητές υπέθεσαν ότι ζούσαν εκείνα τα ηρωικά χρόνια και δεν συμφωνούσαν καθόλου με 
την παρατήρηση της αξιοσέβαστης επιτροπής. Ανέλαβαν, λοιπόν, την υποστήριξη του έρ-
γου του κυρίου Duchamp με ένα επιχειρηματολογικό κείμενο το οποίο έστειλαν για δημο-
σίευση στην αμερικανική εφημερίδα Daily News. Έπρεπε να λάβουν υπ’ όψιν τους ότι το 
άρθρο θα το διάβαζαν όχι μόνον ειδικοί, αλλά και απλοί άνθρωποι στους οποίους καλό ή-
ταν να εξηγήσουν τις προϋποθέσεις και τους κανόνες δημιουργίας της σύγχρονης τέχνης. Ο 
κύριος Duchamp εκτίμησε την προσπάθειά τους και έστειλε απαντητική επιστολή στην ίδια 
εφημερίδα με τις απόψεις του για την κρίση τους. 
 

Εισάγοντας το νέο ερώτημα και ολοκληρώνοντας την ενότητα 

Η τέχνη στην εποχή της τεχνολογίας ήταν το επόμενο ερώτημα που απασχόλησε τους μα-
θητές. Σε αυτό το ερώτημα εισήγαγε τους μαθητές η πέμπτη δραστηριότητα (κοινή για ό-
λες τις ομάδες) που είχε τον τίτλο Ας γίνουμε καλλιτέχνες. Δόθηκε, λοιπόν, κείμενο με το 
εξής περιεχόμενο: 

«O Joseph Beuys (1921-1986) υπήρξε ένας καλλιτέχνης εικονοκλαστικός (σημειώστε ότι δί-
δασκε και φιλοσοφία), ο οποίος δήλωνε: “Όταν οι άνθρωποι με ρωτάνε αν είμαι καλλιτέ-
χνης, τους λέω να σταματήσουν αυτές τις αηδίες. Δεν είμαι καλλιτέχνης. Εκτός και αν είμα-
στε όλοι καλλιτέχνες, τότε είμαι κι εγώ μαζί”. Στην πρόσοψη του Κέντρου Georges-
Pompidou στο Παρίσι, όπου έγινε η αναδρομική του έκθεση το 1970, μπορούσε κανείς να 
διαβάσει αυτήν τη φράση: “Κάθε άνθρωπος είναι καλλιτέχνης. Αυτή είναι η συνεισφορά 
μου στην ιστορία της τέχνης”. Αυτό δεν σημαίνει βέβαια ότι κάθε άνθρωπος είναι καλός 
ζωγράφος. σημαίνει όμως ότι κάθε άνθρωπος έχει τη δυνατότητα του αυτοπροσδιορισμού, 
απορρίπτοντας κάθε εξωτερική παρέμβαση. Η τεχνολογία σήμερα επιβεβαιώνει τον κύριο 
Beuys. Μπορούμε όλοι να γίνουμε ... ας πούμε Warhol (δείτε κάποια έργα του)».  

Στη συνέχεια τους ζητήθηκε: 1) να μπουν στη διεύθυνση: 
http://www131.lunapic.com/editor/, 2) να ανεβάσουν μία φωτογραφία δική τους ή μία 
φωτογραφία την οποία θα έβρισκαν στο google και 3) να πάνε στην επιλογή: Effects και να 
επιλέξουν: Warhol Effect X 9. H φωτογραφία που δημιούργησαν έμοιαζε πολύ με έργο φι-
λοτεχνημένο από τον Warhol. Έπρεπε λοιπόν να αναρωτηθούν αν αυτό τους έλεγε κάτι για 
τον τρόπο με τον οποίο παράγεται σήμερα η τέχνη. Για τις δυνατότητες και για τους περιο-
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ρισμούς της. Έπρεπε να συζητήσουν το ζήτημα στην ομάδα τους και να παρουσιάσουν τις 
απόψεις τους στις άλλες ομάδες. 

 
Κατακλείδα 

Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν ικανοποιητικά σε όλες τις δραστηριότητες, ιδιαιτέρως όμως 
στην τέταρτη δραστηριότητα, παράγοντας κείμενα τεκμηριωμένα, τα οποία φανέρωναν 
πως είχαν κατακτήσει τις βασικές φιλοσοφικές αντιλήψεις για την τέχνη. Συγχρόνως, τα κεί-
μενα που παρήχθησαν ήσαν κατάλληλα για τις επικοινωνιακές συνθήκες που είχαν προσ-
διοριστεί. Από τα κείμενα αυτά δεν έλειπε, εξάλλου, η φαντασία και το χιούμορ. Η αξιολό-
γηση, τέλος, του μαθήματος από τους μαθητές κατέδειξε την επιθυμία τους, αφενός, να 
μάθουν περισσότερα για την τέχνη, και μάλιστα για μορφές της που δεν περιλήφθηκαν σε 
αυτό το σενάριο (π.χ. χορός, μουσική κ.λπ.) και, αφετέρου, αυτή η εναλλακτική προσέγγιση 
του μαθήματος να επαναληφθεί. 
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Αναζητώντας την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική στον σύγχρονο κόσμο»: Η χρήση των 
ΤΠΕ στην Ερευνητική Εργασία της  Α΄ Λυκείου  
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Φιλόλογος – Δρ. Ιστορίας της Τέχνης, Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Βαρβακείου Σχολής 
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Περίληψη 

Η εισήγηση παρουσιάζει τον σχεδιασμό και την υλοποίηση ερευνητικής εργασίας (project) 
με χρήση διαδικτυακών εργαλείων και κοινωνικών δικτύων, στο πλαίσιο του σχετικού μα-
θήματος για την τάξη της Α΄ Λυκείου. Η θεματική αφορά στην σχέση της αρχαίας ελληνικής 
αρχιτεκτονικής με αρχιτεκτονήματα του 19ου, 20ου και 21ου αιώνα στην Ελλάδα, την Ευρώπη 
και την Β. Αμερική. Σκοπός του συγκεκριμένου project ήταν να καλύψει το κενό που αφή-
νουν τα μαθήματα του επίσημου σχολικού προγράμματος σε ζητήματα αρχαιογνωσίας, ι-
στορίας του πολιτισμού και ιστορίας της τέχνης και να βοηθήσει τους μαθητές να ανακα-
λύψουν σχεδόν βιωματικά την σύνδεση του ευρωπαϊκού πολιτισμού με τον ελληνικό πολι-
τισμό. Η μεθοδολογία του Project αφενός βοηθά στην αυτενέργεια και την ουσιαστική 
προσέγγιση της γνώσης, απελευθερώνοντας τους μαθητές από τον κλοιό της αποστήθισης, 
αφετέρου προσφέρει νέες δεξιότητες που σχετίζονται με την μεθοδολογία της έρευνας, την 
χρήση των ΤΠΕ και την αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων. Μέσα από την παρουσίαση 
του παραπάνω προγράμματος εγείρονται προβληματισμοί που σχετίζονται με την εξέλιξη 
ερευνητικών συμπεριφορών, την διάχυση της πληροφορίας και τον ρόλο του σχολείου στο 
παγκοσμιοποιημένο δίκτυο της ψηφιοποιημένης γνώσης. 

Λέξεις - κλειδιά: ερευνητική εργασία (project), ηλεκτρονικές πηγές, κοινωνικά δίκτυα, αρχι-
τεκτονική, μνημεία, βιβλιοθήκες, ψηφιοποιημένες συλλογές 

Εισαγωγή 

Αφορμή για την παρούσα εισήγηση αποτέλεσε ένα άρθρο σχετικό με τις σύγχρονες βιβλιο-
θήκες, το οποίο εντόπισα στον ημερήσιο τύπο πριν λίγους μήνες. Μια αναφορά στο διήγη-
μα του Μπόρχες «Η Βιβλιοθήκη της Βαβέλ» και οι συνεντεύξεις τριών στελεχών μεγάλων 
βιβλιοθηκών της χώρας μας, στις οποίες κατατίθενται προβληματισμοί για την βιβλιοθήκη 
του 21ου αιώνα, προσδίδουν στο άρθρο αυτό μιαν ανυπέρβλητη αλήθεια που ενέχει ήδη 
μια προφητεία:  «καθώς πλέον βαδίζουμε στην ψηφιακή εποχή, οι Βιβλιοθήκες σε κάποια 
σημεία επάνω στη Γη παύουν να είναι (μόνο) λαβύρινθοι αποθηκευμένων βιβλίων. Μια 
πόλη και ο χώρος που την περιβάλλει μεταμορφώνονται, στα μάτια σοβαρών μελετητών, 
χάρη στην ψηφιακή τεχνολογία». (Γαλδαδάς, 2014). Οι προβλέψεις/ευχές που εκφράζονται 
από τους συνεντευξιαζόμενους στο παραπάνω άρθρο συγκλίνουν στα εξής βασικά σημεία: 
α) την δημιουργία των λεγόμενων «Πληροφοριοποιημένων Πόλεων» (Metaxiotis, 2005), β) 
την ανάπτυξη ενός βιώσιμου δικτύου ηλεκτρονικών βιβλιοθηκών σε εθνικό επίπεδο και γ) 
την ανατροπή της στατικής και παρωχημένης αντίληψης για τις σχολικές βιβλιοθήκες. Μέσα 
σ’ αυτό το πλαίσιο, η ροή της πληροφορίας, της «παγκοσμιοποιημένης γνώσης», διαχέεται 
σε όλη την επικράτεια, μέσα στις σχολικές αίθουσες, χάρη στην Τεχνολογία. Κι αυτό δεν 
αφορά μόνον την ψηφιοποίηση βιβλίων και τεκμηρίων, αλλά και τα κοινωνικά δίκτυα, τα 
οποία γίνονται πλέον φορείς της διάχυσης με εκπληκτικό τρόπο.  
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Εύλογο, λοιπόν, είναι το βήμα προς τον επόμενο προβληματισμό: με ποιόν τρόπο θα ανα-
προσαρμοστούν όχι μόνον οι μέθοδοι, όχι μόνον η χωροθέτηση και η αρχιτεκτονική του 
σχολικού περιβάλλοντος,  αλλά και τα ίδια τα προγράμματα, ώστε αφενός να προλάβουν 
και αφετέρου να συνταχθούν με τις εξελίξεις; Η εισαγωγή της Ερευνητικής Εργασίας (Pro-
ject) ως μάθημα γενικής παιδείας στις τάξεις του λυκείου φάνηκε, κατ’ αρχήν, να κινείται 
προς την κατεύθυνση αυτή. Υπάρχουν υπέρμαχοι, υπάρχουν και επικριτές. Δεν θα σταθού-
με στον σχετικό διάλογο και στην παραφιλολογία του. Σκοπός της εισήγησης αυτής είναι να 
σας παρουσιάσει την πορεία ενός Project της Α΄ Λυκείου μέσα από το πρίσμα της διδά-
σκουσας: πώς αξιοποιούμε το Project για να συνταχθούμε με τις εξελίξεις; Και μάλιστα: πώς 
αξιοποιούμε το Project για να συνταχθούμε με τις εξελίξεις «ερευνώντας», όμως, τομείς 
που ασχολούνται με το παρελθόν, όπως είναι η Αρχαιολογία, η Ιστορία της Τέχνης και οι 
Ανθρωπιστικές Σπουδές γενικώς; Εδώ ας μου επιτραπεί να σημειώσω ότι, καθώς οι παρα-
πάνω τομείς, που εντάσσονται συνήθως στο παρεξηγημένο μάθημα της Ιστορίας, παρου-
σιάζονται ως συνονθύλευμα κουραστικών πληροφοριών χωρίς εμβάθυνση, βρίσκουν στην 
μεθοδολογία του Project έναν ισχυρό σύμμαχο και απολογητή. 

Η θεματική 

Αφορμή για την πρόταση του προγράμματος καθώς και για τα κριτήρια επιλογής του θέμα-
τος, αποτέλεσαν κατ’ αρχήν το προσωπικό ενδιαφέρον και η εξοικείωση της διδάσκουσας 
με το συγκεκριμένο θέμα. Βασική προϋπόθεση για να σχεδιαστεί και να υλοποιηθεί ένα 
project είναι να κινητοποιείται το ενδιαφέρον των εμπλεκομένων, μαθητών αλλά και διδα-
σκόντων. Ωστόσο, το γεγονός ότι ο διδάσκων συντονίζει, καθορίζει το πλαίσιο και δίνει τον 
τόνο της ερευνητικής διαδικασίας διασφαλίζει και την δημιουργική πλευρά της συμβολής 
του. Κατά κάποιον τρόπο, ο διδάσκων δημιουργεί πρόγραμμα σπουδών και διδακτικό υλι-
κό, ενώ ταυτόχρονα επαναπροσδιορίζει την μεθοδολογία του. Συνεπώς, αφενός βρίσκεται 
και ο ίδιος σε μια διαδικασία έρευνας, παράλληλα με τους μαθητές του, αφετέρου είναι 
απαραίτητο να έχει βαθιά γνώση του αντικειμένου και απόλυτη εποπτεία του υλικού.   

Ο τίτλος που προτάθηκε ήταν: «Αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική στον σύγχρονο κόσμο». Το 
σκεπτικό ήταν: σε μια πρώτη φάση, να εξοικειωθούν οι μαθητές με την αρχαία ελληνική 
αρχιτεκτονική με τρόπο τέτοιο ώστε να είναι σε θέση, σε μια δεύτερη φάση, να εντοπίζουν 
στοιχεία της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής σε νεοκλασικά κτίρια. Το γεγονός ότι ο νεο-
κλασικισμός είναι το κυρίαρχο ρεύμα σε όλον τον δυτικό κόσμο, κατά τον 19ο αιώνα αλλά 
και αργότερα, οδηγεί τους μαθητές σε συμπεράσματα που έχουν να κάνουν με την διάδοση 
του αρχαιοελληνικού πνεύματος ως φορέα αξιών που αποτυπώνονται συμβολικά και στην 
μορφολογία των κτιρίων. Στην πρώτη φάση γίνεται μια παρατήρηση λεπτομερειών, συχνά 
με βιωματικό τρόπο. Στην δεύτερη φάση γίνεται συσχετισμός, σύγκριση, επαγωγική διε-
ρεύνηση. 

Ο συσχετισμός με διδακτικά αντικείμενα της Α΄ Λυκείου ήταν ένας ακόμη παράγοντας για 
την επιλογή του θέματος. Εκτός από τις αναφορές στην αρχαία ελληνική τέχνη και αρχιτε-
κτονική μέσα στο σχολικό εγχειρίδιο της Ιστορίας, η θεματολογία του project συνδέθηκε με 
την Νεοελληνική Γλώσσα και την Αρχαία Ελληνική Γραμματεία της ίδιας τάξης. Συγκεκριμέ-
να:  
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α) Στο εγχειρίδιο της Νεοελληνικής Γλώσσας Α΄ Λυκείου (Τσολάκης, 2001), στην  ενότητα 
«Περιγραφή» (σελ. 139), παρουσιάζεται η ενότητα  Περιγραφή χώρου/κτιρίου - λεξιλόγιο 
(σ. 160-167) και δίνεται η άσκηση παραγωγής λόγου «να περιγράψετε το κτίριο πριν και 
μετά, να σχολιάσετε τις μεταβολές που έχει υποστεί το δομημένο περιβάλλον και γενικότε-
ρα ο τρόπος ζωής» (σ. 166).   

β) Στο εγχειρίδιο της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας και Γραμματείας Α΄ Λυκείου (Ομάδα συγ-
γραφέων, 2001), στην ενότητα Ξενοφώντος Ελληνικά, Βιβλ. 2. Κεφ. 3. §50-56, «Η δίκη του 
Θηραμένη», δίνεται η σχεδιαστική αναπαράσταση του Βουλευτηρίου όπου έλαβε χώρα η 
δίκη (σ. 84) και η σχεδιαστική αναπαράσταση της αρχαίας Αγοράς των Αθηνών (σ. 94). Α-
ξιοποιώντας το παραπάνω κείμενο και τις σχεδιαστικές αναπαραστάσεις, μπορούμε να δώ-
σουμε διαθεματικές εργασίες συνδέοντάς τες με τις δραστηριότητες του project. 

 Η θεματική προσφέρεται για ένα ευρύ πεδίο έρευνας και δημιουργικότητας, δίνει δυνατό-
τητα αναδιαμόρφωσης του πλαισίου ανάλογα με τα «ευρήματα» και τις επιλογές των μα-
θητών, προωθεί την καλλιέργεια της αισθητικής παιδείας, συμβάλλει στην καλλιέργεια α-
ξιών (π.χ. σεβασμός μνημείων), κι επίσης καλλιεργεί την σύνθεση και την διαθεματικότητα. 
Τα εμπλεκόμενα μαθήματα συνδέονται με διαφορετικά πεδία: α) Πεδίο ανθρωπιστικών 
μαθημάτων (Ιστορία, Νεοελληνική Γλώσσα, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα), β) Πεδίο εικαστικών 
μαθημάτων (σχέδιο, ζωγραφική, κολάζ, φωτογραφία) και γ) Πεδίο περιβάλλον και αειφορία 
(ιστορία της πόλης, πολεοδομία).  

Οι στόχοι που τέθηκαν καλύπτουν τρία επίπεδα:  

1) σε επίπεδο γνώσεων επιδιώχθηκε α) η εξοικείωση των μαθητών με την αρχαία ελληνική 
αρχιτεκτονική, τον νεοκλασικισμό και τον εκλεκτικισμό, την αρχαιογνωσία και την ιστορία 
τέχνης, β) η εξοικείωση μαθητών με την μεθοδολογία της έρευνας στον τομέα της αρχιτε-
κτονικής και της πολιτιστικής κληρονομιάς (μέσω αναζήτησης πηγών, φωτογραφικού αρ-
χειακού υλικού, συλλογές, μουσεία, ιδρύματα αρχειακών πηγών, κλπ.), γ) η ικανότητα περι-
γραφής μνημείων και η εξοικείωση με την ορολογία της περιγραφής των αρχιτεκτονικών 
μνημείων, δ) η καλλιέργεια αισθητικών και καλλιτεχνικών δεξιοτήτων (φωτογραφία, σχέ-
διο, κολάζ, κλπ), και ε) η χρήση των ΤΠΕ για αναζήτηση, έρευνα, δημιουργία υλικού, πα-
ρουσίαση, προβολή,  αλλά και επικοινωνία.  

2) σε επίπεδο στάσεων επιδιώχθηκε α) η καλλιέργεια του ομαδικού και συνεργατικού 
πνεύματος μεταξύ των μαθητών, καθώς και μεταξύ μαθητών και καθηγητών-καθοδηγητών, 
β) η καλλιέργεια κριτικού πνεύματος και καλλιέργεια της συγκριτικής δυνατότητας των μα-
θητών και γ) η ενθάρρυνση αυτενέργειας και ανάπτυξης πρωτοβουλίας στους μαθητές. 

3) σε επίπεδο αξιών επιδιώχθηκε α) η βαθιά κατανόηση της αρχαίας ελληνικής αρχιτεκτονι-
κής ως  βάσης της σύγχρονης τέχνης και του δυτικού πολιτισμού γενικότερα, β) η συνειδη-
τοποίηση της αξίας της πολιτιστικής κληρονομιάς και της καλλιέργειας του σεβασμού για τη 
διατήρησή της, και γ) η καλλιέργεια αισθητικών αξιών.  

Η μεθοδολογία 
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Η ομαδοσυνεργατική μέθοδος τίθεται ως βασική προϋπόθεση στον σχεδιασμό και την υλο-
ποίηση των Ερευνητικών Εργασιών (Project) στο Λύκειο (Ματσαγγούρας, 2011). Η διαίρεση 
των μαθητών σε ομάδες 4-5 ατόμων έγινε με βάση την επιλογή του υποθέματος. Δηλαδή, η 
διδάσκουσα όρισε 7 υποθέματα έρευνας και τα κατέγραψε στον πίνακα. Οι μαθητές επέλε-
ξαν το υπόθεμα που τους ενδιέφερε περισσότερο και εντάχθηκαν σε ομάδες ανάλογα με το 
υπόθεμα που επέλεξαν. Δεν τηρήθηκαν άλλα κριτήρια (π.χ. φύλο) για την διαίρεση σε ομά-
δες.  

Ο ορισμός του πλαισίου θέματος έγινε και για τα δύο ακαδημαϊκά τετράμηνα. Έτσι ορίστη-
καν επιμέρους φάσεις έρευνας: Μια πρώτη φάση στην οποία ερευνώνται στοιχεία της αρ-
χαίας ελληνικής αρχιτεκτονικής με τα χαρακτηριστικά της, μια δεύτερη φάση στην οποία 
ερευνώνται τα αρχαιοελληνικά αρχιτεκτονικά στοιχεία έτσι όπως αποτυπώνονται στον νεο-
κλασικισμό, μια τρίτη φάση στην οποία διερευνάται η τυπολογία των νεοκλασικών κτιρίων 
ανά χώρα ή περιφέρεια και μια τελική φάση κατά την οποία γίνεται μια προσπάθεια συνο-
λικής θεώρησης, σύγκρισης, συσχετισμών, καταγραφής επαγωγικών παρατηρήσεων πάνω 
στο θέμα.  

Οι ομάδες ορίστηκαν κατά την πρώτη φάση με βάση τα εξής υποθέματα: α) Δωρικός ρυθ-
μός, β) Ιωνικός ρυθμός, γ) Αρχιτεκτονική των αρχαίων θεάτρων, δ) Μνημεία και ταφικά 
μνημεία στην αρχαιότητα, δ) Διακόσμηση, διακοσμητικά μοτίβα και υλικά δομής, ε) Εναέτια 
γλυπτά και γλυπτά ενταγμένα στην αρχιτεκτονική (π.χ. Καρυάτιδες). Η κάθε ομάδα ανέλαβε 
να συγκεντρώσει πρωτογενές υλικό από μνημεία της Αθήνας και της ευρύτερης περιοχής 
των Αθηνών, με επισκέψεις που πραγματοποίησαν τα σαββατοκύριακα ως παρέες, στους 
αρχαιολογικούς χώρους και στα μουσεία. Φωτογράφησαν μνημεία και αρχιτεκτονικές λε-
πτομέρειες τις οποίες παρουσίασαν μέσα στην τάξη, ανταλλάσσοντας παρατηρήσεις σχετι-
κά με τις βασικές αρχές και τα κύρια μορφολογικά χαρακτηριστικά της αρχαίας ελληνικής 
αρχιτεκτονικής. Η διδάσκουσα έδωσε σχετική βιβλιογραφία και δικτυογραφία και οι προ-
σωπικές παρατηρήσεις εμπλουτίστηκαν με έγκυρες θεωρητικές προσεγγίσεις, σαφείς περι-
γραφές και εξοικείωση με την ορολογία.  

Στην επόμενη φάση οι ομάδες ανακατανεμήθηκαν, πάλι με βάση την επιλογή του θέματος. 
Τα υποθέματα αφορούσαν νεοκλασικά κτίρια α) της Αθήνας, β) της επαρχιακής Ελλάδας 
(π.χ. Σύρος, Λαύριο, Ναύπλιο, Πάτρα, κλπ), γ) της Γερμανίας και Αυστρίας, δ) της Γαλλίας, ε) 
της Βρετανίας, στ) της Β. Αμερικής. Για την Αθήνα εφαρμόστηκε και πάλι η μέθοδος της επι-
τόπου παρατήρησης και φωτογράφισης. Για τις υπόλοιπες γεωγραφικές περιοχές η έρευνα 
έγινε μέσω βιβλιογραφίας και δικτυογραφίας. Αξίζει να σημειωθεί ότι κατά την προγραμ-
ματισμένη εκπαιδευτική εκδρομή της Α΄ Λυκείου επιλέχθηκε η Σύρος, όπου η αντίστοιχη 
ομάδα ανέλαβε να ετοιμάσει τμηματικά κάποιες από τις ξεναγήσεις στα νεοκλασικά της 
Ερμούπολης. Η αρχή διαφοροποίησης προσέγγισης στη μάθηση (για κάθε ομάδα, ανάλογα 
με το υπόθεμα) και η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στην διδακτική διαδικασία λειτούρ-
γησαν υποδειγματικά σε όλα τα στάδια και σε όλες τις φάσεις. Στην επόμενη φάση διερευ-
νήθηκε η σχέση τυπολογίας και επιλογής ρυθμού (π.χ. νεοκλασικισμός και δημόσια κτήρια 
ή ιδιωτικές κατοικίες) και έγιναν αναφορές στο θεωρητικό υπόβαθρο του νεοκλασικισμού 
ως φορέα αξιών (π.χ. δημόσια κτήρια που συνδέονται με αναφορές στην αρχαιοελληνική 
δημοκρατία, η χρήση του αμφιθεάτρου στα σύγχρονα πανεπιστήμια, κλπ.). Τα συμπερά-
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σματα στα οποία οδηγήθηκαν οι μαθητές εξήχθησαν βιωματικά, αυθόρμητα, σχεδόν αβία-
στα, σε σημείο που να καταγραφεί η επιτυχής κάλυψη όλων των επιμέρους στόχων. 

Ο ρόλος των ΤΠΕ  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών και του διαδικτύου ήταν καθοριστική σε όλες τις φάσεις του 
προγράμματος, σε σημείο που να θεωρηθεί sine qua non. Η δυνατότητα χρήσης του διαδι-
κτύου μέσα στην τάξη ήταν βασικός παράγοντας για την επιτυχή εξέλιξη του προγράμμα-
τος.  Θα ήταν ευχής έργο να υπήρχε δυνατότητα χρήσης υπολογιστών ταμπλέτας (tablets, i-
pad) από κάθε μαθητή, ή έστω από κάθε ομάδα, κάτι που θα εξασφάλιζε μεγαλύτερη αυτο-
νομία των ομάδων, ταχύτητα στην διαδικασία και παράλληλες αναζητήσεις στο διαδίκτυο, 
ώστε να κερδηθεί χρόνος. Συχνά, τα φορητά τηλέφωνα με οθόνη αφής (τα οποία διαθέτουν 
όλο και περισσότεροι μαθητές πλέον) υποκαθιστούν τους υπολογιστές ακόμη και σε επίπε-
δο δημιουργίας υλικού (π.χ. φωτογραφίες υψηλής ανάλυσης), αλλά δεν μπορούν πάντα να 
αποθηκεύσουν αρχεία παρουσιάσεων, όπως π.χ. τα power-points. Αυτό που θα πρέπει να 
επισημανθεί είναι ότι η ανανέωση των συσκευών και του λογισμικού στις σχολικές αίθου-
σες θα πρέπει να ακολουθεί τις εξελίξεις, οι οποίες είναι καλπάζουσες, συχνά σε τρομακτι-
κό βαθμό.   

Η επιτυχία του Προγράμματος στηρίχθηκε κατά πολύ στην εξοικείωση των μαθητών με την 
λεγόμενη διαδικτυακή έρευνα, δηλαδή την εξοικείωσή τους με την αναζήτηση σε ψηφιο-
ποιημένες συλλογές. Στο σημείο αυτό, η συμβολή της διδάσκουσας ήταν καθοριστική, διότι 
αξιοποιήθηκε η δική της εμπειρία ως ερευνήτριας. Οι μαθητές ήρθαν σε επαφή με επίση-
μες ιστοσελίδες ερευνητικών κέντρων (π.χ. Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Εθνι-
κό Ίδρυμα Ερευνών, κλπ.) και έμαθαν να αναζητούν βιβλιογραφία και αρχειακό υλικό. Η 
διδάσκουσα εξήγησε αναλυτικά μέσα στην τάξη πώς αναζητούμε ψηφιοποιημένους τόμους 
βιβλίων και επιστημονικών περιοδικών και πώς μπορούμε να εντοπίσουμε τεκμήρια (π.χ. 
φωτογραφίες εποχής) σε ψηφιοποιημένες συλλογές.  Ωστόσο, μεγάλος όγκος οδηγιών δό-
θηκε μέσω διαδικτύου, με δύο τρόπους: α) μέσα από το blog της διδάσκουσας, β) μέσα από 
την σελίδα κλειστού group του συγκεκριμένου Project που δημιουργήθηκε στο facebook, 
ειδικά γι αυτόν τον σκοπό.  

Στο σημείο αυτό θα ήταν χρήσιμο να σταθούμε και να επισημάνουμε την χρησιμότητα των 
κοινωνικών δικτύων σε τέτοιου είδους Προγράμματα. Η χρήση του facebook ενθαρρύνεται 
και μέσα στον Οδηγό του Εκπαιδευτικού για τα Project (Ματσαγγούρας, 2011). Η εμπειρία 
από την χρήση του ήταν όντως θετική, ωστόσο θα πρέπει να γίνεται με φειδώ και να ακο-
λουθούνται πιστά κάποιοι κανόνες, οι οποίοι θα τεθούν από τον διδάσκοντα μέσα στην τά-
ξη, από την αρχή, ήδη στο λεγόμενο «συμβόλαιο συνεργασίας» των εμπλεκομένων του pro-
ject. Κατ’ αρχάς, θα πρέπει να τονίσουμε ότι η επικοινωνία στο facebook γινόταν αποκλει-
στικά στο πλαίσιο της κλειστής ομάδας και αποκλειστικά για να κοινοποιηθούν οδηγίες, 
βιβλιογραφία και υλικό, ή για να αποσταλούν προς την διδάσκουσα κείμενα προς διόρθω-
ση, πριν την τελική παρουσίαση. 

Όμως, εκτός από την χρήση των κοινωνικών δικτύων ως εργαλεία άμεσης επικοινωνίας, 
υπάρχει και μια άλλη εξίσου σημαντική λειτουργία: τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν, πλέον, 
πολύ σημαντικά κανάλια διάχυσης της πληροφορίας, και μάλιστα σε ό,τι αφορά και το αρ-
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χειακό υλικό. Αξίζει να σημειωθούν ενδεικτικά δύο σημαντικές σελίδες του facebook που 
δίνουν ανοικτή πρόσβαση σε φωτογραφικό υλικό εξαιρετικά τεκμηριωμένο, που σχετίζεται 
με την θεματική μας:  

α) «Η Αθήνα μέσα στον χρόνο» είναι μια σελίδα εκπαιδευτικού χαρακτήρα που εμπλουτίζει 
συνεχώς (και με την βοήθεια μελών) σπάνιο υλικό με όψεις της Αθήνας του 19ου και 20ου αι. 
Το υλικό είναι οργανωμένο σε υποθέματα είτε γεωγραφικά (π.χ. περιοχή Συντάγματος, Πα-
τησίων, κλπ), είτε ανά τυπολογία (π.χ σχολικά κτήρια, νοσοκομεία, θέατρα, κλπ) και δίνει 
όλα τα στοιχεία που αφορούν τα δικαιώματα χρήσης για την τεκμηρίωση, ώστε να χρησι-
μοποιούνται με τρόπο ει δυνατόν επιστημονικό. Μεγάλο μέρος του υλικού της σελίδας 
προέρχεται από παραχώρηση ιδιωτικών συλλογών, αλλά και από το ίδιο το Ε.Λ.Ι.Α. 

https://www.facebook.com/pages/%CE%97-%CE%91%CE%98%CE%97%CE%9D%CE%91-
%CE%9C%CE%95%CE%A3%CE%91-%CE%A3%CE%A4%CE%9F-
%CE%A7%CE%A1%CE%9F%CE%9D%CE%9F/149801415032228?sk=photos_albums  

β) «Παλιές φωτογραφίες της Ελλάδας», μια σελίδα  όπου αναρτώνται όψεις της ελληνικής 
επαρχίας με έντονα νεοκλασικό χαρακτήρα. 

https://www.facebook.com/groups/oldgreece/  

Από τις σελίδες αυτές οι μαθητές άντλησαν εξαιρετικά χρήσιμο υλικό για την έρευνα και τις 
παρουσιάσεις τους κι έμαθαν να κάνουν παραπομπές αλλά και να τεκμηριώνουν τις παρα-
πομπές τους, σεβόμενοι τα copyright. 

Μια ιδιαίτερα χρήσιμη πηγή φωτογραφικού υλικού είναι και μια νέα μορφή κοινωνικής 
δικτύωσης, το Pinterest. Μια ενσωματωμένη γρήγορη μηχανή αναζήτησης δίνει την δυνα-
τότητα στους χρήστες να συγκεντρώσουν άμεσα εικόνες με την θεματική που τους ενδια-
φέρει. Η τεκμηρίωση δεν είναι πάντα εύστοχη, ούτε ακριβής, αλλά η ποιότητα των εικόνων 
είναι εξαιρετική. Υπό την καθοδήγηση της διδάσκουσας, οι μαθητές είναι σε θέση να κά-
νουν στοχευμένη αναζήτηση, είτε θεματικά (π.χ. neoclassical architecture, Doric Order, re-
vival style), είτε γεωγραφικά (π.χ. Virginia, Monticello, Versailles), είτε με ονόματα αρχιτε-
κτόνων (π.χ. Palladio, Theophil Hansen).  

http://www.pinterest.com/search/pins/?q=neoclassical%20architecture&rs=ac&len=12 

Η διαχείριση του υλικού αυτού εμπλουτίζει τους μαθητές με δεξιότητες που σχετίζονται με 
την κριτική προσέγγιση των ιστορικών πηγών και την αυτενέργεια σε θέματα μάθησης. Η 
σχεδόν συνθηματολογική πλέον έκφραση «μαθαίνω πώς να μαθαίνω» βρίσκει σ’ αυτήν την 
προσέγγιση την τελειότερη μορφή της, επιτρέποντας στους μαθητές να αναπτύξουν κριτική 
σκέψη και ικανότητες που σχετίζονται με την αναζήτηση, την επιλογή, την εγκυρότητα, τον 
έλεγχο των πηγών, την αξιοποίηση πληροφοριών, ιδεών και επιχειρημάτων (Μαυροσκού-
φης, 2011). 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα  

Τα αποτελέσματα του Project κρίθηκαν πολύ ικανοποιητικά από την επιτροπή παρακολού-
θησης και κρίσης (επιτροπή: σχολικός σύμβουλος παιδαγωγικής ευθύνης, διευθυντής λυ-
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κείου και συντονιστής καθηγητής για τα project στο συγκεκριμένο λύκειο) κατά την παρου-
σίαση σε power-point  που ετοίμασαν οι μαθητές, αλλά και με βάση την τελική έκθεση α-
πολογισμού που κατατέθηκε από την διδάσκουσα.  Οι στόχοι καλύφθηκαν στην πλειονότη-
τά τους και οι δράσεις ανταποκρίθηκαν στα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Αναλυτικότερα, 
οι βασικοί άξονες, ο απολογισμός και οι δράσεις δίνονται στο Παράρτημα 2 της παρούσας 
εισήγησης.   

Επισημάνσεις και προεκτάσεις 

Η εμπειρία του προγράμματος αυτού υπήρξε εξαιρετικά εποικοδομητική για την διδάσκου-
σα, διότι ανανέωσε την μεθοδολογία της και επαναπροσδιόρισε τις στάσεις της απέναντι σε 
θέματα διδακτικής και επικοινωνίας. Η εμπειρία του project ήγειρε θέματα δημιουργικότη-
τας αλλά και δημιουργίας διδακτικού υλικού που σχετίζονται κυρίως με την οργάνωση και 
καταγραφή μεθοδολογικών εργαλείων της έρευνας, την ταξινόμηση του εποπτικού υλικού 
και την μετάδοση μιας κεκτημένης πείρας: την περιγραφή των μνημείων και την εύστοχη 
χρήση της ορολογίας. Οι μαθητές ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό κυρίως επειδή τους ε-
πετράπη η αυτενέργεια. Η διδάσκουσα ανακάλυψε έναν νέο ρόλο: αυτόν του διαμεσολα-
βητή της γνώσης και του «καθοδηγητή», του «μυητή» στα μυστικά της έρευνας. Η αρχική 
σχέση με τα βιβλία σταδιακά υποχώρησε, δίνοντας την πρωτοκαθεδρία στην ψηφιακή ει-
κονική βιβλιοθήκη και στον θησαυρό των ψηφιοποιημένων τεκμηρίων. Η ανταλλαγή υλικού 
και παραπομπών υπερέβη τα όρια της σχολικής τάξης και του σχολικού ωραρίου και χρό-
νου και η τεχνολογία εξασφάλισε την άμεση και συνεχή επικοινωνία διδάσκοντος και διδα-
σκομένου σε ένα γοητευτικό ταξίδι ανακάλυψης της γνώσης. Ας μου επιτραπεί να καταθέ-
σω με συγκίνηση την χαρά του δασκάλου: όταν, αργά το βράδυ, μπαίνοντας στην σελίδα 
του μυστικού γκρουπ του facebook έβρισκα την εξής ερώτηση κάτω από την ανάρτηση μιας 
φωτογραφίας: «Κυρία, αυτό είναι νεοκλασικό ή το κατατάσσουμε στο Μπαρόκ;». Ο στόχος 
είχε πετύχει…. 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 1 

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ 

Α. Χρήσιμα βιβλία 

• Φωκά Ι. – Βαλαβάνης  Π., Αρχιτεκτονική και πολεοδομία – ανακαλύπτω την αρχαία 
Ελλάδα, εκδ. Κέδρος, Αθήνα 1992. 

• Ρόμπερτ Φυρνώ –Τζόρνταν, Ιστορία της Αρχιτεκτονικής, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1981.   
• Χόνορ Χ.- Φλέμινγκ Τζ., Ιστορία της Τέχνης, εκδ. Υποδομή, Αθήνα 1992. 
• Γκόμπριτζ Ε., Το Χρονικό της Τέχνης, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 1998. 
• Ντέιβιντ Γουότκιν, Ιστορία της δυτικής αρχιτεκτονικής, εκδ. ΜΙΕΤ, Αθήνα 2005. 

Β. Χρήσιμο υλικό στο διαδίκτυο, αναζήτηση σε ψηφιοποιημένα αρχεία περιοδικών 
 
Αρχείο τευχών περιοδικού "Αρχαιολογία" 
http://www.archaiologia.gr/%CE%B1%CF%81%CF%87%CE%B5%CE%AF%CE%BF-
%CF%84%CE%B5%CF%85%CF%87%CF%8E%CE%BD-2/  
 
Χρήσιμα τεύχη και άρθρα 
ταφικά μνημεία 
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/11-13.pdf  
τα ελληνικά τετράδια σχεδίου του Χάνσεν 
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http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/17-1.pdf  
Ένα ελληνικό όνειρο: Λέο φον Κλέντσε, αρχαιολόγος 
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/20-14.pdf  
Τα πρώτα δημοτικά σχολεία της Αθήνας 
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/25-6.pdf  
Το ελληνικό εκπαιδευτήριο 
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/25-7.pdf  
Ιστορία του ξενοδοχείου της Μεγάλης Βρετάνιας 
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/40-9.pdf  
Νεοκλασικά ταφικά μνημεία 
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/42-16.pdf  
Αντίγραφα και παραλλαγές αρχαίων έργων στην νεοελληνική γλυπτική 
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/43-14.pdf  
Ο Φρειδερίκος Γκαίρτνερ στην Ελλάδα και η οικοδόμηση των ανακτόρων 
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/49-5.pdf   

Γ. Χρήσιμες ιστοσελίδες 

Ιστοσελίδα του Εθνικού Ιδρύματος Ερευνών, Αρχείο Νεοτέρων Μνημείων 

http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio.aspx 

Ελληνικό Λογοτεχνικό και Ιστορικό Αρχείο, Ψηφιοποιημένες Συλλογές 

http://www.elia.org.gr/ 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 2 

ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ - ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ – ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟ-
ΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

ΒΑΣΙΚΟΙ ΑΞΟΝΕΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑΣ 

• Σχέση αρχαίας ελληνικής τέχνης/αρχιτεκτονικής με τα ρεύματα του 18ου, 19ου, 
20ού αι. 

• Σύγκριση μορφολογική: επιμέρους στοιχεία, διακοσμητικές λεπτομέρειες, ύφος, 
στυλιστικές καταβολές. 

• Θεωρητικό υπόβαθρο. 
• Τυπολογική διερεύνηση: σχέση μορφολογίας και ρυθμών με την τυπολογία, στυλι-

στικές επιλογές σε σχέση με την τυπολογία των κτηρίων. Λόγοι, αιτίες. Έμφαση στον 
νεοκλασικισμό της Ευρώπης και Β. Αμερικής ανά τυπολογία κτηρίων (χρήσεις, ρό-
λος στο σύγχρονο αστικό τοπίο). Εξοικείωση με τις ψηφιακές πηγές, αναζήτηση στο 
διαδίκτυο. 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΟΥ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΑΝ 

• Επισκέψεις σε αρχαιολογικούς χώρους. 

97

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/17-1.pdf
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/20-14.pdf
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/25-6.pdf
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/25-7.pdf
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/40-9.pdf
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/42-16.pdf
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/06/43-14.pdf
http://www.archaiologia.gr/wp-content/uploads/2011/07/49-5.pdf
http://www.eie.gr/archaeologia/gr/arxeio.aspx
http://www.elia.org.gr/


• Επιτόπια έρευνα, φωτογραφίσεις μνημείων από μαθητές. 
• Επισκέψεις σε νεοκλασικά κτήρια της Αθήνας, ξενάγηση από ειδικούς: α) Επίσκεψη 

στην Ακαδημία Αθηνών και β) στο Μέγαρο Σλήμαν (Νομισματικό Μουσείο). Οργα-
νωμένη ξενάγηση από αρχιτέκτονες – ιστορικούς της τέχνης. 

• Επισκέψεις σε νεοκλασικά κτήρια της Ερμούπολης Σύρου στο πλαίσιο της εκπαι-
δευτικής εκδρομής Α΄ Λυκείου. Ξεναγήσεις από πιστοποιημένους ξεναγούς του Δή-
μου Ερμούπολης. Παρουσιάσεις εργασιών από μαθητές σε επιτόπια επίσκεψη. 

• Επίσκεψη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, ξενάγηση από επιμελητές των ΓΑΚ, εξοι-
κείωση με την αρχειακή έρευνα αρχιτεκτονικών τεκμηρίων. Οργανωμένη ξενάγηση 
από το Τμήμα Μελετών των ΓΑΚ. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

• Εξοικείωση μαθητών με την αρχαία ελληνική αρχιτεκτονική και την νεοκλασική τέ-
χνη. 

• Συνειδητοποίηση της αξίας της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 
• Καλλιέργεια κλίματος σεβασμού προς τα αρχαία και τα νεότερα μνημεία πολιτι-

σμού. 
• Εξοικείωση μαθητών με την μεθοδολογία της έρευνας. 
• Καλλιέργεια πνεύματος συνεργασίας. 
• Καλλιέργεια κριτικής σκέψης. 
• Αξιοποίηση δυνατοτήτων και ικανοτήτων μαθητών στην έρευνα και στην κριτική 

προσέγγιση των μνημείων ως πρωτογενών ιστορικών πηγών.  
• Αξιοποίηση δεξιοτήτων καλλιτεχνικής έκφρασης (φωτογραφία, κολάζ). 
• Ικανότητα αναγνώρισης  αρχιτεκτονικών ρυθμών και ικανότητα περιγραφής αρχιτε-

κτονημάτων και μνημείων, εξοικείωση με την ορολογία της περιγραφής αρχιτεκτο-
νικών μνημείων. 

• Καλλιέργεια δυνατότητας  παρουσίασης πολιτιστικών θεμάτων με μικρές  διαλέξεις  
και χρήση power point καθώς και με προφορικές παρουσιάσεις επιμέρους εργα-
σιών (π.χ. σε επιτόπια επίσκεψη στα νεοκλασικά της Σύρου).  
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Αναθεώρηση κειμένων σε περιβάλλον wiki 

Πόλκας Λάμπρος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
lambros2@otenet.gr  

Περίληψη 

Με την αξιοποίηση του wiki επιχειρείται στο σενάριο αυτό η μετατόπιση του κέντρου βά-
ρους της παραγωγής λόγου των μαθητών στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β′ 
Λυκείου από την άπαξ σύνταξη των κειμένων και την οριστική διόρθωση-αξιολόγησή τους 
από τον εκπαιδευτικό στη συνεργατική αναθεώρησή τους από τους ίδιους τους μαθητές, τη 
συνεπεξεργασία και επιμέλεια, μέχρι την τελική τους, δημόσια έκδοση. 

Λέξεις - κλειδιά: παραγωγή λόγου, συνεργασία, αναθεώρηση κειμένων, wiki. 

Εισαγωγή 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας προϋποτίθεται στο σενάριο αυτό 
ότι οι μαθητές της Β′ Λυκείου έχουν ολοκληρώσει τη συνεργατική παραγωγή λόγου αξιο-
ποιώντας το wiki. Ωστόσο, τα συνταγμένα αυτά κείμενα δεν θεωρούνται οριστικά, αλλά 
αποτελούν ένα είδος «πρόβας», που επιδέχονται αναθεωρήσεις και βελτιώσεις. Έτσι, οι 
μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, αναλαμβάνουν να αλληλοδιορθώσουν και να συνεπεξερ-
γαστούν τα συνταγμένα κείμενά τους στο επίπεδο κυρίως των παραγράφων, δεχόμενοι α-
νατροδοφοδοτήσεις από τον εκπαιδευτικό και υποβάλλοντας σχόλια, συναινετικά ή αντιρ-
ρητικά, στις διορθώσεις που οι ίδιοι προτείνουν ή που τους γίνονται. Οι τελικές εκδοχές των 
διαφορετικών κειμένων των ομάδων είναι αποτέλεσμα μιας κοινότητας πρακτικής με πρω-
ταγωνιστές τους μαθητές ως συγγραφείς, αναγνώστες και εκδότες. 

Σύσταση του διδακτικού σεναρίου 

Τίτλος: Αναθεώρηση κειμένων σε περιβάλλον wiki. 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Το σενάριο αυτό εκτελείται μέσω του wiki από τους μαθητές εξ απο-
στάσεως, στο σπίτι. Στην εβδομαδιαία, δίωρη συνάντηση στην τάξη, στο πλαίσιο του διδα-
σκαλίας της Νεοελληνικής Γλώσσας, γίνεται απολογιστική συζήτηση για την πορεία των ερ-
γασιών των ομάδων, ενώ ο εκπαιδευτικός, εκτός από την εξ αποστάσεως επικοινωνία του 
με τους μαθητές, προβαίνει σε παρατηρήσεις για τη βελτίωση των δραστηριοτήτων και πα-
ρέχει οδηγίες για τη συνέχεια του έργου. Στο πλαίσιο αυτό φάσεις και δραστηριότητες του 
σεναρίου προτείνεται να ολοκληρωθούν σε τρεις εβδομάδες. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Νεοελληνική Γλώσσα. 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο Πρόγραμμα Σπουδών: Το προκείμενο σενάριο δοκιμά-
ζει να συγχρονιστεί με το νέο πρόγραμμα σπουδών της Νεοελληνικής Γλώσσας της Α‘ λυ-
κείου (2011-12), η νέα φιλοσοφία του οποίου αναμένεται να επεκταθεί και στις υπόλοιπες 
τάξεις (Β‘ και Γ‘). Ειδικότερα, στις πρόσφατες σχετικές Οδηγίες (2012) το γράψιμο αντιμε-
τωπίζεται «ως διαδικασία, γεγονός που σημαίνει ότι πρέπει να δίνεται χρόνος και στην πα-
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ραγωγή αλλά και στη βελτίωση των κειμένων που γράφονται». Τονίζεται ακόμη ότι «θα 
πρέπει […] οι διδάσκοντες να έχουν υπόψη τους ότι δεν πρέπει να στερείται από τα παιδιά 
η δυνατότητα για συνεργασία […]» (σελ. 4), ενώ τα «περιβάλλοντα του διαδικτύου, όπως τα 
ιστολόγια, τα Wikis κ.λπ., ως μέσα πρακτικής γραμματισμού αποτελούν ουσιαστικά μέρος 
της «διδακτέας ύλης» του γλωσσικού μαθήματος […]» (σελ. 6). 

Ως προς το σκέλος του περιεχομένου του αναλυτικού προγράμματος της Β′ λυκείου, το 
προκείμενο σενάριο εστιάζει στα είδη και τη δομή των παραγράφων που περιέχονται στο 
σχολικό εγχειρίδιο (Τσολάκης κ.ά, 2005: 63, 127-133, 226, κ.ε., 241 κ.ε.). Ωστόσο, η έμφαση 
στην παραγραφοποίηση δεν αποτελεί αυτοσκοπό, αλλά, όπως επιβάλλουν οι σχετικές Οδη-
γίες (2012) του μαθήματος στην Α′ Λυκείου, συνδέονται με την ιδιαιτερότητα του παραγό-
μενου κειμενικού είδους. Τα κείμενα που ήδη έχουν συντάξει οι ομάδες των μαθητών στο 
wiki έχουν τη μορφή ηλεκτρονικών άρθρων, τα οποία, με αφορμή προηγηθείσα διδασκαλία 
από την ενότητα του σχολικού εγχειριδίου «η οργάνωση και η παρουσίαση της είδησης» 
(Τσολάκης κ.ά., 2005: 58), αναφέρονται στην εξουσιαστική κυριαρχία των σημερινών ΜΜΕ.  

Προϋποθέσεις υλοποίησης: Για την αποτελεσματική υλοποίηση του σεναρίου, ο εκπαιδευ-
τικός θα πρέπει να έχει επίγνωση των ιδιαιτεροτήτων που παρουσιάζει ο σχεδιασμός και η 
υλοποίηση της συνεργατικής παραγωγής λόγου στα περιβάλλοντα του web 2.0 και να δια-
θέτει επαρκή ενημέρωση για τις σύγχρονες όψεις της γλωσσοδιδακτικής θεωρίας και πρα-
κτικής του «γραψίματος ως διαδικασίας» / process writing. Προϋποτίθεται επίσης ότι έχει 
διδάξει στους μαθητές τρόπους οργάνωσης και ανάπτυξης των παραγράφων, καθώς επίσης 
τα κριτήρια επάρκειας και πληρότητάς τους. Τα κριτήρια αυτά είναι αναρτημένα από τον 
εκπαιδευτικό, υπό τη μορφή οδηγιών, στο wiki και καλούν τα μέλη των ομάδων να προσέ-
χουν στην προτεινόμενη αναθεώρηση των κειμένων ζητήματα ως προς: α) τον σκοπό που 
επιτελούν οι παράγραφοι των συνταγμένων κειμένων, β) την επαρκή ανάπτυξή τους, γ) την 
ενότητα και δ) τη συνοχή τους (Αρχάκης, 2005: 56-124). Ο εκπαιδευτικός, εξάλλου, γνωστο-
ποιεί εξαρχής, προφορικά στην τάξη αλλά και γραπτά στο wiki, τα κριτήρια της τελικής α-
ξιολόγησης, με βάση τα οποία θα αποτιμηθούν τα αποτελέσματα των εργασιών των μαθη-
τών. Η εφαρμογή του σεναρίου εγκαινιάζεται, αφού πρώτα έχει ολοκληρωθεί στο wiki η 
συνεργατική παραγωγή γραπτού λόγου από τους μαθητές. Οι οποίοι, για να εκτελέσουν 
επαρκώς τις δραστηριότητες του σεναρίου, θα πρέπει να είναι επαρκώς εξοικειωμένοι με 
τη λειτουργία του wiki και να έχουν προηγούμενη εμπειρία στη συνεργατική σύνταξη και 
αναθεώρηση των κειμένων σε αυτό.  

Στόχοι διδακτικού σεναρίου: Ως προς τον κόσμο του κειμένου, τις αξίες, στάσεις και πεποι-
θήσεις των μαθητών, επιδιώκεται: 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές, με την άσκησή τους στην αναθεώρηση των κειμένων 
τους, ότι ψηφιακά περιβάλλοντα συνεργατικής γραφής, όπως το wiki, έχουν ιδιαι-
τερότητες και διαφορετικές δυνατότητες από τα έντυπα μέσα ως προς την οργάνω-
ση των παραγράφων και, γενικότερα, την αναπαράσταση του νοήματος 

• Να αναστοχαστούν τη νέα πραγματικότητα που διαμορφώνουν οι τεχνολογίες του 
web 2.0, όπως το wiki, κυρίως ως προς τον ρευστό και ευμετάβλητο χαρακτήρα των 
κειμένων και τη συλλογική τους πατρότητα 
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• Να καλλιεργήσουν το αίσθημα του υπεύθυνου συγγραφέα και αναγνώστη, είτε ό-
ταν συντάσσουν δικά τους κείμενα είτε όταν σχολιάζουν ή κρίνουν τα κείμενα των 
συμμαθητών τους. 

Ως προς τη γλώσσα, επιδιώκεται οι μαθητές: 
• Να συνειδητοποιήσουν πως η σύνταξη κειμένου είναι μια επίμονη, δυναμική διαδι-

κασία και όχι μια μοναδική και στατική απόπειρα 
• Να ασκηθούν στις τεχνικές της αποτελεσματικής διόρθωσης και επανεξέτασης είτε 

των δικών τους ψηφιακών κειμένων είτε των συμμαθητών τους 
• Να αντιληφθούν ότι τα λάθη δεν είναι αρνητικό στοιχείο αλλά αναμενόμενο, που 

συμβάλλει στη βελτίωση της γραπτής τους έκφρασης μέσω της αλληλοδιόρθωσης 
και της συνεπεξεργασίας των κειμένων με τους συμμαθητές τους. 

Ως προς τους γραμματισμούς, επιδιώκεται οι μαθητές: 
• Να ασκηθούν στη συνεργατική αναθεώρηση των κειμένων που παράγουν, δουλεύ-

οντας σε ομάδες και αξιοποιώντας κατάλληλα εργαλεία web 2.0, όπως το wiki 
• Να συνειδητοποιήσουν ότι στα ψηφιακά περιβάλλοντα γραφής ο ρόλος του ενός 

συγγραφέα-ιδιοκτήτη έχει χάσει τη παραδοσιακή του αξία και σημασία, επιβάλλο-
ντας τη συνεπεξεργασία των κειμένων με συνεχείς αναθεωρήσεις είτε από τους ί-
διους είτε από τους συμμαθητές τους 

• Να ενισχύσουν το αίσθημα της αυτοεκτίμησης για την αξία των κειμένων που συ-
ντάσσουν μέσω της υπεύθυνης αλληλοδιόρθωσης και του απροκατάληπτου δια-
μοιρασμού με τους συμμαθητές τους της αναγνωστικής τους εντύπωσης, γνώμης ή 
κρίσης. 

Οργάνωση της τάξης – Αξιοποίηση Η/Υ: Στο σενάριο 24 μαθητές της Β′ Λυκείου, με τη δια-
μεσολάβηση του εκπαιδευτικού, είναι μοιρασμένοι σε 6 ομάδες των τεσσάρων. Κάθε ομά-
δα έχει ήδη δημιουργήσει στο wiki του μαθήματος ένα φάκελο στον οποίο περιέχεται το 
κείμενο που έχει ήδη συντάξει. Κατ’ επέκταση, στο wiki έχουν ήδη δημιουργηθεί έξι φάκε-
λοι που περιέχουν τα συνταγμένα κείμενα των έξι ομάδων. Με βάση τις οδηγίες του εκπαι-
δευτικού, που υπάρχουν και στο wiki, κάθε ομάδα παρεμβαίνει διορθωτικά στο κείμενο 
μιας άλλης ομάδας: η ομάδα 1 καθορίζεται να διορθώνει το κείμενο της ομάδας 3 και το 
αντίστροφο· η ομάδα 2 το κείμενο της ομάδας 4 και το αντίστροφο· και η ομάδα 5 το κείμε-
νο της ομάδας 6 και το αντίστροφο. 

Στη διεθνή βιβλιογραφία επισημαίνεται ότι τo wiki προσφέρεται κατεξοχήν για συνεργατικό 
γράψιμο, επιτρέποντας στα μέλη των ομάδων να διαπραγματευτούν χώρους και περιεχό-
μενα των εργασιών τους (Hadjerrouit, 2014: 301· Meishar–Tal & Gorsky, 2010· Helm & Guth, 
2010: 99· Cole, 2009· Kessler, 2009· Lundin, 2008: 435). Επιπρόσθετα, καθώς οι μαθητές 
έχουν τη δυνατότητα να προσθέτουν, να τροποποιούν ή να διαγράφουν περιεχόμενα των 
κειμένων τους, να εγκρίνουν ακόμη ή να απορρίπτουν υποδείξεις άλλων στα κείμενά τους 
και, γενικότερα, να εποπτεύουν το αποτέλεσμα της κειμενικής τους εργασίας (Parker & 
Chao, 2007), διαμοιράζονται με πιο ισότιμο, υπεύθυνο τρόπο το έργο τους από ό,τι συμ-
βαίνει στην παραδοσιακή τάξη· όπου, κατά κανόνα, ο δάσκαλος παρέχει τα υπό εξέταση 
κείμενα και οι μαθητές, προφορικά ή γραπτά, απαντούν (Kessler, 2009: 81· Lundin, 2008: 
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443-445). Η εντελώς «ανοιχτή» δομή του wiki δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές, υπερβαί-
νοντας τους παραδοσιακούς τύπους γραψίματος, να διεπιδράσουν με κριτικό τρόπο στην 
εκπόνηση των συνεργατικών τους δραστηριοτήτων και να αναστοχαστούν ως μικροί συγ-
γραφείς τα κείμενα που συντάσσουν (Lundin, 2008: 437-438, 440). Eξάλλου, επιτρέποντας 
τη συνδιαμόρφωση των κειμένων μέσα σε ένα ευλύγιστο και διαλογικό ψηφιακό περιβάλ-
λον, το wiki συμβάλλει ώστε οι μαθητές να συνεργάζονται σε κοινότητες έρευνας και πρα-
κτικής (Maxwell & Felczak, 2011: 103· Godwin–Jones, 2003: 15). Ο εκπαιδευτικός, τέλος, 
υποχρεώνεται να υιοθετήσει «αόρατες» παιδαγωγικές πρακτικές στη διδασκαλία του 
γλωσσικού μαθήματος, περιοριζόμενος στους ρόλους του ενορχηστρωτή αφενός, που δη-
μιουργεί συμφραζόμενα και υποκινεί ερωτήματα-προβλήματα εμπλέκοντας τους μαθητές 
(Lamb, 2004), και του «ομοτίμου»/peer αφετέρου συνδιαμορφωτή, ο οποίος, με την ανα-
τροφοδότηση που παρέχει στους μαθητές, συμβάλλει στην ενίσχυση της επικοινωνιακής 
τους ικανότητας και στο να δοκιμάζουν αναθεωρήσεις των κειμένων τους με την απαραίτη-
τη γλωσσική ακρίβεια (Arnold, Ducate & Kost, 2009). Ο τύπος του wiki που προτιμάται σ’ 
αυτό το σενάριο είναι της εταιρείας pbworks. 

Αιτιολόγηση και περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Α. Αιτιολόγηση του θεωρητικού πλαισίου: Σύμφωνα με τις σύγχρονες διδακτικές προσεγγί-
σεις της παραγωγής του γραπτού λόγου, το γράψιμο θεωρείται δυναμική και όχι στατική 
διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι το κείμενο που γράφεται για πρώτη φορά δεν θεωρείται ο-
ριστικό, τελειωμένο προϊόν, αλλά αποτελεί μια πρώτη, πρό-χειρη εκδοχή, που μπορεί να 
εξελίσσεται και να βελτιώνεται (όχι βέβαια επ’ άπειρον) από τους μαθητές μέσα από τις 
διαδικασίες της βελτίωσης και αναθεώρησης με βάση τις διορθώσεις / υποδείξεις όχι μόνο 
του εκπαιδευτικού αλλά και των συμμαθητών τους (Φωτίου, 2011· Κουτσογιάννης, 1998: 
19-20· 68· Αδαλόγλου, 1993: 102-113). Σε διεθνές επίπεδο καθοριστική προς την κατεύθυν-
ση της δημιουργίας της γλωσσοδιδακτικής αυτής μεθόδου, που είναι γνωστή «το γράψιμο 
ως διαδικασία»/ process writing, αποτέλεσε το γνωσιακό μοντέλο των Flower & Hayes 
(1981), σύμφωνα με το οποίο η διαδικασία της γραφής επιμερίζεται, μεταξύ άλλων, στον 
«Σχεδιασμό» / Planning, την «Παραγωγή λόγου» / Translating και την «Αναθεώρηση» / Re-
viewing. Ωστόσο, το σχήμα αυτό, που είναι ενταγμένο σε ένα γενικότερο σύστημα ιεραρχη-
μένων και διεπιδραστικών σχέσεων ανάμεσα σε στόχους, θέματα και κειμενικά είδη, δεν 
είναι άκαμπτο, στατικό και γραμμικό, όπως το παραδοσιακό σχήμα «Πριν από τη γραφή – 
Γραφή – Επαναγραφή» (Flower & Hayes, 1981: 275), αλλά τα στάδιά του μπορεί να αλλη-
λοδιαπλέκονται και να εγκιβωτίζονται το ένα μέσα στο άλλο. Στο μεταξύ, η αναθεώρηση 
κειμένων από ομότιμα μέλη, είτε διά ζώσης είτε εξ αποστάσεως με τη διαμεσολάβηση δια-
δικτυακών επικοινωνιακών περιβαλλόντων, έγινε αναπόσπαστο στοιχείο του γραψίματος 
ως διαδικασίας, καθώς: α) καθιστά τη διαδικασία της γραφής διαδραστική και συνεργατική, 
β) δίνει στους συγγραφείς μαθητές την αίσθηση ότι υπάρχει κάποιος αναγνώστης που δια-
βάζει τα κείμενά τους, γ) τους βοηθάει να αντιληφθούν λάθη που δεν είναι σε θέση να τα 
αναγνωρίσουν μόνοι τους (Chang, 2012: 63· Cho & Schunn, 2007: 412), και δ) προσανατολί-
ζει τους μαθητές στην υιοθέτηση κονστρουκτιβιστικών προσεγγίσεων μάθησης (Grabe & 
Kaplan, 1996).  
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Β. Περιγραφή ροής δραστηριοτήτων: το σενάριο επιμερίζεται στις επόμενες φάσεις και 
δραστηριότητες: 

Φάση 1η: Επεξεργασία των συνταγμένων κειμένων 

Δραστηριότητα 1η: «Αλληλοδιόρθωση». Ρόλοι: μαθητές. Πόροι: υπολογιστής, wiki. Χώρος: 
κατ’ οίκον εργασία και επικοινωνία των μαθητών, μεταξύ τους ή και με τον εκπαιδευτικό. 
Διάρκεια: Πρώτη εβδομάδα (Τετάρτη-Τετάρτη). Περιγραφή: Με βάση τις οδηγίες του εκ-
παιδευτικού, που είναι αναρτημένες και στο wiki, τα μέλη μιας ομάδας εργασίας επεμβαί-
νουν διορθωτικά στο κείμενο μιας άλλης, με την οποία έχει καθοριστεί η συνεργασία: λ.χ., 
ένα μέλος της ομάδας 6 μπορεί να διορθώνει το κείμενο που έχει δημιουργήσει η ομάδα 5. 
Στη συνέχεια, τα μέλη της ομάδας που διορθώνουν συμπληρώνουν το πλαίσιο «describe 
your changes», που υπάρχει στο κάτω μέρος του μικροκειμένου στο wiki. Έτσι, τα μέλη της 
ομάδας στα οποία απευθύνονται οι διορθώσεις έχουν τη δυνατότητα από το «page history» 
του wiki όχι μόνο να βλέπουν το διορθωτικό σχόλιο αλλά και το ίδιο το διορθωμένο πλέον 
κείμενό τους, ώστε να κατανοούν τις προτεινόμενες αλλαγές. 

Δραστηριότητα 2η: «Αντίδραση των μαθητών στις διορθώσεις των συμμαθητών τους». Ρό-
λοι: μαθητές. Πόροι: υπολογιστής, wiki. Χώρος: κατ’ οίκον εργασία και επικοινωνία των μα-
θητών, μεταξύ τους ή και με τον εκπαιδευτικό. Διάρκεια: Πρώτη εβδομάδα (Τετάρτη-
Τετάρτη). Περιγραφή: Τα μέλη της ομάδας των οποίων το κείμενο έχει υποστεί διορθώσεις 
έχουν τη δυνατότητα, επιλέγοντας το «page history» του wiki, να ενεργοποιήσουν το κου-
μπί «Compare» και να εξετάσουν συγκριτικά το κείμενο το δικό τους με το κείμενο της 
διόρθωσης. Ξαναδιαβάζουν προσεχτικά και βελτιώνουν έτσι, αν θέλουν, με βάση τις προ-
τεινόμενες διορθώσεις το κείμενό τους. Είναι δυνατόν βέβαια να διαφωνήσουν, απορρί-
πτοντας τις διορθώσεις που έχουν δεχτεί. 
 
Φάση 2η: Ανατροφοδότηση 

Δραστηριότητα 3η: «Σχόλια του εκπαιδευτικού». Ρόλοι: εκπαιδευτικός. Πόροι: υπολογιστής, 
wiki. Χώρος: κατ’ οίκον εργασία και επικοινωνία των μαθητών, μεταξύ τους ή και με τον 
εκπαιδευτικό. Διάρκεια: Δεύτερη εβδομάδα (Τετάρτη-Τετάρτη). Περιγραφή: Μετά τις διορ-
θωτικές παρεμβάσεις και βελτιώσεις των κειμένων στις οποίες έχουν καταλήξει τα μέλη των 
6 ομάδων, ο εκπαιδευτικός σχολιάζει όλα τα κείμενα, γράφοντας έξω από τον κύριο χώρο 
γραψίματος, στο πλαίσιο «Add a comment», που βρίσκεται στο κάτω αριστερό μέρος του 
wiki. Έτσι, παρεμβαίνει ανατροφοδοτικά, ως ένας «τρίτος» αναγνώστης, που εκφέρει τη 
γνώμη του στα διορθωμένα κείμενα των μαθητών, ώστε αυτά να ανταποκρίνονται στα κρι-
τήρια της παραγραφοποίησης που οφείλουν να λάβουν υπόψη τους τα μέλη των ομάδων. 
Οι διατυπώσεις των σχολίων από τον εκπαιδευτικό, επειδή αποβλέπουν στον επανέλεγχο 
των μαθητικών κειμένων, εκφράζονται με τρόπον ώστε να είναι σύντομες, διακριτικές και 
ερωτηματικές, προκειμένου να υποκινούν τον αναστοχασμό και να μην αποτρέπουν τους 
μαθητές από τη συνέχιση της προσπάθειάς τους. 

Δραστηριότητα 4: «Αντίδραση των μαθητών στα σχόλια του εκπαιδευτικού». Ρόλοι: μαθη-
τές. Πόροι: υπολογιστής, wiki. Χώρος: κατ’ οίκον εργασία και επικοινωνία των μαθητών, 
μεταξύ τους ή και με τον εκπαιδευτικό. Διάρκεια: Δεύτερη εβδομάδα (Τετάρτη-Τετάρτη). 
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Περιγραφή: τα μέλη των ομάδων αντιδρούν στα διατυπωμένα σχόλια του εκπαιδευτικού, 
ανταπαντώντας στο πλαίσιο «Add a comment» του wiki. Στον χώρο αυτό οι μαθητές μπο-
ρούν να εκφράσουν ελεύθερα τη συμφωνία-διαφωνία τους με τη γνώμη του «τρίτου» ανα-
γνώστη-κριτή, ή να διατυπώσουν πρόσθετες απορίες και ερωτήματα. Ο εκπαιδευτικός μπο-
ρεί, στην τελευταία περίπτωση, να αντιδράσει με πρόσθετα σχόλια, ώστε οι μαθητές, προ-
τού προβούν στο τελικό ξανακοίταγμα των κειμένων τους, να έχουν λάβει σαφείς και τεκ-
μηριωμένες υποδείξεις. 

Φάση 3η: επανέλεγχος και έκδοση  

Δραστηριότητα 5η: «Ρετουσάρισμα των κειμένων». Ρόλοι: μαθητές. Πόροι: υπολογιστής, 
wiki. Χώρος: κατ’ οίκον εργασία και επικοινωνία των μαθητών, μεταξύ τους ή και με τον 
εκπαιδευτικό. Διάρκεια: Τρίτη εβδομάδα (Τετάρτη-Τετάρτη). Περιγραφή: Οι μαθητές «ρε-
τουσάρουν» τα ήδη βελτιωμένα κείμενά τους, προβαίνοντας στην τελική επεξεργασία τους. 
Ελέγχουν και επιμελούνται, επομένως, όλα τα προβληματικά τους σημεία, με βάση τα κρι-
τήρια παραγραφοποίησης που τους έχει καλέσει ο εκπαιδευτικός να προσέξουν, και παίρ-
νουν αποφάσεις για την τελική τους μορφή. Η συνεργατική επιμέλεια των κειμένων στη 
δραστηριότητα αυτή, όπως και στην επόμενη, περιορίζεται στο εσωτερικό των μελών της 
κάθε ομάδας. 

Δραστηριότητα 6η: «Δημοσίευση-έκδοση των κειμένων». Ρόλοι: μαθητές. Πόροι: υπολογι-
στής, wiki. Χώρος: κατ’ οίκον εργασία και επικοινωνία των μαθητών, μεταξύ τους ή και με 
τον εκπαιδευτικό. Διάρκεια: Τρίτη εβδομάδα (Τετάρτη-Τετάρτη). Περιγραφή: Τα μέλη των 
ομάδων επιμελούνται πλέον την εκδοτική μορφή των κειμένων, ώστε με την τελική τους 
μορφή να δημοσιευτούν και να κοινοποιηθούν όχι μόνο στους εσωτερικούς αποδέκτες, 
τους συμμαθητές τους και τον εκπαιδευτικό, αλλά και (στην περίπτωση που έχει επιλεγεί το 
wiki να είναι ανοιχτό) στο ευρύτερο αναγνωστικό κοινό. 

Δραστηριότητα 7η: «Τελική αξιολόγηση». Ρόλοι: Εκπαιδευτικός. Πόροι: υπολογιστής, wiki. 
Περιγραφή: Στην προαιρετική αυτή, επιλογική δραστηριότητα ο εκπαιδευτικός αποτιμά, 
ποσοτικά και ποιοτικά, με 2 κλίμακες διαβαθμισμένων κριτηρίων αξιολόγησης τη συνολική 
προσφορά των ομάδων και των μελών τους. Τα κριτήρια αξιολόγησης έχουν γνωστοποιηθεί 
εξαρχής στους μαθητές και είναι αναρτημένα στο wiki. Μετά το τέλος του σεναρίου, επα-
ναρτώνται από τον εκπαιδευτικό στο wiki συμπληρωμένα. Οι ρουμπρίκες με τα διαβαθμι-
σμένα κριτήριά τους αξιολογούν τις ομάδες και τα μέλη τους με βάση δύο διακριτούς ρό-
λους που έχουν στο σενάριο: α) τον ενεργητικό ρόλο, όταν ομάδα και μέλη διορθώνουν στο 
wiki τις παραγράφους της άλλης ομάδας (ομάδα διόρθωσης)· και β) τον συντηρητικό / με-
τασχηματιστικό ρόλο, όταν ομάδα και μέλη βελτιώνουν το κείμενό τους (ορθά ή λανθασμέ-
να), με βάση τις προτεινόμενες διορθώσεις των μελών μιας άλλης ομάδας (ομάδα βελτίω-
σης). Τα κριτήρια διακρίνονται ως προς τα προϊόντα μάθησης ανά ομάδα (ορθότητα-
πληρότητα και χρονισμός των διορθώσεων / βελτιώσεων) και ως προς τη διαδικασία μάθη-
σης ανά μαθητή (συνεισφορά στη διόρθωση / βελτίωση των κειμένων). 
 
Φύλλα εργασίας: Στο σενάριο δεν δίνονται στους μαθητές έντυπα φύλλα εργασίας. Όλες οι 
δραστηριότητες εκτελούνται στο περιβάλλον του wiki. Ο εκπαιδευτικός δίνει εξηγήσεις και 
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οδηγίες, προφορικές στην τάξη και γραπτές μέσα στο wiki, για το πώς θα εκτελέσουν τις 
εργασίες τους οι μαθητές και ποια σημεία οφείλουν να προσέξουν. 

Συμπεράσματα: Το σενάριο αυτό σχεδιάστηκε με βάση την αρχή ότι η κατάκτηση της γλώσ-
σας επιτυγχάνεται καλύτερα µέσω της συνεργασίας, επειδή ακριβώς η γλώσσα είναι κοινω-
νικό φαινόµενο, και τόσο η παραγωγή γραπτού λόγου όσο και η αξιολόγηση-αναθεώρησή 
του είναι κοινωνικά προσδιορισµένες πράξεις. Από την άλλη μεριά, στον βαθμό που οι κοι-
νωνικά αυτές προσδιορισμένες γλωσσικές πράξεις εφαρμόζονται σε ένα εικονικό, τεχνητό 
περιβάλλον του web 2.0 διαμορφώνονται αντίστοιχα πεδία συμμετοχής εκ μέρους των μα-
θητών, που συνδέονται με τις ποικίλες, συχνά διαφορετικές, ταυτότητες που έχουν την ευ-
καιρία να πραγματώσουν. Ο συνυπολογισμός των πρόσθετων αυτών κριτηρίων, σε συν-
δυασμό με πρόσθετες μεταβλητές και διδακτικές πρακτικές που επικρατούν στα σχολεία 
σήμερα, επηρεάζει σημαντικά την εφαρμογή του σεναρίου, που ωστόσο στον σχεδιασμό 
του, για λόγους χώρου, δεν τονίστηκαν.  
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Περίληψη 

Η εισήγηση περιγράφει ένα διδακτικό σενάριο για την ενότητα «Παράδοση και μοντερνι-
σμός στη νεοελληνική ποίηση» του μαθήματος της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκεί-
ου στο οποίο αξιοποιούνται οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), καθώς και 
την προσπάθεια να προσαρμοστεί αυτό σε μια συγκεκριμένη μαθητική τάξη, με τα δικά της 
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με τους δικούς της στόχους και προτεραιότητες, χωρίς να υπο-
νομευθεί ο αρχικός χαρακτήρας του σεναρίου και να απεμποληθούν οι βασικοί στόχοι. Η 
εισήγηση εστιάζει στην εμπειρία των δύο εκπαιδευτικών, εκείνου που συνέταξε την αρχική 
μορφή και εκείνης που παραμετροποίησε το σενάριο προς εφαρμογή. Μετά την παρουσία-
ση της θεωρητικής θεμελίωσης και της στοχοθεσίας, η εισήγηση επικεντρώνεται στην αξιο-
ποίηση των ΤΠΕ, που ήταν βασικό ζητούμενο και των δύο προσεγγίσεων. Στη συνέχεια πα-
ρουσιάζεται η προτεινόμενη διδακτική πορεία του αρχικού σεναρίου και, τέλος, μετά το 
σκεπτικό με βάση το οποίο προσαρμόστηκε το σενάριο, η πορεία που ακολουθήθηκε κατά 
την εφαρμογή. 
 
Λέξεις - κλειδιά: αξιοποίηση ΤΠΕ, παραδοσιακή ποίηση, νεωτερική ποίηση, σενάριο διδα-
σκαλίας, λογοτεχνία, ιστολόγιο, wiki, δημιουργική γραφή 
 

Εισαγωγή 

Το 2011, στο πλαίσιο της πράξης «Δημιουργία πρωτότυπης μεθοδολογίας εκπαιδευτικών 
σεναρίων βασισμένων σε ΤΠΕ και δημιουργία εκπαιδευτικών σεναρίων για τα μαθήματα 
της Ελληνικής Γλώσσας στην Α/βάθμια και Β/βάθμια εκπαίδευση» - Οριζόντια Πράξη στους 
άξονες προτεραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου 
Μάθηση», που υλοποιείται από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας και συγχρηματοδοτείται από 
την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο (ΕΣΠΑ 2007-
2013), συντάχθηκε από τον πρώτο εκ των δύο συντακτών της παρούσας εισήγησης σενάριο 
διδασκαλίας με τίτλο «Ιστολόγιο καταστρώματος. Μια πλοήγηση σε μοντέρνα και παραδο-
σιακά ποιήματα», το οποίο υπάγεται στην ενότητα «Παράδοση και μοντερνισμός στη νεο-
ελληνική ποίηση» που προβλέπεται από το νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα της 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της Α΄ Λυκείου (ΦΕΚ Β 1562/27-6-2011, Πρόγραμμα Σπουδών 
για το μάθημα της Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου, Αρθρ.6/ σελ. 21075). Στη διάρκεια του σχολικού 
έτους 2013-2014, στο πλαίσιο της ίδιας πράξης, το σενάριο προσαρμόστηκε και εφαρμό-
στηκε στην τάξη από τη δεύτερη εκ των δύο συντακτών. Το πρωτότυπο σενάριο και η ε-
φαρμοσμένη εκδοχή του θα βρίσκονται σύντομα αναρτημένα στην πλατφόρμα Πρωτέας 
του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας, όπου θα φιλοξενούνται σενάρια διδασκαλίας με ΤΠΕ για 
όλα τα γλωσσικά μαθήματα. 
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Θεωρητική μεθοδολογία και στοχοθεσία του σεναρίου 

Βασικός άξονας του σεναρίου είναι η γνωριμία της τάξης με μια σειρά από ποιητικά ρεύμα-
τα. Αφού οι μαθητές προβληματιστούν σχετικά με τα χαρακτηριστικά που διακρίνουν την 
παραδοσιακή από τη μοντέρνα ποίηση, εντοπίζουν τα χαρακτηριστικά ρευμάτων και σχο-
λών της νεοελληνικής ποίησης: αρχής γενομένης από το δημοτικό τραγούδι μελετώνται στη 
συνέχεια ο ρομαντισμός, ο παρνασσισμός, η ποίηση του συμβολισμού και, τέλος, του υ-
περρεαλισμού. Σκοπός δεν είναι μια εξαντλητική παρουσίαση όλων των ρευμάτων και της 
ιστορίας της ελληνικής ποίησης αλλά μια ενδεικτική παρουσίαση ρευμάτων με τα οποία 
συνομίλησαν κατά καιρούς οι νεοέλληνες ποιητές. Μετά την ολοκλήρωση της μελέτης τους 
οι μαθητές πειραματίζονται με τη στιχουργία, τη γλώσσα, τα δομικά υλικά με τα οποία εί-
δαν προηγουμένως πως πλάθεται ένα ποίημα, και συνθέτουν μια μικρή ανθολογία με ποι-
ήματα που συγγράφουν οι ίδιοι. 
 
Το σενάριο συντάχθηκε έχοντας κατά νου πως στις μέρες μας η ποίηση έχει έναν μάλλον 
περιθωριακό ρόλο στη ζωή μας: η σχέση μας μαζί της αρχίζει δύσκολα στα μαθητικά χρόνια 
και τελειώνει για τους περισσότερους με το τέλος της σχολικής ζωής (Καπλάνη, 1999, σελ. 
 Καπλάνη, 2000, σελ. 293). Η διδακτική αυτή ενότητα λοιπόν, οργανωμένη με άξονα τις ﮲359
διάφορες εκφάνσεις του ποιητικού λόγου, ευελπιστεί ότι θα δημιουργήσει γέφυρες επικοι-
νωνίας μεταξύ ποίησης και μαθητών. Οι γέφυρες αυτές στήνονται πάνω σε μια διπλή συν-
ανάγνωση: τα ποιητικά κείμενα διαβάζονται σε ομάδες και από ομάδες. Από τη μια προκρί-
νεται η σύγκριση των ποιημάτων, ώστε να αναδειχθούν οι συγκλίσεις και οι αποκλίσεις 
τους, και από την άλλη οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, με στόχο να προκύψει μια συλλο-
γική διαδικασία νοηματοδότησης των κειμένων και να προωθηθεί η ενεργητική οικοδόμη-
ση της γνώσης. 
 
Συγχρόνως αποφεύγεται οποιαδήποτε προσπάθεια κανονιστικής νοηματοδότησης των ποι-
ημάτων: σκοπός δεν είναι η αντιμετώπιση της ποίησης ως κλειστού και ερμητικού συστή-
ματος, του οποίου τα υψηλά νοήματα μεταγγίζονται από τον διδάσκοντα προς τους μαθη-
τές, αλλά να αντιμετωπιστεί η ποίηση ως πεδίο παραγωγής νοήματος στο οποίο ενθαρρύ-
νονται να συμμετέχουν οι μαθητές και με το οποίο προτρέπονται να αποκτήσουν μια βιω-
ματική σχέση. Η μελέτη τέλος των λογοτεχνικών ρευμάτων δεν στοχεύει στην παροχή ιστο-
ρικών πληροφοριών: στόχος είναι η ανάδειξη της ποικιλομορφίας του ποιητικού λόγου και 
η άσκηση στην προσεκτική ανάγνωση μέσω της παρατήρησης. Άλλωστε, μέσω της συγκριτι-
κής μελέτης των ποιητικών ρευμάτων, αναδεικνύεται ανάγλυφα πως το ποίημα δεν είναι 
μόνο ατομική υπόθεση αλλά εντάσσεται πάντα σε ένα ευρύτερο πνευματικό κλίμα. 
 
Το σενάριο στοχεύει στο να αναδείξει πως η ποίηση είναι προϊόν της κοινωνίας μέσα στην 
οποία γεννήθηκε και πως, πέρα από τη φωνή του ποιητή, αντανακλά και τους προβληματι-
σμούς, τις ελπίδες και τα αδιέξοδα της κοινωνίας αυτής. Από την άλλη, στόχος είναι να 
δουν οι μαθητές ότι υπάρχουν θέματα που αφορούν διαχρονικά την ανθρώπινη κατάσταση 
και απασχολούν τους ποιητές ανεξάρτητα από εποχές και λογοτεχνικά ρεύματα. Το σενάριο 
τέλος επιδιώκει, αφού κωδικοποιήσουν τα γνωρίσματα παραδοσιακής και μοντέρνας ποίη-
σης, να συνειδητοποιήσουν την έννοια του λογοτεχνικού ρεύματος και να γνωρίσουν τα 
βασικά χαρακτηριστικά της ποιητικής των λογοτεχνικών κινημάτων που εξετάζονται, χωρίς 
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να δίνονται ιστορικές πληροφορίες για τα χρονικά όρια και τους βασικούς εκπροσώπους 
κάθε κινήματος: όλα τα παραπάνω μεταφρασμένα στις αντίστοιχες δεξιότητες, ώστε οι 
γνώσεις που θα αποκομίσουν να μη μείνουν στείρες πληροφορίες αλλά να κατατεθούν ως 
αφομοιωμένη, ουσιαστική γνώση. Ήταν συνειδητή επιλογή να μη δοθεί εξαρχής στους μα-
θητές θεωρητικό υλικό για τα ρεύματα αλλά να επιχειρήσουν να συναγάγουν επαγωγικά τα 
χαρακτηριστικά μέσα από τη μελέτη των ποιημάτων, προκειμένου να δοθεί η ευκαιρία 
στους μαθητές να λάβουν ενεργότερο ρόλο στην πορεία οικοδόμησης της γνώσης. Η παρα-
πομπή σε θεωρητικό υλικό προβλεπόταν μόνο σε περίπτωση που οι μαθητές αντιμετώπιζαν 
δυσκολία στην ανίχνευση των γνωρισμάτων. 
 

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στο παρόν σενάριο ξεκινά από την πεποίθηση ότι οι ΤΠΕ, ως βασι-
κό μέρος του σύγχρονου πολιτισμού (Αποστολίδου, 2012, σελ. 5), δε γίνεται να απουσιά-
ζουν από τη διδασκαλία της λογοτεχνίας. Πέρα από την πρόσβαση σε περισσότερους μα-
θησιακούς πόρους και την προέκταση του διδακτικού χώρου και χρόνου, οι ΤΠΕ δίνουν την 
ευκαιρία για εμπλοκή των μαθητών και του εκπαιδευτικού σε ψηφιακά περιβάλλοντα επι-
κοινωνίας, όπου ασκούνται σε σύγχρονους τρόπους ανάγνωσης και ερμηνείας των κειμέ-
νων. Εκτός των ψηφιακών γραμματισμών όμως, η αξιοποίηση των δυνατοτήτων ακόμη και 
απλών εφαρμογών, όπως τα προγράμματα επεξεργασίας κειμένου, ενισχύουν τον λογοτε-
χνικό γραμματισμό, καθώς αναδεικνύουν την «κατασκευαστικότητα» της λογοτεχνίας (Νι-
κολαΐδου, 2009, σελ. 122). 
 
Η διδακτική πρόταση αξιοποιεί διάφορα λογισμικά και εφαρμογές για την επίτευξη των 
στόχων. Οι μαθητές χρησιμοποιούν τον φυλλομετρητή για να αντλήσουν από διάφορες πη-
γές υλικό για το λογοτεχνικό ρεύμα που μελετούν, ενώ αξιοποιώντας λογισμικά επεξεργα-
σίας κειμένου και δημιουργίας παρουσιάσεων συνθέτουν κείμενο προορισμένο για προφο-
ρική παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης. Τέλος για τις «δημιουργικότερες» εργασίες 
χρησιμοποιούνται λογισμικά ηχογράφησης και επεξεργασίας ήχου: μπορεί να είναι ακόμη 
και οι πολύ βασικές εφαρμογές ενός απλού κινητού τηλεφώνου αλλά αυτό που ενδιαφέρει 
είναι να δοθεί στους μαθητές η δυνατότητα να θέσουν στην υπηρεσία της λογοτεχνίας δε-
δομένα, καθημερινά τεχνολογικά εργαλεία, να πλουτίσουν τον τρόπο με τον οποίο διαβά-
ζουν λογοτεχνία, τον τρόπο με τον οποίο στέκονται ως αναγνώστες απέναντι στο κείμενο. 
 

Η προτεινόμενη διδακτική πορεία 

Το σενάριο εκτυλίσσεται σε τρεις φάσεις. Στη διάρκεια της πρώτης φάσης (3 ώρες) η τάξη 
δουλεύει στην ολομέλεια και ατομικά. Με αφορμή κάποια παρωδία της μοντέρνας ποίησης 
είτε από τον κινηματογράφο είτε από την τηλεόραση, διερευνάται η σχέση των μαθητών με 
την ποίηση: σκοπός να εκφράσουν τον βαθμό εξοικείωσής τους με τον λόγο της ποίησης και 
δη της μοντέρνας. Μέσω των αποσπάσματων που παρωδούνται επιχειρούμε μια πρώτη 
ανίχνευση των στάσεων των μαθητών-αναγνωστών απέναντι στον ποιητικό λόγο. Στη συνέ-
χεια δίνονται στους μαθητές δύο ποιήματα, ένα παραδοσιακό και ένα μοντέρνο, με ανακα-
τεμένους τους στίχους και ζητείται από τους μαθητές να τα ανασυνθέσουν. Αν τα προς επε-
ξεργασία ποιήματα τούς δοθούν σε ψηφιακή μορφή, είναι μεγαλύτερη η ευκολία και η τα-
χύτητα με τις οποίες μπορούν να πειραματιστούν μαζί τους (Παντζαρέλας, 2012, σελ. 15). Η 
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συζήτηση που ακολουθεί, προσανατολισμένη στη δικαιολόγηση των επιλογών τους και στις 
δυσκολίες που συνάντησαν, οδηγεί στην ανίχνευση των διαφορών μεταξύ παραδοσιακής 
και νεωτερικής ποίησης τόσο σε επίπεδο περιεχομένου όσο και σε επίπεδο στιχουργίας. 
Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στη σκοτεινότητα του νοήματος και στον ελεύθερο στίχο ως κατε-
ξοχήν χαρακτηριστικά της μοντέρνας ποίησης (Βαγενάς, 2004, σελ. 26). 
 
Η δεύτερη φάση αναπτύσσεται σε δεκαέξι ώρες και οργανώνεται σε τέσσερα επιμέρους 
στάδια. Στο πρώτο από αυτά (5 ώρες) κάθε ομάδα μελετά ένα λογοτεχνικό ρεύμα ή μια πε-
ρίοδο της νεοελληνικής ποίησης και καταπιάνεται με μια συστάδα αντίστοιχων ποιημάτων. 
Κάθε ομάδα έχει τη δική της χωριστή σελίδα στο ιστολόγιο, όπου αναρτά το υλικό που δη-
μιουργεί. Βασική αποστολή τους είναι να αναρτήσουν κατάλογο με τα χαρακτηριστικά του 
ποιητικού ρεύματος που μελετούν, διακρίνοντας κάθε γνώρισμα με διαφορετικό χρώμα 
γραμματοσειράς: επιλέγουν ένα από τα ποιήματα που διάβασαν και σημειώνουν σε αυτό 
με το αντίστοιχο χρώμα σημεία που μπορούν να χρησιμεύσουν ως αντιπροσωπευτικά πα-
ραδείγματα. Στόχος να δημιουργηθεί ένα εξελικτικό διάγραμμα της νεοελληνικής ποίησης. 
 
Αξιοποιώντας επίσης το ηλεκτρονικό Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής της Πύλης για την Ελ-
ληνική Γλώσσα οι μαθητές διαλευκαίνουν όπου είναι απαραίτητο (ρομαντισμός, συμβολι-
σμός) τη διαφορά μεταξύ της λέξης στην καθημερινή της χρήση και του φιλολογικού όρου. 
Στο ηλεκτρονικό λεξικό ανατρέχουν επίσης στο λήμμα «δημοτικός», ώστε να κατανοήσουν 
τις συνθήκες σύνθεσης των δημοτικών τραγουδιών. Επιδιώκεται όπου είναι δυνατό (ρομα-
ντισμός, συμβολισμός, υπερρεαλισμός) να ανιχνεύσουν, παρατηρώντας μια σειρά από πί-
νακες τους οποίους αναζητούν στο διαδίκτυο, τις αναλογίες ανάμεσα στα ποιήματα και στο 
αντίστοιχο ζωγραφικό κίνημα, ώστε να καταδειχθεί πως η ποίηση δεν γράφεται εν κενώ 
αλλά σε διάλογο με τις υπόλοιπες τέχνες. Στη σελίδα τους στο ιστολόγιο, μαζί με τον κατά-
λογο των χαρακτηριστικών, οι μαθητές συντάσσουν κι αναρτούν έναν μικρό κατάλογο λέ-
ξεων και φράσεων χαρακτηριστικών των λεξιλογικών και γλωσσικών επιλογών του ποιητι-
κού ρεύματος που μελετούν, με σκοπό να χρησιμοποιηθεί αργότερα, όταν θα πειραματι-
στούν οι ίδιοι με τον ποιητικό λόγο. Ειδικά για τα δημοτικά τραγούδια ανατρέχουν στο δια-
δίκτυο για να ακούσουν παραδοσιακές εκτελέσεις και αναζητούν παραλλαγές τους, ώστε 
να τα συνδέσουν με τον τρόπο εκτέλεσής τους και να τοποθετηθεί η δημοτική ποίηση ορ-
γανικά στο κοινωνικό της περικείμενο. Για τη συμβολιστική ποίηση συντάσσουν κι έναν κα-
τάλογο των αντικείμενων που γίνονται σύμβολα ψυχικών καταστάσεων, ώστε να αναδει-
χθεί ο κεντρικός ρόλος του συμβόλου. 
 
Στο επόμενο στάδιο (2 ώρες) οι μαθητές περιηγούνται στο ιστολόγιο, ώστε να γνωρίσουν τη 
δουλειά των υπολοίπων και να καταθέσουν σε σχόλιο τις απόψεις τους: εντοπίζουν αναλο-
γίες και διαφορές μεταξύ του ρεύματος που μελέτησαν και των υπολοίπων, σχολιάζουν τα 
ποιήματα που διάλεξαν ως παραδείγματα οι άλλες ομάδες, κατατάσσουν τα ποιήματα στην 
παραδοσιακή ή τη νεωτερική ποίηση. Στο τρίτο στάδιο της δεύτερης φάσης (6 ώρες) οι ο-
μάδες ανακατανέμονται, ώστε σε κάθε νέα ομάδα να υπάρχει τουλάχιστον ένα μέλος από 
κάθε μία από τις προηγούμενες. Με όχημα μια συστάδα ποιημάτων κοινών για όλες τις ο-
μάδες, τα οποία καλύπτουν όλο το φάσμα από το δημοτικό τραγούδι έως και την ποίηση 
που προϋποθέτει τον υπερρεαλισμό, προχωρούν σε μια σειρά δραστηριότητες, επίσης κοι-
νές για όλους: να κατατάξουν τα ποιήματα που τους δόθηκαν από το πιο παραδοσιακό στο 
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πιο μοντέρνο, να αναγνωρίσουν χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών ρευμάτων που μελέτη-
σαν στα ποιήματα, να καταγράψουν λέξεις «ποιητικές» και «αντιποιητικές», να εστιάσουν 
στο ποίημα που τους δυσκολεύει περισσότερο και να επιχειρήσουν να το ξεκλειδώσουν. 
Εδώ ανατίθενται και δραστηριότητες πιο δημιουργικές, ανάλογα με τις κλίσεις των παιδιών: 
να ηχογραφήσουν ανάγνωση του ποιήματος, να το εικονογραφήσουν με λογισμικό δη-
μιουργίας παρουσιάσεων, να δραματοποιήσουν ολόκληρο ποίημα ή κάποιο τμήμα του, να 
επιχειρήσουν τη μελοποίηση κάποιου ποιήματος ή τη ζωγραφική του απόδοση. Οι τελευ-
ταίες τρεις ώρες της δεύτερης φάσης αφιερώνονται στην παρουσίαση της δουλειάς κάθε 
ομάδας στην ολομέλεια. 
 
Περισσότερο δημιουργικό προσανατολισμό έχει και η τρίτη φάση του σεναρίου (4 ώρες): οι 
μαθητές συγγράφουν ένα παραδοσιακό ποίημα ακολουθώντας τα γνωρίσματα κάποιου 
από τα παραδοσιακά λογοτεχνικά ρεύματα που μελέτησαν και το διασκευάζουν έπειτα σε 
μοντέρνο, επιφέροντας όσες αλλαγές θεωρούν απαραίτητες σε επίπεδο λεξιλογίου, εκφρα-
στικών τρόπων και στιχουργίας. Εναλλακτικά διαβάζουν το ποίημα του Εγγονόπουλου «Ε-
λεονώρα» και επιχειρούν ανάλογες υπερρεαλιστικές περιγραφές ενός άντρα ή μιας γυναί-
κας. Το σενάριο κλείνει με την ανάρτηση των κειμένων τους στην αρχική σελίδα του ιστολο-
γίου: σχηματίζεται έτσι μια ανθολογία στίχων των ίδιων των παιδιών. 
 

Παραμετροποίηση του σεναρίου: από τη θεωρία στην πράξη 

Η εφαρμογή του σεναρίου έγινε στη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014. Το αρχικό 
σενάριο ήταν πρόταση διδασκαλίας και διαρκούσε είκοσι τέσσερις ώρες, όσες προβλέπει 
και το νέο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών: έπρεπε λοιπόν καταρχάς να συντομευθεί η 
διάρκειά του, ώστε να ανταποκριθεί αποτελεσματικότερα στις ιδιαιτερότητες της σχολικής 
πραγματικότητας. Υπήρχαν όμως και άλλες παράμετροι οι οποίες επέβαλαν σημαντικές 
διαφοροποιήσεις από την πορεία που πρότεινε: το σενάριο εφαρμόστηκε στην αρχή του 
δεύτερου τετραμήνου σε μια ομάδα μαθητών αρκετά ανώριμη αναγνωστικά, με πολύ ελλι-
πείς ψηφιακούς γραμματισμούς και με περιορισμένη διάθεση για ανάληψη πρωτοβουλίας. 
Υπήρξε λοιπόν εξαρχής η ανησυχία πως δεν πρόκειται να μελετήσουν τα λογοτεχνικά ρεύ-
ματα των υπόλοιπων ομάδων αλλά θα περιοριστούν, στην καλύτερη περίπτωση, σε αυτό το 
οποίο θα αναλάμβαναν οι ίδιοι: κι αυτό σε μια σχολική χρονιά που δεν ήταν δυνατό να μη 
ληφθεί υπόψη η εφαρμογή του νέου τρόπου αξιολόγησης των μαθητών της Α’ λυκείου και 
η εισαγωγή της τράπεζας θεμάτων. Επίσης, το δημοτικό τραγούδι είχε ήδη μελετηθεί σε 
προηγούμενη εφαρμογή άλλου σεναρίου και γι’ αυτό τη φορά αυτή περιοριστήκαμε στην 
επώνυμη ποίηση. Το σενάριο εφαρμόστηκε σε τρεις φάσεις, με μικρότερη όμως διάρκεια η 
καθεμιά και με δραστηριότητες κοινές για όλες τις ομάδες σε όλες του τις φάσεις. 
 
Κατά την εφαρμογή του σεναρίου υπήρξαν διαφοροποιήσεις και όσον αφορά την αξιοποί-
ηση των ΤΠΕ, οι οποίες υπαγορεύονταν από τις ανάγκες της συγκεκριμένης ομάδας μαθη-
τών. Μια από αυτές ήταν να συγκεντρωθεί το υλικό της εργασίας των μαθητών όχι σε ιστο-
λόγιο αλλά στο wiki που συντηρούσε το συγκεκριμένο τμήμα για τα γλωσσικά μαθήματα 
από την αρχή της χρονιάς. Η επιλογή αυτή οφειλόταν όχι μόνο στην προηγούμενη εξοικεί-
ωση αλλά κυρίως στην επιθυμία να αξιοποιηθούν οι δυνατότητες που προσφέρει το wiki 
για συνεργασία. Η καλλιέργεια συνεργατικών δεξιοτήτων δε συγκαταλέγεται μόνο μεταξύ 
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των βασικών παιδαγωγικών στόχων του σεναρίου αλλά έχει να κάνει και με την άσκηση των 
μαθητών στη νέα κειμενικότητα, στις νέες συνθήκες παραγωγής και ανάγνωσης κειμένων 
που δημιουργούν οι ΤΠΕ. Η άλλη διαφοροποίηση από το αρχικό σενάριο ήταν ο αποκλει-
σμός κάποιων δραστηριοτήτων, που συνεπαγόταν και τον αποκλεισμό κάποιων τεχνολογι-
κών εργαλείων και ψηφιακών γραμματισμών. Αιτία όχι μόνο η προσπάθεια για χρονικό πε-
ριορισμό του σεναρίου αλλά κυρίως οι ελλιπείς ψηφιακές δεξιότητες της συγκεκριμένης 
τάξης, εξαιτίας των οποίων έπρεπε να οριστούν συγκεκριμένες προτεραιότητες και να τε-
θούν συγκεκριμένοι στόχοι. Γενική μας εντύπωση είναι πως πολλοί μαθητές, ανεξάρτητά 
από τη στάση τους προς συγκεκριμένα περιβάλλοντα, στέκονται με αμηχανία απέναντι στις 
ΤΠΕ, γεγονός που δείχνει προς ποια κατεύθυνση πρέπει να κινηθούν οι παρεμβάσεις μας. 
 

Η πορεία εφαρμογής 

Στην πρώτη φάση αφιερώθηκε μια μόνο ώρα και χρησιμοποιήθηκαν, αντί για «Τα πρωτο-
βρόχια» του Γεώργιου Δροσίνη και «Τα δώρα» του Μίλτου Σαχτούρη, που προτείνονταν 
από το αρχικό σενάριο, κείμενα σύντομα και ευκολότερα στην προσπέλασή τους, συγκεκρι-
μένα η «Γαλήνη» του Σολωμού και απόσπασμα από το «Σαν δέσμη από τριαντάφυλλα» του 
Καρυωτάκη. Η παιγνιώδης μορφή της πρώτης αυτής ώρας φάνηκε να έλκει τους μαθητές, οι 
οποίοι παρά την κατά τα λεγόμενά τους εξαιρετικά περιορισμένη επαφή τους με την ποίη-
ση ανταποκρίθηκαν με επάρκεια και φάνηκαν να κατανοούν τις διαφορές μεταξύ παραδο-
σιακής και νεωτερικής ποίησης. Τα κείμενα που προτείνονταν από το αρχικό σενάριο ανα-
τέθηκαν ως ατομική εργασία για το σπίτι. 
 
Η δεύτερη φάση του σεναρίου αναπτύχθηκε σε δέκα ώρες: ανά δύο ώρες οι ομάδες των 
μαθητών ασχολούνταν και με διαφορετικό λογοτεχνικό ρεύμα. Ο χρόνος ήταν λοιπόν αρκε-
τά περιορισμένος και εκ των πραγμάτων χρειάστηκε να αποκλειστούν κάποιες δραστηριό-
τητες από αυτές που πρότεινε το αρχικό σενάριο. Ιδιαιτερότητες που είχαν να κάνουν τόσο 
με τη συγκεκριμένη ομάδα παιδιών όσο και με τη φύση της φετινής σχολικής χρονιάς μας 
οδήγησαν - δυστυχώς - στην επιλογή του αποκλεισμού των πιο δημιουργικών δραστηριοτή-
των της δεύτερης φάσης: προτιμήθηκε ένα πιο «κλειστό» σενάριο, με ό,τι βέβαια αυτό συ-
νεπάγεται για τις ταυτότητες των μαθητών και τη σχέση που αναπτύσσουν με τα κείμενα. 
Οι μαθητές ασχολήθηκαν διαδοχικά με τα εξής: τον ρομαντισμό (με κείμενα προς μελέτη 
τα: «Η αναχώρησή της» του Γεώργιου Ζαλοκώστα, «Ασμάτιον» του Δημήτριου Παπαρρηγό-
πουλου, «Η λίμνη» του Αλφόνς ντε Λαμαρτίν και «Η σελήνη» του Πέρσυ Μπυς Σέλλεϋ), τον 
παρνασσισμό (με κείμενα προς μελέτη τα: «Εστιάδες» του Ιωάννη Γρυπάρη, «Πρωταπρι-
λιά» του Γεώργιου Δροσίνη, «Καλλιπάτειρα» του Λορέντζου Μαβίλη, τα αποσπάσματα [Πα-
τρίδες! Αέρας, γη...] και [Σαν των Φαιάκων το καράβι...] από τις «Πατρίδες» του Κωστή Πα-
λαμά), τον συμβολισμό (με κείμενα προς μελέτη τα: «Αμάξι στη βροχή» του Τέλλου Άγρα, 
[Είμαστε κάτι…] του Κώστα Καρυωτάκη, «Πάλι βρέχει» του Απόστολου Μελαχρινού, «Εσω-
τερικό» του Μήτσου Παπανικολάου, «Το θέατρο» του Λάμπρου Πορφύρα και «Άλμπατρος» 
του Σαρλ Μπωντλαίρ) και τέλος τον υπερρεαλισμό (με κείμενα προς μελέτη τα: «Μικρός 
θρήνος» του Νάνου Βαλαωρίτη, «Πρωινό Τραγούδι» του Νίκου Εγγονόπουλου, [Τρία απο-
σπάσματα] και «Ηχώ» του Ανδρέα Εμπειρίκου).  
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Οι ομάδες ανάρτησαν τα χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών ρευμάτων σε σελίδα που άνοι-
ξαν στο wiki και υπομνημάτισαν ποιήματα της επιλογής τους με βάση των κατάλογο των 
γνωρισμάτων. Εξαρχής φάνηκε πως η συγκεκριμένη τάξη δυσκολευόταν να προσδιορίσει 
χωρίς βοήθεια τα χαρακτηριστικά των λογοτεχνικών ρευμάτων και γι’ αυτό παραπέμφθη-
καν στα αντίστοιχα λήμματα του Λεξικού Λογοτεχνικών Όρων. Συχνά ανέτρεχαν στη σελίδα 
άλλων ομάδων για να διαλευκάνουν κάποια απορία ή να δουν πώς χειρίστηκε κάποια άλλη 
ομάδα το ζήτημα που τους δυσκόλευε. Υπήρξε ένας αρκετά γόνιμος διάλογος μεταξύ των 
ομάδων αλλά η συνεργασία αυτή δε συνεχίστηκε εκτός σχολείου. 
 
Φάνηκε αρκετά σύντομα στη διάρκεια της φάσης αυτής ποιες θα ήταν οι προκλήσεις που 
έπρεπε να αντιμετωπιστούν. Ο ψηφιακός γραμματισμός της μεγάλης πλειοψηφίας των μα-
θητών ήταν εξαιρετικά περιορισμένος: τα παιδιά στέκονταν με αμηχανία μπροστά στον υ-
πολογιστή, δεν μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν απλές εφαρμογές όπως τα διαδικτυακά 
λεξικά, η επαφή με το ψηφιακό κείμενο τους αποσυντόνιζε, τα κείμενά τους ήταν πρόχειρα 
και ακατάλληλα για το επικοινωνιακό πλαίσιο που τους δόθηκε. Προβληματική ήταν και η 
συνεργασία στο εσωτερικό αρκετών ομάδων: σε κάποιες ομάδες μονοπωλούσε τον πρωτα-
γωνιστικό ρόλο ένας/μια μόνο μαθητής/τρια, κάποιες άλλες δυσκολεύονταν να αντιμετω-
πίσουν τον χώρο του εργαστηρίου ως χώρο εργασίας. Τα παραπάνω είναι πιστεύουμε εν-
δεικτικά πως πολλά έχουν να γίνουν προς την κατεύθυνση της καλλιέργειας των ψηφιακών 
γραμματισμών και της ομαδοσυνεργατικότητας. Παρόλ’ αυτά η επιμονή ως προς αυτούς 
τους άξονες απέδωσε καρπούς και οι μαθητές στη συνέχεια του διδακτικού έτους υπήρξαν 
πιο αποτελεσματικοί και με μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση και αυτενέργεια. 
 
Η τρίτη φάση διήρκεσε συνολικά τρεις ώρες. Η αξιολόγηση της μέχρι τώρα πορείας μετα-
φέρθηκε στο πρώτο δίωρο της φάσης αυτής: δόθηκαν στις ομάδες - χωρίς να υπάρξει αλ-
λαγή στη σύνθεση τους - τέσσερα ποιήματα (απόσπασμα από το «Ο φανός του κοιμητηρίου 
Αθηνών» του Δημήτριου Παπαρρηγόπουλου, «Λήθη» του Λορέντζου Μαβίλη, «Τοπίο» του 
Μήτσου Παπανικολάου, «Η Μαρίνα των βράχων» του Οδυσσέα Ελύτη), χωρίς τίτλο και ό-
νομα δημιουργού, και τους ζητήθηκε να τα κατατάξουν. Η τάση κάποιων ομάδων να εντοπί-
ζουν στο ποίημα χαρακτηριστικά τα οποία θεωρητικά ανήκουν στο αντίστοιχο ρεύμα αλλά 
δεν συναντιόνταν στο συγκεκριμένο κείμενο αποκαλύπτει κατά τη γνώμη μας τον κίνδυνο 
να αντιμετωπιστεί η πτυχή αυτή του Νέου Προγράμματος Σπουδών με τρόπο μηχανιστικό: 
είναι σαφές πως οι προσπάθειές μας θα πρέπει με επιμονή να κατευθυνθούν προς τα εκεί. 
Υπήρξαν όμως άλλες ομάδες που φάνηκαν να συνδυάζουν με οργανικότερο τρόπο τα εκ-
φραστικά μέσα με την ερμηνεία του ποιήματος. Ζητήθηκε επίσης να πειραματιστούν οι ί-
διοι με τον ποιητικό λόγο: αξιοποιώντας το Αντίστροφο Λεξικό να συνθέσουν ένα παραδο-
σιακό ποίημα και να το μετατρέψουν έπειτα σε μοντέρνο ή, αν αυτό τους φαινόταν ιδιαίτε-
ρα απαιτητικό, να μετατρέψουν το «Η αναχώρησή της» του Ζαλοκώστα σε μοντέρνο. Οι 
περισσότεροι μαθητές ανταποκρίθηκαν με λιγότερο ή περισσότερο επιτυχή αποτελέσματα. 
 
Η τελευταία ώρα της τρίτης φάσης είχε χαρακτήρα εορταστικό, επί τη αφορμή και της ιδιαι-
τερότητας της εβδομάδας, μιας και το κλείσιμο της εφαρμογής συνέπεσε με τον εορτασμό 
της Παγκόσμιας Ημέρας Ποίησης: ζητήθηκε από τους μαθητές να φέρουν ένα αγαπημένο 
ποίημα, το οποίο, αφού διαβάσουν μεγαλόφωνα μπροστά στην υπόλοιπη τάξη, θα εξηγή-
σουν γιατί επέλεξαν. Παρά την αρχική συστολή για την απαγγελία, σύντομα υπήρξε μεγάλη 
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ζέση: τα παιδιά οικειοποιήθηκαν το ποίημα, πρόβαλαν πάνω σε αυτό μια δική τους ανάγκη, 
μια δική τους σκέψη. Ο ενθουσιασμός που παρατηρήθηκε ίσως δεν αποτελούσε έναν εξαρ-
χής διατυπωμένο στόχο του σεναρίου αλλά δεν είναι πάντα ένας υπόρρητος στόχος ότι τα 
παιδιά θα απλώσουν το χέρι και θα ορίσουν τα ίδια ένα κείμενο ως «δικό τους»; 
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Αρχαία Ελληνικά Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ’ Λυκείου και Τ.Π.Ε. 
Και όμως συνδυάζονται! 

 
Ταγτεβερενίδης Παύλος  

Εκπαιδευτικός Π.Ε. 02 
ptagteverenidis@yahoo.com 

 
Περίληψη 

Χρήση των ΤΠΕ και Αρχαία Ελληνικά επιπέδου τρίτης τάξης λυκείου θεωρητικής κατεύθυν-
σης, εκ πρώτης όψεως κρίνονται δύο πόλοι αταίριαστοι. Όχι σπάνια τείνουμε να εξοβελί-
ζουμε το εν λόγω διδακτικό αντικείμενο από τα σενάρια διδασκαλίας και τις προτεινόμενες 
εφαρμογές περιορίζοντάς το στο αντίστοιχο μάθημα του γυμνασίου είτε από το πρωτότυπο 
είτε από μετάφραση. Ωστόσο, υπάρχουν ελκυστικές δυνατότητες αξιοποίησης των ΤΠΕ και 
στη διδασκαλία της αρχαίας ελληνικής γραμματείας και για να κορυφώσουμε την πρόκληση 
του εγχειρήματος, στον τομέα του φιλοσοφικού λόγου της τελευταίας τάξης στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, στο απαιτητικό και μεστό νοημάτων κείμενο των αριστοτελικών «Ηθι-
κών Νικομαχείων», λίγους μόνο μήνες ημερολογιακά πριν την έναρξη των Πανελλαδικών 
εξετάσεων! Η υλοποίηση ενός τέτοιου φιλόδοξου σεναρίου αποδεικνύει έμπρακτα την πο-
λύτιμη συμβολή της αξιοποίησης των ΤΠΕ σε «σκληροπυρηνικούς» φιλολογικούς τομείς και 
τη δυνατότητα χάραξης νέων προοπτικών προς την ίδια κατεύθυνση ενθαρρύνοντας ενεργά 
τους μαθητές προπάντων στην ψυχοφθόρα τελευταία τάξη της μαθητικής ζωής τους. 
  

Λέξεις - κλειδιά: Αρχαία Ελληνικά, Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, Αριστοτέλης 
 

Περιγραφή Σχεδίου Διδασκαλίας  

Το προτεινόμενο σχέδιο διδασκαλίας, διάρκειας τριών διδακτικών ωρών, αναφέρεται στο 
μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της τρίτης τάξης του γενικού λυκείου στη θεωρητική κα-
τεύθυνση και συγκεκριμένα στην τελευταία διδακτική ενότητα του σχολικού εγχειριδίου, 
ένα απόσπασμα από τα «Ηθικά Νικομάχεια» του Αριστοτέλη. Πρόκειται για ένα βασικότατο 
μάθημα που καθιστά αυτονόητο και προφανές το ενδιαφέρον των μαθητών λόγω των επι-
κείμενων πανελλαδικών εξετάσεων, στην εξεταστέα ύλη των οποίων ανήκει η παρούσα ε-
νότητα.  

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου  

Σκοπός του συγκεκριμένου σχεδίου είναι η διδασκαλία ενός σημαντικού μαθήματος με έ-
ναν σαφώς πιο ενεργητικό τρόπο από ό,τι ο συνηθισμένος χάρη στη χρήση ηλεκτρονικών 
εργαλείων και η ουσιαστική κινητοποίηση των μαθητών με έμφαση στην αυτενέργεια, στην 
ομαδικότητα και στη συνεργασία. Οι στόχοι του είναι πολλαπλοί και κατηγοριοποιούνται με 
τον τρόπο που ακολουθεί. Ως προς τους γνωστικούς στόχους επιδιώκεται ώστε οι μαθητές 
να είναι σε θέση να:                  
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• ερμηνεύσουν με δημιουργικό τρόπο και να απολαύσουν τη συγκεκριμένη διδακτική 
ενότητα.         
     

• γνωρίσουν τις φιλοσοφικές σκέψεις ενός σπουδαίου φιλοσόφου όσον αφορά τον 
ορισμό της αρετής.                 
     

• ασκηθούν στην κειμενοκεντρική εργασία.     
             

• ασκηθούν στην παραγωγή γραπτού και προφορικού λόγου.    
       

Ως προς τους στόχους τεχνογραμματισμού επιδιώκεται ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση 
να: 

• αξιοποιούν τις ΤΠΕ, τα διάφορα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και το διαδίκτυο ως 
περιβάλλοντα μάθησης και καλλιέργειας δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού.               

• γνωρίσουν επιλεγμένους δικτυακούς τόπους, όπως είναι η Πύλη για την Ελληνική 
Γλώσσα, και να εξοικειωθούν με την αξιοποίηση των πολυμέσων για την προσέγγι-
ση και αισθητική απόλαυση λογοτεχνικών έργων.     
  

• αναπτύξουν δεξιότητες αποτελεσματικής αναζήτησης στο διαδίκτυο και κριτικής 
ανάγνωσης και επιλεκτικής αναζήτησης της διαδικτυακής πληροφορίας. 
                  

          

Τέλος, ως προς τους ψυχοκινητικούς στόχους επιδιώκεται ώστε οι μαθητές να είναι σε θέση 
να: 

• καλλιεργήσουν πνεύμα και δεξιότητες αμοιβαιότητας, συνεργασίας και ομαδικότη-
τας μέσα σε κλίμα αλληλοβοήθειας, που μειώνει και εξαλείφει το φόβο αποτυχίας 
και την ανταγωνιστική στάση.        

• υιοθετούν στρατηγικές και τεχνικές μάθησης όπως η συνεργατική, η ανάθεση ερ-
γασιών σε ομάδες μαθητών, η ενεργητική μάθηση.     
   

• εξοικειωθούν με τη διερευνητική - βιωματική μάθηση και να ανακαλύψουν τη γνώ-
ση έχοντας ενεργή συμμετοχή, αναλαμβάνοντας ουσιαστική πρωτοβουλία στη μα-
θησιακή διαδικασία, οικοδομώντας μόνοι τους τη γνώση μέσω της ανακάλυψης και 
της διερεύνησης και αξιοποιώντας, εμπλουτίζοντας και τροποποιώντας υφιστάμε-
νες γνωστικές δομές.           
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• ασκηθούν στην αναζήτηση, κριτική αποτίμηση και επιλογή υλικού μέσα από την 
ποικιλία των πηγών που εξασφαλίζει το διαδίκτυο.    
      

• ασκηθούν στην τεκμηρίωση και στην αιτιολόγηση προτάσεων και απόψεων, στην 
ικανότητα παρατήρησης και καταγραφής ή ταξινόμησης δεδομένων και στην παρα-
γωγή γραπτού και προφορικού λόγου.   

Οργάνωση της τάξης 

Αναφορικά με την αναγκαία υλικοτεχνική υποδομή απαιτούνται έξι ηλεκτρονικοί υπολογι-
στές, ένας για κάθε ομάδα, οι οποίοι έχουν ελεγχθεί εκ των προτέρων ως προς τη σωστή 
λειτουργία τους, τη σύνδεσή τους στο διαδίκτυο μέσω κοινού κατά προτίμηση φυλλομε-
τρητή, την ικανοποιητική ταχύτητά τους, την ύπαρξη κειμενογράφου, καθώς και των αρχεί-
ων με τα φύλλα εργασίας που θα δουλέψουν οι μαθητές. Επίσης, απαιτείται η ύπαρξη ε-
κτυπωτή, στον οποίο θα εκτυπωθούν τα αποτελέσματα των μαθητικών εργασιών.    Οι μα-
θητές εισέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής έχοντας ήδη χωριστεί σε έξι ομάδες των 
τριών ατόμων, που θα χρησιμοποιούν έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, και έχοντας προκαθο-
ρίσει τον ρόλο του κάθε μέλους (ο χειριστής του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο καταγραφέας 
του έντυπου φύλλου εργασίας και ο συντονιστής). Είναι προτιμότερο να επιδιώκεται ανο-
μοιογενής σύνθεση ως προς τις μαθησιακές ικανότητες και το φύλο, καθώς επίσης και οι 
μαθητές να εναλλάσσονται στους ρόλους της ομάδας τους. Κάθε ομάδα παραλαμβάνει από 
τον διδάσκοντα δύο φύλλα εργασίας, ένα κοινό για όλες τις ομάδες και ένα κοινό ανά τρεις 
ομάδες. Τα δύο φύλλα εργασίας για κάθε ομάδα δίνονται τόσο σε ηλεκτρονική μορφή όσο 
και σε έντυπη. 

Περιγραφή του σχεδίου διδασκαλίας 

Οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τις προηγούμενες διδακτικές ενότητες των «Ηθικών Νικο-
μαχείων» του σχολικού βιβλίου και γνωρίζουν ότι ο Αριστοτέλης διερευνά την σημαντικό-
τατη έννοια της αρετής. Το πρώτο, κοινό για όλες τις ομάδες, φύλλο εργασίας πρέπει να 
ολοκληρωθεί μέσα στην πρώτη διδακτική ώρα και το δεύτερο, κοινό ανά τρεις ομάδες, 
φύλλο εργασίας μέσα στη δεύτερη διδακτική ώρα. Οι μαθητές, συμμετέχοντας ενεργά στη 
μαθησιακή διαδικασία, αναζητούν στις υποδεικνυόμενες ηλεκτρονικές διευθύνσεις τις 
πληροφορίες και τις γνώσεις, συνεργάζονται, ανταλλάσσουν απόψεις και καταγράφουν τις 
απαντήσεις σε ηλεκτρονική και σε έντυπη μορφή. Στην τρίτη διδακτική ώρα οι μαθητές πα-
ρουσιάζουν τα αποτελέσματα των προσπαθειών τους στην ολομέλεια της τάξης και ανταλ-
λάσσουν, έντυπα και ηλεκτρονικά, τα κείμενά τους. Ο διδάσκων αναλαμβάνει έναν ριζικά 
διαφορετικό ρόλο: φροντίζει να παρεμβαίνει, όταν διαπιστώνει δυσλειτουργίες στην συ-
νεργασία των μαθητών, επιλύει απορίες, παρακολουθεί την τήρηση του χρόνου, καθοδηγεί 
διακριτικά, αναπτύσσει τις μεταγνωστικές δεξιότητες των μαθητών του. 

Μοιράζονται στους μαθητές τα εξής φύλλα εργασίας: 
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Α’ Φύλλο Εργασίας (κοινό για όλες τις ομάδες) 

1. Αναζητήστε στην πύλη της ελληνικής γλώσσας http://www.greek-
language.gr/greekLang/index.html τις δύο μεταφραστικές εκδοχές της δέκατης και τελευ-
ταίας διδακτικής ενότητας του σχολικού εγχειριδίου από τους Δ. Λυπουρλή και Α. Δαλέζιο, 
εξετάστε τις λεξιλογικές παρατηρήσεις της ενότητας στην εμπλουτισμένη εκδοχή του σχολι-
κού βιβλίου http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4509,20305/, 
και στη συνέχεια συνθέστε στον κειμενογράφο μια δική σας μεταφραστική απόπειρα.    

2. Ποιος είναι ο ορισμός της αρετής, μιας μείζονος σημασίας έννοιας στην αριστοτελική φι-
λοσοφική προσέγγιση και ιδεολογία; Να καταγράψετε στον κειμενογράφο την απάντησή 
σας, αφού πρώτα συμβουλευτείτε τη συνέχεια του αριστοτελικού κειμένου 
http://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/anthology/content.html?t=29, καθώς 
και το σχετικό παράθεμα από το βιβλίο του καθηγητή που υπάρχει στην εμπλουτισμένη 
εκδοχή του σχολικού εγχειριδίου στην διεύθυνση 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL-C128/680/4512,20346/, στο τέλος 
του ερμηνευτικού σχολίου για τη φράση «έξις προαιρετική».   

 

Β’ Φύλλο Εργασίας (για την πρώτη, τη δεύτερη και Τρίτη ομάδα) 

1. Αναζητήστε στην ηλεκτρονική βιβλιογραφία «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέ-
ση Εκπαίδευση» στην ιστοσελίδα http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html, συγκεκριμένα στον σύνδε-
σμο «Αρχαία Ελληνική Γραμματολογία», πληροφορίες για τη ζωή, το συγγραφικό έργο και 
τη φιλοσοφική πορεία του Αριστοτέλη. 

2. Αναζητήστε στην ηλεκτρονική βιβλιογραφία «Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέ-
ση Εκπαίδευση» στην ιστοσελίδα http://www.greek-
language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html, συγκεκριμένα στον σύνδε-
σμο «Αρχαίοι Έλληνες Φιλόσοφοι», πληροφορίες αναφορικά με: α. το ύφος του Αριστοτέλη 
στη συγγραφή του και στον τρόπο παρουσίασης των φιλοσοφικών απόψεών του, β. στην 
πρακτική διάσταση που πρέπει να έχει ο ενάρετος ο άνθρωπος, ο «φρόνιμος» σύμφωνα με 
τον Σταγειρίτη φιλόσοφο.  

Γ’ Φύλλο Εργασίας (για την τέταρτη, πέμπτη και έκτη ομάδα) 

1. Αναζητήστε στον συμφραστικό πίνακα λέξεων της αττικής πεζογραφίας στην διεύθυνση 
http://www.greek-language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/corpora/index.html τους 
βασικούς όρους της ενότητας «μεσότης», «αρετή», «έξις» και λόγος, επισημάνετε τις χρή-
σεις του σε άλλους αρχαίους συγγραφείς και τη σημασία τους σε εκείνα τα συμφραζόμενα.     

2. Αναζητήστε στο βασικό λεξικό της Αρχαίας Ελληνικής στην διεύθυνση http://www.greek-
language.gr/greekLang/ancient_greek/tools/lexicon/index.html τις σημασιολογικές αποκλί-
σεις των λέξεων «κακόν», «ἀγαθός», «δεῖ», «λόγος» και ενεργοποιώντας τον υπερσύνδε-
σμο καθεμίας από αυτές καταγράψτε δέκα λέξεις παράγωγες, πέντε στην αρχαία ελληνική 
και πέντε στη νέα ελληνική. 
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Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν από την εφαρμογή του συγκεκριμένου σεναρίου είναι 
ότι η χρήση των ΤΠΕ:  

Καθιστά, μέσω του ανακαλυπτικού χαρακτήρα της μάθησης, των ομαδοσυνεργατικών δρα-
στηριοτήτων και της αλληλεπίδρασης, την διδακτέα ύλη πολύ πιο κατανοητή και εύληπτη 
στους μαθητές, οι οποίοι στη συντριπτική πλειονότητά τους είναι στην καθημερινή ζωή ι-
διαίτερα εξοικειωμένοι με τα της τεχνολογίας (οπτικοακουστικά μέσα, οθόνες, υπολογι-
στές, διαδίκτυο κ.λπ.).     

Εκσυγχρονίζει το μάθημα και το καθιστά πιο «εύπεπτο» και προσιτό στους μαθητές στο 
πλαίσιο πιο παραδοσιακών μορφών διδασκαλίας προσφέροντας έναν ανεξάντλητο πλούτο 
επιπλέον πηγών και εναλλακτικών ερεθισμάτων, αναδεικνύοντας τη χρήση των Νέων Τε-
χνολογιών ως μέσων πρακτικής γραμματισμού και δίνοντας έμφαση στην ανάδειξη της κει-
μενικής πολυτροπικότητας.    

Προσφέρεται για την εύστοχη και αποτελεσματική διδασκαλία του μη «συμβατού» σύμφω-
να με τις αντιλήψεις που κυριαρχούν για τις νέες τεχνολογίες, μαθήματος των αρχαίων ελ-
ληνικών, εφόσον επιθυμούμε ειλικρινά να απαλλαγούμε από παρωχημένες στρατηγικές, να 
εκσυγχρονίσουμε τον τρόπο προσέγγισής της και να κινητοποιήσουμε ενεργά και συστημα-
τικά τους μαθητές.               

Μπορεί κάλλιστα να επεκταθεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, στις τάξεις του Λυκείου, 
ακόμη και σε επίπεδο θεωρητικής κατεύθυνσης λίγο πριν τις πανελλαδικές εξετάσεις, από 
όπου οι διδάσκοντες τείνουμε να την εξοβελίζουμε με την -αληθινή πολλές φορές- δικαιο-
λογία των ασφυκτικών χρονοδιαγραμμάτων, της αναγκαιότητας κάλυψης τεράστιας ύλης 
και της δαμόκλειας σπάθης των επικείμενων πανελλαδικών εξετάσεων.        

Γνωστοποιεί στους μαθητές έγκριτες και αξιόπιστες διαδικτυακές πηγές, οι οποίες όχι α-
πλώς περιέχουν πλούσιες πληροφορίες και γνώσεις για τον «εργαλειακό» σκοπό της προε-
τοιμασίας για τις πανελλαδικές εξετάσεις, αλλά κυρίως είναι εξολοκλήρου αφιερωμένες σε 
αληθινούς πνευματικούς ανθρώπους, που πρέπει να λειτουργούν ως πρότυπα για τη μετέ-
πειτα ζωή τους, και σε πνευματικές δημιουργίες υψηλότατου επιπέδου με πολυδιάστατη 
απήχηση.                                            

Απαιτεί την σφαιρική και άψογη προετοιμασία εκ μέρους του εκπαιδευτικού, που αρχίζει 
από τη μέριμνα για πρακτικές ανάγκες (ελεύθερες από άλλα διδακτικά αντικείμενα και δια-
θέσιμες υποδομές) μέχρι τον σχεδιασμό και την εκπόνηση των κατάλληλων φύλλων εργα-
σίας και τη διακριτική, αλλά συνεχή παρακολούθηση των δραστηριοτήτων.                   

Το κυριότερο από όλα: οι μαθητές νιώθουν «μπουχτισμένοι» από παραδοσιακές μεθόδους 
διδασκαλίες, αναχρονιστικές στρατηγικές και τον συνήθη βομβαρδισμό πληροφοριών, ημε-
ρομηνιών, ονομάτων και ασύνδετων, στο μυαλό τους και στο βιβλίο τους, γνώσεων. Βιώ-
νουν, και ας μην το εκδηλώνουν ή το συνειδητοποιούν απόλυτα, τη νέκρωση των αντανα-
κλαστικών τους, την καθήλωση στην αδράνεια, στην παθητικότητα και στην αναβλητικότη-
τα, την ολική σχεδόν απουσία επιλογών και ευκαιριών έκφρασης, ενεργοποίησης και αφύ-
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πνισης από τον λήθαργο τον οποίο είναι καταδικασμένοι να υπομένουν. Αντίθετα, διψούν 
για ενεργητική μάθηση, απόκτηση αληθινών γνώσεων, απελευθέρωση από τον φόβο της 
αποτυχίας μέσω της συλλογικής εργασίας και καινοτόμες τακτικές, που αποδεικνύουν έ-
μπρακτα τον σεβασμό προς το πρόσωπό τους, κινητοποιούν τη φαντασία τους, επιτρέπουν 
την ανάληψη πρωτοβουλιών και διευρύνουν με γνήσιο και εποικοδομητικό τρόπο γνώσεις 
και πνευματικούς ορίζοντες γενικότερα. Η αμοιβαία βοήθεια και η συνεργασία σε συνδυα-
σμό με την παρουσία και την καθοδήγηση του ικανού και εμπνευσμένου δασκάλου καθί-
στανται τα ασφαλέστερα εχέγγυα για μια σύγχρονη, αποτελεσματική και παιδαγωγική δια-
δικασία. 

Βιβλιογραφία 

Αρχαιογνωσία και Αρχαιογλωσσία στη Μέση Εκπαίδευση,           
http://www.greek-language.gr/digitalResources/ancient_greek/history/index.html 

Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2006): Οδηγίες για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων, 
Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών βιβλίων, Αθήνα.  

Πόλκας, Λ. & Τουλούμης Κ. (2012): Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρ-
μογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Κέντρο Ελληνι-
κής Γλώσσας, Υπουργείο Παιδείας, Δια Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων, Θεσσαλο-
νίκη. 

Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα, http://www.greek-language.gr/greekLang/index.html 

Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού (2013): Αρ-
χαία Ελληνικά Φιλοσοφικός Λόγος, Ινστιτούτο Τεχνολογίας, Υπολογιστών και Εκδό-
σεων «Διόφαντος», Αθήνα.  

Ψηφιακό Σχολείο, http://dschool.edu.gr/   
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Αστρόνειρα, οι δικές μας ιστορίες στο storybird και όχι μόνο.  
 

Γιαννόπουλος Παναγιώτης     Μουζακίτου Χρυσάνθη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03               Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 
 giannno@yahoo.com             chrys_mauz@yahoo.gr  

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ως καλή πρακτική ένα πρόγραμμα ψηφιακής αφή-
γησης που πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-14 στο 10ο Γυμνάσιο Αχαρνών 
από μια ομάδα μαθητών. Το πρόγραμμα αυτό έφερε τον τίτλο «Αστρόνειρα, οι δικές μας 
ιστορίες στο storybird και όχι μόνο». Με βάση το πλαίσιο και τους στόχους του προγράμμα-
τος, όπως αυτοί αναφέρονται και αναλύονται πιο κάτω, οι μαθητές κλήθηκαν και ανταπο-
κρίθηκαν στο να γράψουν online τουλάχιστον μία ιστορία ο καθένας στο περιβάλλον της 
εφαρμογής storybird. Με την ενεργό συμμετοχή τους ασκήθηκαν σε δραστηριότητες παρα-
γωγής γραπτού λόγου, γνώρισαν και χρησιμοποίησαν web 2.0 εργαλεία, ενώ υπήρξαν και 
πολύ σημαντικές συνέργειες παιδαγωγικού και ψυχολογικού χαρακτήρα. Η όλη δραστηριό-
τητα αγκαλιάστηκε από τα παιδιά, τα οποία ζητούν την επανάληψή της. 

Λέξεις - κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, storybird, αστρόνειρα. 
 

Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα «Αστρόνειρα, οι δικές μας ιστορίες στο storybird και όχι μόνο.» πραγματο-
ποιήθηκε στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων και σχολικών δραστηριοτήτων, που εφαρ-
μόζονται τα τελευταία χρόνια στα γυμνάσια και λύκεια της χώρας. Πήρε δε την έγκριση 
πραγματοποίησης του από την Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Αττι-
κής ως πολιτιστικό πρόγραμμα. Το πρόγραμμα ήταν προαιρετικό. 

Η λέξη «αστρόνειρα» στον τίτλο του προγράμματος, σηματοδοτεί την μορφοποίηση του 
προγράμματος σε ένα ευρύτερο παραμύθι, όπου οι ιστορίες-παραμύθια των παιδιών ήταν 
τα άστρα που μάζευαν από τον ουρανό το βράδυ, και που δεν ήταν τίποτα άλλο, παρά τα 
όνειρα των ανθρώπων που τα παιδιά μετέτρεπαν σε λόγο-παραμύθι. 

Ζούμε σε μια εποχή όπου οι νέες τεχνολογίες έχουν εισβάλει σε όλες τις πτυχές της ζωής 
μας. Συνεπώς δεν θα μπορούσε να μη μείνει ανεπηρέαστος από αυτό ο χώρος της εκπαί-
δευσης. Σύμφωνα με τον Χ. Βρασίδα (2008), η χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευ-
ση μεταξύ άλλων επιφέρει τα εξής αποτελέσματα. 

• Προωθεί μια «μοντέρνα» προσέγγιση στη διδασκαλία. 

• Βελτιώνει την επίδοση των μαθητών, προσφέρει πρόσβαση σε πληροφορίες, επι-
κοινωνία, αλληλεπίδραση, συνεργασία, οικοδόμηση γνώσης, κλπ. 

• Υποστηρίζει τη δια βίου μάθηση και προσφέρει ευελιξία (ανεξαρτησία χώρου και 
χρόνου). 

• Παρέχει ευκαιρίες μόρφωσης σε περισσότερα άτομα. 
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• Ταιριάζει με τη σύγχρονη γενιά (Digital Natives) και τους τρόπους με τους οποίους 
έχει συνηθίσει να επικοινωνεί και να μαθαίνει. 

Αποδεχόμενοι κι εμείς τη χρησιμότητα της ένταξης/αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση και ειδικότερα παρατηρώντας την εξάπλωση του ίντερνετ, αποφασίσαμε να 
υλοποιήσουμε ένα πρόγραμμα με μια ομάδα παιδιών της Α΄ Γυμνασίου, με σκοπό την συγ-
γραφή παραμυθιών-ιστοριών χρησιμοποιώντας μία από τις πολλές εφαρμογές που υπάρ-
χουν στο διαδίκτυο.  

Στόχος του προγράμματος ήταν η παραγωγή γραπτού λόγου δεμένου με εικόνα, δηλαδή 
ένα είδος ψηφιακής αφήγησης, ώστε να καλλιεργηθεί και αναπτυχθεί η φαντασία και η δη-
μιουργικότητα των παιδιών ενώ παράλληλα υπήρχε και ο στόχος της εξοικείωσης των μα-
θητών με τις νέες τεχνολογίες.  

Μετά από αναζήτηση στο διαδίκτυο, καταλήξαμε στην πλατφόρμα του storybird 
(www.storybird.com) αναγνωρίζοντας την απλότητά της και το εξαιρετικό και ποικιλόμορφο 
από αισθητική άποψη περιβάλλον, το οποίο ενεργοποιεί τη φαντασία, εμπνέει και προδια-
θέτει ευχάριστα για συγγραφή. Συγκεκριμένα ο χρήστης της εφαρμογής μπορεί να επιλέξει 
τις εικόνες εκείνης της συλλογής που του ταιριάζει, ανάμεσα σε δεκάδες συλλογές καλλιτε-
χνικής αξίας εικόνων (ζωγραφιές ή σκίτσα) που του παρέχονται, ώστε συνδυάζοντάς τες 
κατάλληλα να χτίσει πάνω τους την δική του ιστορία, το δικό του παραμύθι.  

Ένας επιπλέον σημαντικός λόγος που βάρυνε στην επιλογή του storybird ως πλατφόρμας 
ανάπτυξης του προγράμματος, είναι ότι η οποιαδήποτε εργασία μαθητών δεν θα ήταν προ-
σπελάσιμη δημοσίως, αφού υπήρχε η δυνατότητα δημιουργίας ηλεκτρονικής τάξης, στο 
ασφαλές περιβάλλον της οποίας μπορούσε να εισέλθει κάποιος μόνο με χρήση κωδικού.  

Οι υλικοτεχνικές απαιτήσεις του προγράμματος για το μέρος που θα πραγματοποιείτο στο 
σχολείο ήταν ένας υπολογιστής, ένας διαδραστικός πίνακας και μία σύνδεση ίντερνετ. Με 
εξαίρεση την ύπαρξη διαδραστικού πίνακα, ίδιες ήταν οι απαιτήσεις εξοπλισμού και για τη 
δουλειά των μαθητών στο σπίτι τους. 

Από την παιδική μας ήδη ηλικία έχουμε ακούσει παραμύθια που μας γοήτευσαν και έμει-
ναν βαθιά μέσα μας και αυτό διότι το παραμύθι έχει μαγικά συστατικά τα οποία συνεπαίρ-
νουν όλους, ανεξαρτήτως ηλικίας, καταλύει τη σύμβαση του ανέφικτου και οδηγεί τον α-
κροατή και τον αναγνώστη σε μονοπάτια χαράς και ευχαρίστησης (Ντοροπούλου, 2013).  

Αυτή τη χαρά και ευχαρίστηση θελήσαμε να τη νοιώσουν οι μαθητές μας, όχι μόνο από τη 
γνωστή σε αυτούς θέση του ακροατή, του θεατή ή του αναγνώστη, αλλά και από τη θέση 
του δημιουργού. Με την εμπλοκή του μαθητή στο storybird, κατά τη διαδικασία επιλογής 
των εικόνων ενεργοποιούνται αισθητικά κριτήρια και αναζητούνται λογικές σχέσεις που 
συνδέουν τις εικόνες. Ο μαθητής πειραματίζεται, βάζει-βγάζει εικόνες, δοκιμάζει συνδυα-
σμούς, μέχρι να καταλήξει σε μια συγκεκριμένη σειρά εικόνων που να ικανοποιεί τους στό-
χους του. Παράλληλα οι μαθητές δημιουργούν ήρωες στους οποίους αποδίδουν χαρακτή-
ρες, ονόματα, δράσεις, ιδιότητες. Στήνουν το σενάριο-πλοκή και παρακολουθούν τους ή-
ρωές τους στους ρόλους που τους δίνουν. Τελικά, έρχεται η ώρα της αφήγησης και της απο-
τύπωσής της σε γραπτό λόγο. Ο μαθητής δίπλα σε κάθε εικόνα θα τοποθετήσει το κείμενο. 
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Τι εκφραστικά μέσα θα χρησιμοποιήσει; Πώς θα αποδώσει τους χαρακτήρες των ηρώων 
του; Αυτά και άλλα πολλά είναι ερωτήματα που εγείρονται και ζητούν τη λύση τους. Ξεκινά 
για άλλη μια φορά μια διαδικασία αναζήτησης και πειραματισμού για το καλύτερο αποτέ-
λεσμα. Έτσι, με τη συνεχή αναζήτηση και άσκηση κατακτώνται στρατηγικές επίλυσης προ-
βλημάτων. 

Τα αποτελέσματα της εμπλοκής των μαθητών στην παραγωγή γραπτού λόγου δεν εξα-
ντλούνται εδώ. Για παράδειγμα, η ανάγνωση ενός παραμυθιού και πολύ περισσότερο η 
δημιουργία του έχουν και μία ψυχολογική διάσταση, διότι εκτός των άλλων το παραμύθι 
δημιουργεί ασφαλές συναισθηματικό περιβάλλον, αφού ο αναγνώστης μπορεί να απα-
γκιάσει, να βρει κουκούλι προστασίας και σιγουριάς. Θωρακίζει τον αναγνώστη με δύναμη, 
ώστε να αντιμετωπίζει μέσα από ποικίλες συναισθηματικές διαδικασίες τον έντονα ορθο-
λογιστικό κόσμο όπου ζει. (Ντοροπούλου, 2013). Επομένως ο μαθητής από την αρχή ως το 
τέλος της ενασχόλησής του οπότε θα ολοκληρώσει το γράψιμό του, μπαίνει σε μια διαδι-
κασία όπου οφείλει να χειριστεί μια σύνθετη κατάσταση λήψης αποφάσεων που θα τον 
οδηγήσουν στο βέλτιστο αποτέλεσμα. Είναι προφανές ότι η αυτή κατάσταση στην οποία 
περιέρχεται ο μαθητής επιδρά πάνω του με ευεργετικά διανοητικά, ψυχολογικά και παιδα-
γωγικά αποτελέσματα. 

Πλαίσιο εφαρμογής – μεθοδολογία. 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι η ομάδα είναι εικοσαμελής και αποτελείται από παιδιά διαφορε-
τικών τμημάτων τα οποία διαχέονται σε τέσσερα τμήματα της Α΄ τάξης αναζητήσαμε την 
καταλληλότερη ημέρα για τη διεξαγωγή του προγράμματος. Έτσι προέκυψε ως χρόνος συ-
νάντησης της ομάδας το δίωρο της Παρασκευής μετά την λήξη των μαθημάτων. Η πρώτη 
συνάντησή μας ήταν αφενός συνάντηση γνωριμίας μεταξύ των συμμετεχόντων στην ομάδα 
και αφετέρου μια γνωριμία με την φιλοσοφία και την χρήση του λογισμικού.  

Επειδή το περιβάλλον του storybird παρουσιάζεται σε αγγλική γλώσσα και ενδεχομένως τα 
παιδιά θα είχαν κάποιες μικρές ή μεγάλες δυσκολίες στην κατανόηση της εφαρμογής, κα-
τασκευάσαμε επικουρικά μια παρουσίαση – οδηγό σε powerpoint στην οποία μπορούσαν 
να ανατρέχουν για να λύσουν ενδεχόμενες απορίες. Την παρουσίαση αυτή ανεβάσαμε σε 
ένα ιστολόγιο (storybird2013.blogspot.gr ) που κατασκευάσαμε, ώστε να είναι προσβάσιμη 
από την ομάδα οποιαδήποτε στιγμή της ημέρας και από οποιοδήποτε μέρος, αρκεί να υ-
πήρχε πρόσβαση στο διαδίκτυο. Το ιστολόγιο αυτό το αξιοποιήσαμε περαιτέρω δίνοντάς 
του χαρακτηριστικά αποθετηρίου ιδεών, προτάσεων και εργασιών. Μέσω αυτού προτείνα-
με επίκαιρες ιστορίες ή ταινίες τις οποίες οι μαθητές μπορούσαν να διαβάζουν ή να βλέ-
πουν, ενισχύοντας με αυτό τον τρόπο το γνωστικό τους υπόβαθρο σε υλικό ψηφιακής αφή-
γησης. 

Η συγγραφή της ιστορίας είναι πρωτίστως ατομική δουλειά του μαθητή. Ο μαθητής επεξερ-
γάζεται την ιστορία του κατά τον ελεύθερο του χρόνο στο σπίτι του και αυτή η δουλειά πα-
ρουσιάζεται στις συναντήσεις της Παρασκευής. Συγκεκριμένα, οι μαθητές διαβάζουν τις 
ιστορίες τους προβάλλοντάς τες στον διαδραστικό πίνακα μιας σχολικής αίθουσας. Στη συ-
νέχεια, ακολουθεί συζήτηση όπου οι μαθητές είτε επιβραβεύουν ή εμψυχώνουν τον συμ-
μαθητή τους, είτε διατυπώνουν κάποιες παρατηρήσεις και προτείνουν αλλαγές. Δεν είναι 
λίγες οι φορές που οι μαθητές εντοπίζουν αντιφάσεις στο ξετύλιγμα της ιστορίας, ενώ άλ-
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λες φορές που παρεμβαίνουν διορθωτικά ακόμα και σε θέματα σύνταξης της γλώσσας, 
προκειμένου να αποδοθεί το νόημα με μεγαλύτερη σαφήνεια. Επομένως, επικρατεί ένα 
περιβάλλον ζύμωσης ιδεών, από την οποία επωφελούνται όλοι οι μαθητές. Κάποιες από τις 
ιστορίες των παιδιών τροποποιούνται ή εμπλουτίζονται, εφόσον οι δημιουργοί τους φαίνο-
νται ανοιχτοί σε νέες ιδέες αποδεχόμενοι το όφελος μιας συνεργασίας. Είναι φανερό ότι με 
αυτή τη διαδικασία αναδύονται πολλαπλά παιδαγωγικά οφέλη, αφού επιζητείται η έκφρα-
ση γνώμης σχετικά με την ιστορία που αναγνώστηκε, ενθαρρύνοντας με αυτό τον τρόπο και 
τους πιο ντροπαλούς να κάνουν κάποιο σχόλιο. Επιπλέον, ο μαθητής ασκείται στο να ακού-
ει και να λαμβάνει υπόψη του τη γνώμη του άλλου, πρακτική που τον διαπαιδαγωγεί, ώστε 
να είναι «ανοικτός» και κριτικός σε νέες ιδέες. Επίσης, ο μαθητής παροτρύνεται να επιχει-
ρηματολογεί υπέρ της μίας ή της άλλης άποψης, όταν αυτές υπάρχουν, μαθαίνοντας έτσι 
να αναπτύσσει διάλογο. Ακόμη, για όσο χρόνο o μαθητής παρουσιάζει από την έδρα την 
ιστορία του στο διαδραστικό πίνακα, μαθαίνει να απευθύνεται σε κοινό εκθέτοντας τον 
εαυτό του, ενώ παράλληλα χτίζει την αυτοπεποίθησή του.  

Τέλος, η ελεύθερη και δημοκρατική ατμόσφαιρα που επικρατεί στις συναντήσεις μας σε 
συνδυασμό με την απουσία της «απειλής» της βαθμολογίας συμβάλλει στην θετική ενίσχυ-
ση του αυτοσυναισθήματος του μαθητή (Φλουρής, 1981). 

Στο πλαίσιο του στόχου για περαιτέρω εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες και για την ευκο-
λότερη επικοινωνία των μελών της ομάδας δημιουργήσαμε ένα ηλεκτρονικό πίνακα, για 
την ακρίβεια «τοίχο» (padlet.com/wall/astroneira), όπου μαθητές μπορούσαν να στέλνουν 
μηνύματα και να ανεβάζουν εικόνες και βίντεο και δικές τους ζωγραφιές. 

Προβλήματα  

Κατά τη διαδικασία εκτέλεσης του προγράμματος προέκυψαν κάποια προβλήματα στα ο-
ποία γίνεται αναφορά παρακάτω. 

• Ελλείψει καθηγητών κατά την φετινή χρονιά το ωρολόγιο πρόγραμμα των τμημά-
των την Παρασκευή (αλλά και τις άλλες ημέρες) δεν τέλειωνε για όλους την έβδομη 
ώρα με αποτέλεσμα κάποιες φορές στις συναντήσεις της ομάδας να μην παρίσταται 
το σύνολο των μαθητών. 

• Ένα άλλο πρόβλημα που διαπιστώσαμε ήταν η μη σωστή απόδοση των ελληνικών 
χαρακτήρων των ιστοριών σε μορφή pdf, με αποτέλεσμα οι ιστορίες σε αυτή τη 
μορφή να μην είναι αναγνώσιμες. Σε επαφή που είχαμε με τους υπεύθυνους του 
storybird μας διαβεβαίωσαν ότι εργάζονται για την αποκατάσταση του προβλήμα-
τος. 

• Κάποια προβλήματα που παρουσιάστηκαν με την αρχική σύνδεση των παιδιών με 
τους κωδικούς που τους μοιράσαμε λύθηκαν αμέσως. Αιτία δε της εμφάνισης των 
προβλημάτων αυτών δεν ήταν το storybird αυτό καθεαυτό, αλλά η έλλειψη ψηφια-
κού γραμματισμού. Αυτό ήταν αναμενόμενο, καθώς είχε τεθεί ως δεύτερος στόχος 
του προγράμματος ο ψηφιακός γραμματισμός των παιδιών. 
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• Πρόβλημα υπήρξε επίσης και με την ορθογραφία μερικών παιδιών. Τα παιδιά από 
άγνοια δεν έκαναν χρήση του ορθογραφικού ελέγχου στο κείμενο της ιστορίας. Δεί-
ξαμε τον τρόπο χρήσης, αλλά αυτό φάνηκε να μην είναι αρκετό για ορισμένες περι-
πτώσεις όπου οι αυτόματοι διορθωτές εντοπίζουν το λάθος, καθώς δεν προτείνουν 
τη σωστή λέξη ή ορθογραφία. Μετά από πειραματισμό διαπιστώσαμε ότι η καλύτε-
ρη διέξοδος σε αυτό το πρόβλημα είναι να αντιγράφουμε το κείμενο και να το επι-
κολλούμε στην εφαρμογή Neurolingo που βρίσκεται στη σελίδα  
http://www.neurolingo.gr/el/online_tools/speller και δίνει σαφώς καλύτερα αποτε-
λέσματα. 

• Σχετικά με τους φυλλομετρητές που μπορεί να χρησιμοποιήσει κανείς προκειμένου 
να εργαστεί στο πρόγραμμα παρατηρούμε ότι δεν υπάρχει ουσιαστική διαφορά. 
Υπάρχει όμως σημαντική διαφορά, όταν βλέπουμε μια ιστορία εκτός storybird, εν-
σωματωμένη σε ιστολόγιο blogspot. Σε αυτή την περίπτωση με τον Google Chrome 
υπάρχει η δυνατότητα προβολής της ιστορίας σε πλήρη οθόνη γεγονός που αναδει-
κνύει πολύ τις εικόνες της, κάνοντας πιο ευχάριστη και πιο «γεμάτη» την ανάγνωσή 
της.  

Συμπεράσματα 

Από τα είκοσι παιδιά της ομάδας παρουσίασαν εργασίες τα δεκαεννέα παιδιά. Μάλιστα 
μερικά παιδιά έγραψαν αρκετές ιστορίες, ενώ όλες οι ιστορίες που δημιουργήθηκαν δια-
πραγματεύονται προβλήματα διαχρονικά και πανανθρώπινα. Έτσι στη θεματολογία των 
ιστοριών εμφανίζονται θέματα όπως αυτό της φιλίας, της αποδοχής από τους άλλους, της 
αυτοεκτίμησης, του ρατσισμού, του αισθήματος ασφαλείας, το θέμα της πάλης του καλού 
με το κακό κ.α. Τα παραμύθια πάντα μας επιφυλάσσουν ένα τέλος ευχάριστο που εκτονώ-
νει την όποια ένταση ανακουφίζοντας τελικά τον αναγνώστη. Το ίδιο συνέβη και με τις ι-
στορίες της ομάδας μας εκτός από μία στην οποία δεν είχαμε αίσιο τέλος. 

 

Σχήμα 1: Απόσπασμα από ιστορία μαθήτριας. 
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Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών τα παιδιά μετά από τις δύο πρώτες συναντήσεις 
και τις όποιες διευκρινίσεις τους δόθηκαν σε απορίες τους, δεν είχαν προβλήματα. Με την 
χρήση δε των διαδικτυακών εφαρμογών, έχοντας γνωρίσει εκ των έσω το storybird και το 
«paddlet» και έχοντας περιηγηθεί στο blog του προγράμματος βελτιώθηκε ο βαθμός κατά-
κτησης του ψηφιακού γραμματισμού τους. 

Γενικά η όλη προσπάθεια κρίνεται επιτυχημένη. Είναι σημαντική η ολοκλήρωση μιας προ-
σπάθειας ή ενός στόχου. Γι αυτούς που το κατάφεραν θα δοθεί ως επιβράβευση έπαινος. 
Επιπλέον οι μαθητές σε ψηφοφορία θα αναδείξουν τις, σύμφωνα με υποκειμενικά κριτήρια 
τις τρεις καλύτερες ιστορίες. Τα παιδιά που θα τις έχουν γράψει θα πάρουν ως βραβείο από 
ένα βιβλίο. Οι έπαινοι και τα βραβεία θα δοθούν στο τέλος της χρονιάς κατά την ημέρα που 
θα παρουσιαστούν, ενώπιον μαθητών και γονέων στην αίθουσα πολλαπλών εκδηλώσεων, 
όλα τα προγράμματα.  

Οι ιστορίες των παιδιών θα αναρτηθούν στη διεύθυνση storybird2013.blogspot.gr. Η ανα-
μενόμενη δε ανάρτηση των ιστοριών στο ίντερνετ ήταν και αυτή ένα κίνητρο για κάποια 
από τα παιδιά να προσπαθήσουν να παρουσιάσουν τον καλύτερό τους εαυτό στο πρό-
γραμμα.  

Από την όλη ενασχόληση με το πρόγραμμα θεωρούμε ότι οι μαθητές μας βίωσαν καταστά-
σεις και εμπειρίες και ανταμείφθηκαν με τις επιμέρους επαφές, αλλά κυρίως με τη χαρά 
της δημιουργίας. Τα παιδιά δεν είχαν κατά το παρελθόν ανάλογη εμπειρία συνδυασμού 
ψηφιακού υλικού με δικό τους λογοτεχνικό κείμενο γεγονός που φανερώνει την καινοτομία 
της εφαρμογής (storybird) αλλά και του προγράμματος εν γένει. Είμαστε σίγουροι από τα 
λεγόμενά τους ότι κάποιοι από αυτούς θα συνεχίσουν να γράφουν και το καλοκαίρι. 

Διαπιστώσαμε ακόμη πως τα παιδιά επιθυμούν την υλοποίηση αντίστοιχων προγραμμάτων 
πέρα από τη συνήθη πρακτική και ότι η φαντασία των παιδιών πολλές φορές μας εκπλήσ-
σει ευχάριστα αποκαλύπτοντας πράγματα που ποτέ δεν είχαμε σκεφτεί. Είδαμε παιδιά με 
αφετηρία το ίδιο σετ εικόνων να καταλήγουν σε διαφορετικές ιστορίες αποδεικνύοντας ότι 
η φαντασία είναι ένας νοητικός ωκεανός χωρίς όρια όπου τα πάντα μπορεί να συμβούν. 

Θα θέλαμε να εντάξουμε στο πρόγραμμα και δραστηριότητες με εντονότερο το στοιχείο της 
συνεργατικότητας διότι σύμφωνα με τους Johnson & Johnson (1975), η συνεργατική μάθη-
ση πριμοδοτεί την αμοιβαία συμπάθεια, την καλύτερη επικοινωνία, την μεγαλύτερη απο-
δοχή και στήριξη και βελτιώνει τον τρόπο σκέψης ποικίλων στρατηγικών μεθόδων ανάμεσα 
στα μέλη της ομάδας. Μια ιδέα προς αυτή την κατεύθυνση είναι να χωρίσουμε την ομάδα 
σε δύο μικρότερες ομάδες, όπου η μία ξεκινά μια ιστορία και η άλλη την συνεχίζει από κει 
που σταμάτησε κ.ο.κ.  

Εν κατακλείδι, επισημαίνουμε ότι νοιώθουμε και εμείς τη χαρά της δημιουργίας, πιστεύο-
ντας ότι με την όλη διαδικασία του προγράμματος συμβάλλαμε, ώστε οι μαθητές μας να 
ανακαλύψουν κάποιες πτυχές του εαυτού τους και ταυτόχρονα να βελτιώσουν κάποιες άλ-
λες. Κλείνουμε με δύο σχόλια μαθητών που αναδεικνύουν το πώς είδαν τελικά την εμπλοκή 
τους στο πρόγραμμα. «Πιστεύω πως το storybird μας ανοίγει νέες πόρτες φαντασίας και 
ταλέντου διότι μας βάζει να κάνουμε τις δικές μας ιστορίες και να τις φανταστούμε όπως 
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εμείς θέλουμε. Είναι μια πηγή φαντασίας και ονείρου!!!» και «Το storybird είναι ένας τρό-
πος να δείξετε ταλέντα που δεν ξέρατε ότι έχετε.» 
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Δημιουργώντας μια ψηφιακή ιστορία με το muvizu 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια πρόταση αξιοποίησης των κόμικς και του λογισμικού κι-
νούμενων εικόνων (animation) , muvizu, στο μάθημα της νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α΄ 
και Β‘ Γυμνασίου. Υλοποιήθηκε στα πλαίσια του πολιτιστικού προγράμματος «Λογοτεχνία 
και κινηματογράφος» κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Αποτυπώνει την προσπάθεια ανα-
νέωσης των διδακτικών πρακτικών του μαθήματος της λογοτεχνίας, ανοίγοντάς το σε άλλες 
μορφές τέχνης, τα κόμικς, τις κινούμενες εικόνες (animation) και τον κινηματογράφο. Η επι-
λογή του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού εργαλείου βασίστηκε στην εξοικείωση των μαθη-
τών με τις συγκεκριμένες μορφές τέχνης, οι οποίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της 
νεανικής κουλτούρας. Διαθεματικά συνδέεται με το μάθημα της νεοελληνικής γλώσσας, την 
αισθητική αγωγή και την πληροφορική. Τέλος, τα αποτελέσματα του εγχειρήματος θα απο-
τιμηθούν στο σύνολό τους με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου για την αξιολόγηση 
της διαδικασίας και ρουμπρίκας αξιολόγησης για την αποτίμηση του παραγόμενου αποτε-
λέσματος, της ψηφιακής ιστορίας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Κόμικς, animation, λογοτεχνία, κινηματογράφος. 

Εισαγωγή 

Οι ΤΠΕ χρησιμοποιούνται ευρύτατα από τα παιδιά εντός και εκτός σχολείου ως ψυχαγωγικά 
μέσα και ως εργαλεία επικοινωνίας και συνεργασίας. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα κυρίως 
με την τεχνική διάσταση αξιοποίησης των υπολογιστών ως μέσων πρακτικής γραμματισμού. 
Εντούτοις, το δημόσιο σχολείο υστερεί σημαντικά στην υιοθέτηση πρακτικών (ενδοσχολι-
κών και εξωσχολικών) που εμπλέκουν τα παιδιά σε δημιουργικές χρήσεις των ΤΠΕ (Κουτσο-
γιάννης, 2007). 

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας της λογοτεχνίας όλα τα σύγχρονα προγράμματα σπουδών το-
νίζουν το δημιουργικό ρόλο του αναγνώστη που αναλαμβάνει ενεργητικό ρόλο ως νοημα-
τοδότης του λογοτεχνικού έργου (Καπλάνη & Κουντουρά, 2004∙ Γεωργίου, 2006 στο Ακριτί-
δου, 2010). Ο μετασχηματισμός επομένως, ενός αφηγηματικού τρόπου του λογοτεχνικού 
κειμένου, (αφήγηση γεγονότων) σε άλλο αφηγηματικό τρόπο (διάλογο) και στη συνέχεια η 
μετεγγραφή του σε άλλους σημειωτικούς κώδικες, όπως τα κόμικς και οι κινούμενες εικό-
νες (animation), ανανεώνει το ενδιαφέρον των μαθητών, κινητοποιεί τη φαντασία τους και 
προσδίδει παιγνιώδη χαρακτήρα στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς οι μαθητές παρεμ-
βαίνουν, αναδημιουργούν και με τη χρήση των πολυμέσων αναδεικνύουν πτυχές της εικο-
νοποιίας, της μουσικότητας, της φωνητικής απόδοσης αλλά και του εσωτερικού ρυθμού 
του λογοτεχνικού κειμένου, αν και πάντα ελλοχεύει ο κίνδυνος της εικονογράφησης του 
κειμένου και της σμίκρυνσης του πολύσημου λογοτεχνικού νοήματος (Νικολαϊδου, 2010∙ 
Σουλιώτης, 2012). Τα κόμικς, όπως και τα animation αποτελούν υπερμεσικά εργαλεία που 
αξιοποιούν το διαδίκτυο, τα πολυμέσα και τα υπερμέσα και κάνουν πιο αποτελεσματική τη 
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μάθηση, καθώς συνδυάζουν την εικόνα με την αφήγηση (Mayer&Moreno,1998). Εξάλλου, 
στο πλαίσιο των Πολυγραμματισμών το γραπτό κείμενο εμπλουτίζεται με τη χρήση νέων 
σημειωτικών κωδίκων, όπως είναι η μουσική, ο ήχος, η σιωπή ,οι χειρονομίες, οι εκφράσεις 
του προσώπου, η οργάνωση του χώρου, οι εικόνες κ.α. Ο όρος «Πολυγραμματισμοί» συν-
δέεται τόσο με την πολιτισμική και γλωσσική πολυμορφία, όσο και με τη φύση των νέων 
τεχνολογιών. Το νόημα πλάθεται με πολυτροπικές μεθόδους. Οι τρόποι του νοήματος της 
γραπτής γλώσσας διαπλέκονται με σχήματα οπτικά, νευματικά, ηχητικά και του χώρου. Η 
παιδαγωγική πρέπει να εμβυθίσει τους διδασκόμενους σε καθημερινές πρακτικές κατα-
σκευής νοήματος, χρησιμοποιώντας ένα ευρύ φάσμα μέσων ( Kalantzis & Cope,2001∙New 
Group of London,1996).  

Ο Yang (2003) συνοψίζει τις εκπαιδευτικές δυνατότητες των κόμικς στην παροχή κινήτρων 
στους μαθητές, την οπτικοποίηση, καθώς οι εικόνες και το κείμενο επωμίζονται από κοινού 
την ιστορία, τη μονιμότητα, το διαμεσολαβητικό τους ρόλο προς σύνθετες έννοιες και τη 
δημοτικότητα τους, καθώς γεφυρώνεται το χάσμα ανάμεσα στη ζωή μέσα και έξω από το 
σχολείο. Επιπλέον ενθαρρύνουν και ενισχύουν την κριτική πρόσληψη των μηνυμάτων των 
ΜΜΕ. Τα εκπαιδευτικά οφέλη που προκύπτουν από την εκπαιδευτική χρήση των κόμικς 
ανιχνεύονται και στη χρήση των κινούμενων εικόνων (animation). Ως animation ορίζονται οι 
αναπαραστάσεις που οπτικοποιούν διαδικασίες, οι οποίες εξελίσσονται στο χώρο και το 
χρόνο. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως πολυμεσικά εργαλεία στη διδασκαλία των φυσικών 
επιστημών (Betrancourt, 2005). Η χρήση των animation μπορεί να έχει σημαντική επίδραση 
στη διδασκαλία αφηρημένων και περίπλοκων θεμάτων και είναι πιο αποτελεσματική από 
τις παραδοσιακές διδακτικές μεθόδους στο να ενισχύσει τα επιτεύγματα των μαθητών 
(Aksoy, 2013∙ Pekdağ, 2010∙ Rohendi, 2012 στο Θεοδοσιάδου Δ &άλλοι, 2014). Τα εκπαι-
δευτικά τους οφέλη, αν και είναι αμφιλεγόμενα, εντοπίζονται στη διαδραστικότητα τους, 
την ενεργητική εμπλοκή του μαθητή στη μαθησιακή διαδικασία και τη χρήση της αφήγη-
σης. 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να διερευνηθεί η εκπαιδευτική αξιοποίηση του προ-
γράμματος animation muvizu ως μέσου μετεγγραφής ενός σεναρίου βασισμένου σε λογο-
τεχνικό κείμενο σε ψηφιακή ιστορία. Οι μαθητές καλούνται να αναπλάσουν ένα λογοτεχνι-
κό κείμενο και το νοηματικό του φορτίο σε άλλες μορφές τέχνης, στις οποίες υπάρχει συλ-
λειτουργία εικόνων, λέξεων και ήχων (κόμικς και animation). Δημιουργούν έτσι πολυτροπι-
κά κείμενα με τη χρήση διάφορων σημειωτικών κωδίκων και ψηφιακών μέσων που ειδικά 
τα τελευταία χρόνια αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητάς τους και των 
ψυχαγωγικών τους επιλογών.  

Τέλος η πρόταση συμφωνεί με τις προτάσεις των ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ (2003) του μαθήματος της 
νεοελληνικής λογοτεχνίας, καθώς επιδιώκεται ο πειραματισμός με μεθόδους και τεχνικές 
μέσω των οποίων μπορεί να μεταπλαστεί η κειμενική περιγραφή σε οπτική αναπαράσταση. 

Παρουσίαση muvizu 

Η επιλογή του muvizu (https://www.muvizu.com/) ως ψηφιακής εφαρμογής animation στη-
ρίχτηκε στη διαπίστωση των παρακάτω πλεονεκτημάτων:  
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Α . Διατίθεται δωρεάν και είναι εύχρηστο. 

Β. Λειτουργεί με βάση κινηματογραφικούς όρους και εργαλεία, όπως κάμερα, πλάνα, σκη-
νικά, μουσική επένδυση, χρήση εφέ και χαρακτήρες. Τα παιδιά ήταν ήδη εξοικειωμένα με 
τους παραπάνω όρους στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του πολιτιστικού προγράμματος 
στο οποίο συμμετείχαν. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα χρήσης 
πολλών κινητών καμερών για κοντινά ή μακρινά πλάνα καθώς και μια ευρεία γκάμα ηχητι-
κών και οπτικών εφέ και μουσικής υπόκρουσης επιλεγμένης είτε από την ηχητική βιβλιοθή-
κη της ίδιας της εφαρμογής είτε από αρχείο ή το διαδίκτυο. Ως προς την επιλογή των σκη-
νών η εφαρμογή διαθέτει συνολικά 52 σκηνικά χωρισμένα σε 8 κατηγορίες τόπων καθώς 
και τη δυνατότητα χρήσης πληθώρας σκηνικών από το διαδίκτυο. Το πρόγραμμα δίνει τη 
δυνατότητα προσθαφαίρεσης αντικειμένων, αλλαγής διαστάσεων και μετακίνησής τους για 
τη δημιουργία σκηνικών που ικανοποιούν τις απαιτήσεις του σεναρίου. Επίσης οι μαθητές 
μπορούν να επιλέξουν, για να ζωντανέψουν τους χαρακτήρες του λογοτεχνικού έργου, μέ-
σα από μια σχετικά μεγάλη ποικιλία ηρώων, ανθρώπινων τύπων, ζώων και cartoons. 
Σ΄αυτούς αποδίδουν χαρακτηριστικά εξωτερικά (σωματότυπος, χρώμα μαλλιών, ενδυμασί-
α, χαρακτηριστικά προσώπου, αξεσουάρ κ.α.) αλλά και εσωτερικά με την αποτύπωση των 
συναισθημάτων τους στις αντιδράσεις τους, στην έκφραση των προσώπων τους, στις χειρο-
νομίες τους, στις κινήσεις και το λόγο τους. Έτσι τα πρόσωπα του κειμένου αποκτούν υπό-
σταση με τη δημιουργική φαντασία και τις επιλογές των παιδιών. Ο λόγος των ηρώων μπο-
ρεί να αποδοθεί με τη φωνητική ηχογράφηση των διαλόγων. Τέλος παρέχεται η δυνατότη-
τα διαμόρφωσης του φωτισμού και των φωτοσκιάσεων. Η σύνθεση της ιστορίας πραγμα-
τοποιείται με τη βοήθεια χρονογραμμής.  

Γ. Μετά την ολοκλήρωση της ταινίας οι μαθητές μπορούν να την «ανεβάσουν» στο YouTube 
προκειμένου να αποκτήσει δημόσιο χαρακτήρα και να υπάρξει ανατροφοδότηση μέσα από 
σχόλια και παρατηρήσεις. (Εικόνα 1) 

 
Εικόνα 1. Παρουσίαση του περιβάλλοντος του muvizu 
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Προκαταρκτικές ενέργειες 

Τα κείμενα που επιλέχτηκαν από τις διδάσκουσες προέρχονται από τα βιβλία των κειμένων 
της νεοελληνικής λογοτεχνίας της Α΄ και Β΄ Γυμνασίου με τους τίτλους «Τα πράγματα στρώ-
νουν περισσότερο» της Τ. Τίγκα και «Με το λεωφορείο» του Τ. Καλούτσα. Τα θέματά τους 
συνδέονται με την προβληματική και τις εμπειρίες των παιδιών, καθώς αφορούν κοινωνικά 
θέματα, όπως οι νέες μορφές οικογένειας που διαμορφώνονται τα τελευταία χρόνια και τα 
προβλήματα της μετανάστευσης και της προσφυγιάς. Κατά τη διάρκεια του πολιτιστικού 
προγράμματος οι μαθητές γνώρισαν τα κείμενα, κατανόησαν τα βασικά θέματα που προ-
βάλλουν, συζήτησαν, προβληματίστηκαν, εξέφρασαν απόψεις και συμμερίστηκαν τις στά-
σεις, τις αντιδράσεις και τα συναισθήματα των ηρώων. 

Αρχικά παρουσιάστηκαν σε αίθουσα που διέθετε διαδραστικό πίνακα το ψηφιακό εργαλείο 
και οι δυνατότητες που παρέχει. Προβλήθηκαν επίσης εκπαιδευτικά video για τη χρήση της 
συγκεκριμένης εφαρμογής. Έτσι οι μαθητές προσανατολίστηκαν στις επιλογές που διέθεταν 
για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων τους. Τονίστηκε ότι το πρόγραμμα διατίθεται δω-
ρεάν και εγκαθίσταται εύκολα στους προσωπικούς ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Επομένως 
υπάρχει η δυνατότητα ενασχόλησης με την εφαρμογή και στον ελεύθερο χρόνου τους εκτός 
των στενών πλαισίων του προγράμματος. 

Διαδικασία υλοποίησης 

Α΄ Φάση 

Α) Χωρισμός των μαθητών σε ομάδες με βάση τα ενδιαφέροντά τους και τις προσωπικές 
τους κλίσεις. Οι ομάδες που διαμορφώθηκαν ήταν: α) Σεναριογράφοι β) Σκιτσογράφοι γ) 
Σκηνογράφοι δ) Ηχολήπτες ε) Ενδυματολόγοι στ) Εικονολήπτες και ζ) Σκηνοθέτες. 

 Οι οδηγίες που δόθηκαν με φύλλα εργασίας σε κάθε ομάδα είναι οι εξής:  

Σεναριογράφοι: α) Ορισμός του αριθμού των σκηνών και οργάνωσή τους. β)Καταγραφή του 
προβλήματος του ήρωα (Πού; Πότε; Τι;) γ)Δημιουργία χαρακτήρων (Ποιος είναι; Τι λέει; Τι 
σκέφτεται; Τι λένε οι άλλοι;) δ)Διαμόρφωση διαλόγων ανάμεσα στους ήρωες για τη δη-
μιουργία μιας ιστορίας με αρχή, κλιμάκωση, κορύφωση, λύση (σενάριο). 

Σκιτσογράφοι: α) Χωρισμός των σκηνών σε πλάνα β)Δημιουργία εικονογράφησης στη φόρ-
μα του storyboard (γραφική αναπαράσταση όλων των στοιχείων που περιλαμβάνει το σε-
νάριο) και ψηφιοποίηση, για διαμοιρασμό στις υπόλοιπες ομάδες.  

Σκηνογράφοι: α) Αξιοποίηση του storyboard, προκειμένου να γίνει η επιλογή και η δη-
μιουργία των σκηνών και των πλάνων του σεναρίου με βάση τις δυνατότητες που παρέχει 
το muvizu. 

Ενδυματολόγοι: α) Μελέτη του σεναρίου και του storyboard β) Επιλογή και διαμόρφωση 
των χαρακτήρων - ηρώων του σεναρίου με βάση τις επιλογές του muvizu. 
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Ηχολήπτες: α) Επιλογή της μουσικής επένδυσης και των ηχητικών εφέ της ψηφιακής ιστο-
ρίας, ώστε να ταιριάζει με τη συναισθηματική κατάσταση των ηρώων σε κάθε σκηνή. 
β)Ηχογράφηση των διαλόγων των προσώπων της ιστορίας. 

Εικονολήπτες: Χειρισμός της κάμερας ή των καμερών υπό την καθοδήγηση των σκηνοθε-
τών.  

Σκηνοθέτες: α) Επιλογή του ύφους της ταινίας σε συνεργασία με τους σεναριογράφους 
(σοβαρό, δραματικό, κωμικό κτλ). β)επιλογή του αριθμού των καμερών για κοντινά και μα-
κρινά πλάνα. γ)καθοδήγηση και παρακολούθηση της εξέλιξης των εργασιών των σκιτσο-
γράφων, των σκηνογράφων και των ενδυματολόγων. 

Β)Επίδοση ρουμπρίκας αξιολόγησης βασισμένης στα επτά στοιχεία δημιουργίας ψηφιακής 
ιστορίας (οπτική γωνία, δραματική ερώτηση, συναισθηματική εμπλοκή, φωνή, μουσική, 
οικονομία, ρυθμός), τα οποία λειτουργούν ως εργαλείο καθοδήγησης και συνεχούς ελέγχου 
κατά τη διάρκεια εκπόνησης των εργασιών, αλλά και ως μέσο τελικής αξιολόγησης του α-
ποτελέσματος (Barett, 2006). 

Β΄ Φάση 

Επιλογή τίτλων αρχής και τέλους και σύνθεση της ψηφιακής ταινίας από την ομάδα των 
σκηνοθετών με τη χρήση της χρονογραμμής και των σκηνοθετικών δυνατοτήτων που παρέ-
χει το muvizu. 

Γ΄ Φάση 

Προβολή και διαμοιρασμός της ταινίας τόσο στα πλαίσια των παρουσιάσεων των πολιτιστι-
κών προγραμμάτων εντός και εκτός της σχολικής μονάδας, όσο και στο διαδίκτυο (Ιστολό-
γιο του σχολείου και You Tube). 

Δ΄ Φάση 

Επίδοση ερωτηματολογίου στους μαθητές με το οποίο αποτιμάται α)η ανάπτυξη επικοινω-
νιακών, γνωστικών και τεχνολογικών δεξιοτήτων β)η στάση τους απέναντι στο νέο τρόπο 
προσέγγισης του μαθήματος της λογοτεχνίας, καθώς και απέναντι στο συγκεκριμένο ψη-
φιακό εργαλείο και την προοπτική χρήσης του και σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. 

Ενδεικτικά παρατίθεται ένα δείγμα των ερωτήσεων που περιλαμβάνονται στο ερωτηματο-
λόγιο: 

1. Πώς θα χαρακτήριζες τη συνεργασία σου με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας σου; 

2. Υπήρξαν δραστηριότητες στα φύλλα εργασίας που σας δημιούργησαν δυσκολίες; 

3. Θεωρείς ότι είχε ενδιαφέρον η διαδικασία μετεγγραφής του λογοτεχνικού κειμένου 
σε animation; 

4. Ποιες δυσκολίες αντμετώπισες στη χρήση του ψηφιακού εργαλείου muvizu; 
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5. Σε ποια άλλα μαθήματα θα μπορούσε να γίνει χρήση του συγκεκριμένου εργαλεί-
ου; 

συμπεράσματα 

Το παραπάνω εγχείρημα βρίσκεται στη φάση της εφαρμογής του και αποτελεί μία πιλοτική 
προσπάθεια ανανέωσης και συμπλήρωσης των υφιστάμενων διδακτικών πρακτικών με τη 
χρήση ψηφιακών μέσων που είναι κοντά στα ενδιαφέροντα και στην πολιτισμική ταυτότητα 
των εφήβων. Η πρόταση δημιουργίας μιας ψηφιακής ταινίας (animation) λειτούργησε αρχι-
κά ως ερέθισμα για την κινητοποίηση και την ενεργή συμμετοχή ενός αρκετά μεγάλου α-
ριθμού μαθητών. Τα παιδιά εκφράζονται δημιουργικά μέσα από την μετάπλαση του λογο-
τεχνικού κειμένου και μυούνται στη γλώσσα του κινηματογράφου και των animation. Ανα-
καλύπτουν και αναπτύσσουν τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες και εντρυφούν σε πρακτικές 
που ανάγονται στα πλαίσια του ψηφιακού γραμματισμού. Αναπτύσσουν διαλεκτική σχέση 
με το λογοτεχνικό κείμενο, εκφέρουν προσωπικό δημιουργικό λόγο, ερμηνεύουν και αξιο-
ποιούν διάφορους σημειωτικούς κώδικες. Η επιτυχία του εγχειρήματος ελέγχεται. 
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Διαδίκτυο και ιστορία 

Λούτα Καίτη 
Εκπαιδευτικός, Υποψήφια Διδάκτωρ στο Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου 

loutaik65@gmail.com 

Περίληψη 

Στο κείμενο που ακολουθεί εξετάζονται αρχικά οι αλλαγές που έχει επιφέρει το διαδίκτυο 
στην ιστορική επιστήμη. Εξετάζεται πώς το διαδίκτυο επιδρά στην αποθήκευση, επεξεργα-
σία και πρόσβαση στο αρχειακό υλικό και πώς οι αλλαγές αυτές σχετίζονται με τη συγγρα-
φή των ιστορικών κειμένων. Επειδή η ιστορία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη μνήμη, εξε-
τάζονται, επίσης, οι νέες προοπτικές που προσφέρει σε αυτή η νέα προσθετική, τεχνητή 
μνήμη των υπολογιστών. Διερευνάται και ο ρόλος του υπερκειμένου, αφού αυτό επιτρέπει 
ριζικά διαφορετικές ιστορικές αναγνώσεις από τις μέχρι τώρα ιστορικές αφηγήσεις των ι-
στορικών γεγονότων σε αυστηρή χρονική ακολουθία. Στη συνέχεια υποδεικνύονται τρόποι 
διδακτικής αξιοποίησης των αλλαγών αυτών, ώστε η διδασκαλία της ιστορίας να συμβάλει 
στη δημιουργία κριτικά σκεπτόμενων και ενεργών ιστορικών υποκειμένων. 

Λέξεις - Κλειδιά: διαδίκτυο, ιστορία, αρχείο, μνήμη, υπερκείμενο, διδακτική αξιοποίηση 

Εισαγωγή 

Διαφεύγει συνήθως την προσοχή μας πρώτον ότι η αντίληψη του κόσμου που μας περιβάλ-
λει διαμορφώνεται αρχικά μέσα από τη γλώσσα που χρησιμοποιούμε αλλά και τα μέσα που 
κάθε φορά επιλέγουμε για την επικοινωνία μας. Ο Marshall McLuhanεύστοχα παρατήρησε 
ότι «το μέσο είναι το μήνυμα », θέλοντας να υπογραμμίσει ότι οι δυνατότητες του εκάστοτε 
μέσου υπαγορεύουν και τα χαρακτηριστικά της επικοινωνίας και ότι αυτή με τη σειρά της 
υπόκειται στους περιορισμούς ή διευρύνεται από τις δυνατότητες του μέσου που επιλέ-
γουμε να χρησιμοποιήσουμε. Έτσι τα τελευταία χρόνια η ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και ειδικότερα η διάδοση του διαδικτύου επιφέρουν καταλυτικές αλλαγές στο 
ίδιο το περιεχόμενο του πολιτισμού αλλά και στον επιστημονικό τομέα, χωρίς βέβαια να 
εξαιρείται η ιστορία .  

Διαδίκτυο και ο αντίκτυπος του στην ιστορική επιστήμη 

Η ιστορία, αν και πολύ γενικά θα μπορούσε να οριστεί ως η ενασχόληση με τα γεγονότα του 
παρελθόντος, δεν μένει ανεπηρέαστη από τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ηλεκτρονι-
κοί υπολογιστές και η διευρυμένη χρήση του διαδικτύου, αφού η χρήση τους επηρεάζει την 
αποθήκευση, την επεξεργασία, την ερμηνεία των αρχειακών πηγών, την πρόσβαση σε αυ-
τές και την παρουσίασή τους.  

Διαδίκτυο και ιστορικό αρχείο 

Η έννοια της ιστορίας ήταν στενά συνυφασμένη με την αναδίφηση στα αρχεία, με την ανα-
ζήτηση πρωτογενών πηγών, με την ανακάλυψη και δημοσίευση κρυφών αρχείων. Η διαδι-
κασία αυτή ήταν ιδιαίτερα κοπιώδης και εξαιρετικά χρονοβόρα, ενώ συχνά οι ιστορικοί έρ-
χονταν αντιμέτωποι με ανυπέρβλητες δυσκολίες και προσκόμματα. Τα αρχεία στα οποία 
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εντρυφούσαν ήταν πρωτίστως κρατικά και δευτερευόντως ιδιωτικά, κυρίως ιδιωτικές συλ-
λογές ατόμων που πρωταγωνίστησαν στα πολιτικά γεγονότα της εποχής τους. Το στενό αυ-
τό εύρος των επιλογών τους - κρατικά, διπλωματικά έγγραφα, απογραφές, καταγραφές οι-
κονομικών στοιχείων, πολεμικές συνθήκες, διακρατικές συμφωνίες - διαμόρφωνε και το 
ίδιο το συγγραφικό ιστορικό έργο. Έτσι η ιστορία στο παρελθόν επικεντρωνόταν στα πολιτι-
κά, διπλωματικά και πολεμικά γεγονότα και φώτιζε κυρίως τους πρωταγωνιστές σε αυτά, 
αφήνοντας στη σκιά όλα τα άλλα ιστορικά υποκείμενα. Συνέβαλε με τον τρόπο αυτό στην 
εδραίωση των εθνών –κρατών, καθώς δεν επέτρεψε να ακουστούν οι φωνές των μειονοτι-
κών ομάδων από τα οποία απαρτίζονταν τα κράτη αυτά και καλλιέργησε την εθνική συνεί-
δηση των νεοσύστατων κρατών.  

Το διαδίκτυο αντιστρέφει θεμελιακά τον τρόπο αποθήκευσης, επεξεργασίας και πρόσβασης 
των αρχειακών πηγών, επιτρέποντας τη μετάβαση από τη σπανιότητα των αρχειακών πη-
γών και την περιορισμένη πρόσβαση σε αυτές στην υπεραφθονία και στην ελεύθερη αναζή-
τηση τους, χωρίς να είναι απαραίτητα τα διαπιστευτήρια των ιστορικών τίτλων. 
(Rosenzweig R.,2003) Η μετάβαση αυτή αντανακλάται και στο ιστορικό έργο. Από τη στιγμή 
που αποθηκεύονται, εκτός από τα κρατικά έγγραφα, δράσεις και αντιδράσεις μειονοτικών 
ομάδων, αγώνες και επιδιώξεις κοινωνικών ομάδων, σκέψεις και συναισθήματα περιθω-
ριοποιημένων ομάδων, αλλά ακόμη και προσωπικά σχόλια, ευφυολογήματα, αφορισμοί, τα 
ιστορικά υποκείμενα, που διεκδικούν την αποτύπωση του στίγματός τους στο ιστορικό γί-
γνεσθαι, πληθαίνουν, θέτοντας συνάμα τον ιστορικό αντιμέτωπο με κρίσιμα ερωτήματα : 
ποιες από αυτές τις πηγές θα αξιοποιήσει και με ποια κριτήρια ; Αποτελούν για παράδειγμα 
όλες οι καταγεγραμμένες στο διαδίκτυο μαρτυρίες των αυτοπτών μαρτύρων της 
11ηςΣεπτεμβρίου αξιοποιήσιμο ιστορικό υλικό; Ποιος πλέον - αν δεν είναι το επίσημο κρά-
τος - μπορεί να επιλέξει ποιες θα αποθηκευτούν ή θα μεταγραφούν σε νέα πιο εύχρηστα ή 
λειτουργικά λογισμικά; Παράλληλα αυτή η πολυφωνία των ιστορικών υποκειμένων, η πο-
λυεπίπεδη ιστορική αφήγηση διευρύνει το ερευνητικό φάσμα των ιστορικών και τους επι-
τρέπει να εστιάσουν στους αθέατους πρωταγωνιστές των ιστορικών γεγονότων, σε όλους 
αυτούς που η ιστοριογραφία του παρελθόντος κατέτασσε κάτω από τους ασαφείς και αό-
ριστους όρους : λαός, μάζα, φύλα, να φωτίσουν ενδιαφέρουσες πτυχές της καθημερινότη-
τας, να αναδείξουν υπόγεια ρεύματα, να εντρυφήσουν στη μικροϊστορία και να υπογραμ-
μίσουν το δυναμισμό των ποικίλων ιστορικών υποκειμένων. Για τους λόγους αυτούς το 
διαδίκτυο είναι ένα πρόσφορο μέσο για τη μετάβαση, σύμφωνα με τις νεότερες ιστοριο-
γραφικές αναζητήσεις, από την ιστορία στις ιστορίες. (Κόκκινος, 1998) 

Διαδίκτυο και μνήμη 

Η μετάβαση από τη σπανιότητα στην υπεραφθονία και ποικιλία ιστορικών πηγών συναρτά-
ται άμεσα με την ατομική, συλλογική και φυσικά ιστορική μνήμη. Τα νέα ψηφιακά μέσα και 
οι δυνατότητές τους έχουν δημιουργήσει ένα νέο είδος μνήμης, το οποίο, επειδή συνδυάζει 
την κοινωνική και την πολιτική δυναμική της παγκοσμιοποίησης με την ψηφιοποίηση έχει 
ονομαστεί από την An. Reading globιtal. (Reading, 2011 ) Η νέα αυτή μνήμη προκαλεί μια 
μνημονική έκρηξη, μια υπερμνησία, καθώς υπερπηδά τα τοπικά πλαίσια και αψηφά τους 
χρονικούς περιορισμούς, μέσα στα οποία σφυρηλατούνταν η συλλογική μνήμη στο παρελ-
θόν. Σε αντίθεση με τη συλλογική μνήμη που παγιωνόταν με την επανάληψη και τους εορ-
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τασμούς, η globιtal μνήμη, καθώς τροφοδοτείται διαρκώς από ένα παγκοσμιοποιημένο πε-
ριβάλλον είναι απο-εδαφοποιημένη, ρευστή, διάχυτη. Όπως ακριβώς και η ατομική μνήμη 
υπάγει την ανάκληση των γεγονότων του παρελθόντος στους νόμους του τυχαίου έτσι και 
αυτή η τεχνητή μνήμη παρακάμπτει τις αυστηρές χρονικές ακολουθίες στην εξιστόρηση των 
ιστορικών γεγονότων και ακολουθεί το «λαβύρινθο του στιγμιαίου»(Hoskins Ant.,2001), 
αφού δε διστάζει να ακολουθήσει δαιδαλώδη μονοπάτια, να μεταπηδήσει με απίστευτη 
ευκολία από τη μία χρονική περίοδο στην άλλη και να συντήξει στην ουσία το χρόνο. Η 
μνημονική αυτή περιδιάβαση στο παρελθόν που εμφορείται από την παρόρμηση, την τυ-
χαία σκέψη, το ξαφνικό ενδιαφέρον αλλά και άλλους απρόβλεπτους παράγοντες δεν μπο-
ρεί να εξισωθεί με τη μνημονική αποστήθιση των ιστορικών γεγονότων, την χρονολογική 
εξιστόρηση των γεγονότων, βασικά χαρακτηριστικά της παραδοσιακής διδασκαλίας της ι-
στορίας. 

Διαδίκτυο και υπερκείμενο 

Η τυχαία ανάκληση των γεγονότων του παρελθόντος συνεπικουρείται από τις δυνατότητες 
που προσφέρει το υπερκείμενο. Με το υπερκείμενο τα γεγονότα δεν τοποθετούνται πλέον 
σε χρονική ακολουθία αλλά διασκορπίζονται πάνω στην οθόνη του υπολογιστή, επιτρέπο-
ντας τη συνύπαρξη μέσα στο ίδιο το υπερκείμενο ή με τις ανάλογες υπερσυνδέσεις του τη 
συνύπαρξη διαφορετικών ιστορικών χρονικών περιόδων. Με τον τρόπο αυτό ο χρόνος, 
σύμφωνα με τον Castells, «χωροποιείται », καθίσταται ά-χρονος (Castells Μ.,2010 ) και, ως 
μία από τις βασικές παραμέτρους της ιστορικής συνείδησης, αναμορφώνεται ριζικά, καθώς 
δεν ακολουθεί ούτε την γραμμική πορεία, που υιοθετούσε η ιστοριογραφία στο παρελθόν 
για την αφήγηση της ιστορίας, ούτε την κυκλική, που ακολουθούν οι εορτασμοί και τελε-
τουργίες για τα σημαντικά ιστορικά γεγονότα. Ανάλογη ριζική αλλαγή συντελείται και στον 
ίδιο το χώρο, ο οποίος μετατρέπεται, σύμφωνα με τον ίδιο το μελετητή σε χώρο ροών, που 
μετασχηματίζεται, αναμορφώνεται και ανασημασιοδοτείται αέναα. Οι δύο αυτές αλλαγές, 
στο χώρο και στο χρόνο, αποτυπώνονται ανάγλυφα στο υπερκείμενο, το οποίο, καθώς επι-
τρέπει ιστορικές περιπλανήσεις στο χώρο και στο χρόνο με βάση προσωπικά ενδιαφέροντα 
και παρορμήσεις, καθιστά βασικά την ανάγνωση του ιστορικού παρελθόντος μια εξατομι-
κευμένη διαδικασία. Οι δυνατότητες αυτές του υπερκειμένου ενισχύονται και από ένα άλλο 
ουσιαστικό χαρακτηριστικό του την υβριδικότητά του, τη δυνατότητα του δηλαδή να είναι 
συγχρόνως γραπτό, ακουστικό και οπτικό, να διαπλέκει μορφές έκφρασης αμοιβαία απο-
κλειόμενες στην καθημερινή επικοινωνία. (Hocks M.,2003) Ουσιαστικά δυνατότητες που 
αντιστρατεύονται την παραδοσιακή αφηγηματική δομή των ιστορικών κειμένων, τα οποία 
διέθεταν αρχή, μέση και τέλος. Το υπερκείμενο δεν αφηγείται μια ιστορία που αναπτύσσε-
ται στο χρόνο, δεν οργανώνει τα στοιχεία του σε μια ακολουθία χρονική ή αιτιακή. Απενα-
ντίας επιτρέποντας την εξατομικευμένη ανάγνωση απαγκιστρώνει τους αναγνώστες από τα 
έτοιμα ερμηνευτικά σχήματα για το παρελθόν, ενθαρρύνει την προσωπική εξερεύνηση και 
κυρίως τον προσωπικό προβληματισμό και στοχασμό. Επιπρόσθετα, καθώς παρέχει τη δυ-
νατότητα σχολιασμού, καταγραφής προσωπικών απόψεων και στοχασμών, επιτρέπει τη 
δυναμική αλληλεπίδραση με τους δημιουργούς των κειμένων, καταλύοντας στην πράξη τα 
όρια ανάμεσα στον συγγραφέα και τον αναγνώστη . 
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Προτάσεις για διδακτική αξιοποίηση των αλλαγών που έχει επιφέρει το διαδίκτυο στην 
ιστορική επιστήμη 

Το διαδίκτυο με τις πολλαπλές δυνατότητες του ασκεί καταλυτική επίδραση στην ιστορική 
επιστήμη αλλά και στην ίδια την ιστορική σκέψη και συνείδηση. Η διδακτική όμως, αξιο-
ποίηση αυτών υπολείπεται στη διδακτική πράξη, η οποία μένει, αγκυλωμένης ε παρωχημέ-
να διδακτικά μοντέλα.  

Αν και τα τελευταία χρόνια οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές χρησιμοποιούνται συχνότερα κατά 
τη διδασκαλία, η χρήση τους αυτή παραμένει εργαλειακή. Χρησιμοποιούνται κυρίως ως 
μέσο για την παραστατικότερη αισθητοποίηση του διδακτικού αντικειμένου και για την 
προσέλκυση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Παραγνωρίζεται, όμως, ότι το διαδίκτυο εί-
ναι ένας κοινωνικός –αν και εικονικός - χώρος με την ιδιάζουσα δυναμική του. Μάλιστα ο 
Poster παραλληλίζει τις δύο αυτές διαφορετικές χρήσεις του διαδικτύου με το σφυρί, που 
μπορεί πολύ αποτελεσματικά να συμβάλει στην εκτέλεση μιας εργασίας, και με μια χώρα, 
όπως π.χ. η Γερμανία, που παρόλο που διακρίνεται από αντιθέσεις, ανομοιογένεια και ετε-
ρότητα, αναπτύσσει μια τέτοια δυναμική που μπορεί να οδηγήσει σε συγκλίσεις και συμ-
φωνίες. (Poster, 1995) Ακριβώς, η διδακτική αυτή αξιοποίηση του διαδικτύου ως ανοικτού 
κοινωνικού χώρου μπορεί να αναμορφώσει θεμελιακά το περιεχόμενο, τη διδακτική και την 
πρόσληψη της ιστορικής γνώσης.  

Αρχικά θα πρέπει να επισημανθεί ότι η πρόσβαση στις πληροφορίες δεν αποτελεί εκπαί-
δευση και ότι η απλή αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο με τέτοιο τρόπο που αντικα-
θιστά την εγκυκλοπαιδική αναζήτηση δεν αποτελεί δημιουργική αξιοποίηση του διαδικτύ-
ου. 

Οι μαθητές ως μικροί ιστορικοί ερευνητές 

Η πρώτη μορφή δημιουργικής αξιοποίησης του διαδικτύου θα ήταν η επαφή των μαθητών 
με το πρωτογενές αρχειακό υλικό. Αν και στην Ελλάδα τα διαθέσιμα ψηφιοποιημένα αρχεία 
δεν είναι πολλά μπορούν εντούτοις να προσφέρουν στους μαθητές μια πρώτη και ουσια-
στική γεύση - χωρίς όμως τα αντίστοιχο άρωμα των αρχείων- από την ερευνητική αναζήτη-
ση και εργασία του ιστορικού. Όταν οι μαθητές έρθουν αντιμέτωποι με τον τεράστιο όγκο 
των αρχείων, θα διαπιστώσουν τη δυσκολία διαχείρισή τους, ταξινόμησής τους και ιστορι-
κής αξιοποίησής τους. Θα συνειδητοποιήσουν από την ίδια τους την εμπειρία ότι ο ιστορι-
κός αδυνατεί να διαχειριστεί το υλικό αυτό, αν πρώτα δεν θέσει το ίδιος ερωτήματα . Η φύ-
ση και η μορφή των ερωτημάτων θα κατευθύνουν τον ιστορικό στην αρχειακή αναδίφησή 
του και όχι το υπάρχον υλικό. Οι πηγές, όπως επισημαίνει και ο Κόκκινος,(Κόκκινος, 1998, 
2003 ) δεν μιλούν από μόνες τους, μιλούν μόνο όταν τις ρωτήσει ο ιστορικός και απαντούν 
πάλι μόνο σε αυτά που τις ρωτάει. Έτσι οι μαθητές θα συνειδητοποιήσουν ότι η ιστορία δεν 
είναι μια πιστή αναπαράσταση του παρελθόντος, μια φωτογραφική απεικόνισή του, αλλά 
απεναντίας μια κατασκευή, που δομείται με βάση τις παροντικές ανάγκες και τις μελλοντι-
κές προσδοκίες. Από τα παρελθόν διασώζονται μόνο ίχνη του, με βάση τα οποία ο ιστορικός 
θα πρέπει να το ανασυνθέσει. Θα πρέπει, επίσης, ο ιστορικός να δώσει στο άμορφο αυτό 
αρχειακό υλικό μια αφηγηματική μορφή, να επιλέξει την αρχή και το τέλος της ιστορίας 
του, να ερμηνεύσει τα συμβάντα, δηλαδή να ανιχνεύσει τις μεταξύ τους αιτιακές σχέσεις 
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και τέλος να τα εξιστορήσει, να τα παρουσιάσει με εύληπτο αλλά και αποδεκτό από την 
επιστημονική κοινότητα τεκμηριωμένο τρόπο. Παράλληλα η εντρύφηση σε πρωτογενείς ή 
και δευτερογενείς πηγές θα αποκαλύψει στους μαθητές ότι δεν υπάρχει μία και γενικά α-
ποδεκτή άποψη για τα ιστορικά γεγονότα, η οποία συνήθως καταγράφεται στα ιστορικά 
βιβλία. Οι απόψεις για αυτά είναι πολλαπλές, αντικρουόμενες και αλληλοαναιρούμενες, 
υποκινούμενες από διαφορετικές πολιτικές επιδιώξεις, οικονομικές σκοπιμότητες και προ-
σωπικές φιλοδοξίες. Ερχόμενοι οι μαθητές σε επαφή με την πληθώρα και την αντιφατικότη-
τα των αρχειακών πηγών μπορούν να απαλλαγούν από την αντίληψη μιας φύσει ιστορίας, 
που μπορεί να γίνει κατανοητή από όλους με τον ίδιο τρόπο και γι’ αυτό το λόγο το σχολικό 
βιβλίο μπορεί με πιστότητα να την αναπαράγει. Μπορούν, επίσης, να απαλλαγούν από την 
ιδέα ότι η ιστορική γνώση μόνο απομνημονεύεται από ένα κείμενο –Δοχείο, από το οποίο 
μπορούμε να εξάγουμε γεγονότα χωρίς γνωστική και ερμηνευτική επεξεργασία, και να συ-
νειδητοποιήσουν αντίθετα ότι είναι ανοικτή, μη οριστική και μπορεί να εμπλουτίζεται, να 
αναθεωρείται διαρκώς. (Matozzi,2006 )Καθώς το διαδίκτυο τροφοδοτείται με μαρτυρίες, 
απόψεις, γνώμες ατόμων και ομάδων που είχαν αποκλειστεί από την επίσημη ιστορική α-
φήγηση, θα επιτρέψει στους μαθητές να κατανοήσουν την πολυπλοκότητα και την περι-
πλοκότητα των ιστορικών γεγονότων και να διαπιστώσουν ότι η ιστορία δεν είναι παράθε-
ση γεγονότων σε χρονολογική σειρά και η μηχανική μνημονική ανάκλησή τους. Άλλωστε η 
ίδια η δυνατότητα της τεχνητής, προσθετικής μνήμης των ηλεκτρονικών υπολογιστών που 
επιτρέπει την ταχεία και ακριβή ανάκληση παρελθοντικών γεγονότων καθιστά την στείρα 
απομνημόνευση περιττή και ανούσια. Αν και η μνημονική ικανότητα και η ικανότητα απά-
ντησης σε ερωτήσεις για τα γεγονότα του παρελθόντος δεν μπορεί να αποκλειστεί τελείως 
από την ιστορία, παύει εντούτοις να αποτελεί τη βασικότερη παράμετρό της. 

Από την απομνημόνευση χρονολογιών στην εμβάθυνση της έννοιας του χρόνου 

Οι χρονικές ακολουθίες των ιστορικών γεγονότων που ακολουθούν την ίδια απαρέγκλιτη 
σειρά σε κάθε σχολικό βιβλίο μπορούν πλέον να αντικατασταθούν από μια ουσιαστική εμ-
βάθυνση στην έννοια του χρόνου. Επειδή η πλοήγηση στο διαδίκτυο είναι εύκολη οι μαθη-
τές μπορούν να εξοικειωθούν με τη μακρά, μέση και σύντομη διάρκεια, αναζητώντας ίχνη 
του παρελθόντος που μένουν αναλλοίωτα με το πέρασμα του χρόνου ή υπόκεινται σε αλ-
λαγές. Αποτελεί, επίσης, το διαδίκτυο πρόσφορο τρόπο για να κατανοήσουν οι μαθητές την 
έννοια της συγχρονικότητας, της διαχρονικότητας, της συγκυρίας, καθώς η αναζήτηση ιστο-
ρικών γεγονότων τόσο στο χρόνο όσο και στον τόπο μπορεί να υπερβεί τα στενά και ασφυ-
κτικά πλαίσια του σχολικού βιβλίου. Οι εννοιολογικοί και οι χρονολογικοί χάρτες, που μπο-
ρούν να εκπονηθούν από τους ίδιους τους μαθητές, μπορούν να τους βοηθήσουν να ξετυλί-
ξουν ευκολότερα το κουβάρι της νοητικής τους σύγχυσης και να τους διευκολύνουν να συλ-
λάβουν τις αιτιακές σχέσεις των γεγονότων, χωρίς να τις ταυτίζουν με τη χρονική διαδοχή 
τους. 

Από την παθητική εκμάθηση της ιστορίας στην ενεργητική συγγραφή 

Τέλος, καθώς το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα για άμεσο σχολιασμό των ιστορικών κει-
μένων, μπορούν οι μαθητές να παρακινηθούν και να εκφράσουν τα δικά τους σχόλια, τις 
προσωπικές τους σκέψεις και να τις μοιραστούν με τους συνομηλίκους, δημιουργώντας με 
τον τρόπο αυτό μια βάση για κοινό προβληματισμό. Έχοντας αυτό ως έναυσμα μπορούν να 
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συντάξουν τα δικά τους ιστορικά δοκίμια, ως απαντήσεις σε ιστορικές διχογνωμίες ή αντι-
γνωμίες. Μπορούν, επίσης, να τροποποιούν τα γραπτά τους κείμενα, με βάση τις νέες ιστο-
ρικές πληροφορίες που θα συλλέξουν από το διαδίκτυο, διαπιστώνοντας μέσα από την 
προσωπική τους εμπειρία ότι η ιστορία έχει έναν δυναμικό χαρακτήρα και γι’ αυτό μπορεί 
συνεχώς να αναμορφώνεται και να ανανεώνεται. Παράλληλα, επειδή οι ίδιοι θα κληθούν 
να παράγουν τον δικό τους ιστορικό λόγο με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία και να το θέσουν 
στην κρίση ενός ευρύτερου αναγνωστικού κοινού, θα κατανοήσουν ότι η ιστορία δεν είναι 
απλά γνώσεις για το παρελθόν αλλά μπορεί να αξιοποιηθεί για την κατανόηση και την ερ-
μηνεία των παροντικών γεγονότων, για τον μελλοντικό προσανατολισμό. Θα κατανοήσουν 
έμπρακτα ότι η ιστορία δεν είναι στείρα γνώση για το νεκρό παρελθόν αλλά αντίθετα μπο-
ρεί η ιστορική γνώση να αποτελέσει στην ουσία μεταγνώση, δηλαδή να διδάξει τους μαθη-
τές πώς να αποκτούν νέες γνώσεις και πώς μπορούν να αξιοποιούν αυτή τη γνώση με επω-
φελή τρόπο στην καθημερινή τους δράση. 

Συμπεράσματα 

Το διαδίκτυο και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές έχουν χρησιμοποιηθεί στη διδακτική πράξη 
κυρίως για να προσελκύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών μέσα από ένα παραστατικό και 
ζωντανό οπτικοακουστικό υλικό, προσφέροντας εναργείς εικόνες του παρελθόντος. Αν και 
τα αποτελέσματα από αυτή τη χρήση τους είναι ενθαρρυντικά δεν εξαντλούν πλήρως όλες 
τις δυνατότητες τους. Η πλήρης αξιοποίησή τους στη διδασκαλία της ιστορίας μπορεί να 
αποτελέσει ένα σημαντικό βήμα για τον εκδημοκρατισμό της, καθώς αφενός καταργεί τα 
φυσικά σύνορα της αίθουσας και ανοίγει « παράθυρα » στον έξω χώρο και αφετέρου αντι-
στρατεύεται την παραδοσιακή ιεραρχική δομή του σχολικού συστήματος, προσφέροντας 
στους μαθητές δυνατότητες για αυτενέργεια και ενεργητική και ερευνητική μάθηση. Οι δυ-
νατότητες αυτές μένουν ανενεργές στο ελληνικό σχολικό εκπαιδευτικό σύστημα, καθώς 
προσκρούουν πάνω στα δασκαλοκεντρικά μοντέλα, που αρνούνται την αμφισβήτηση της 
καθηγητικής αυθεντίας και εδραιώνουν τον πρωταγωνιστικό ρόλο του καθηγητή στη μετά-
δοση των γνώσεων. Όμως, όπως εύστοχα παρατηρεί η Rosenzweig, ακόμα κι αν δεν αλλά-
ξουν οι ιστορικές αφηγήσεις των μελλοντικών ιστορικών, θα αλλάξουν ριζικά οι μεθοδολο-
γίες που χρησιμοποιούμε για να το προσεγγίσουμε εξαιτίας των νέων ηλεκτρονικών μέσων. 
(Rosenzweig,2003) Μια μεθοδολογική αλλαγή όσο κι αν φαίνεται υποδεέστερη μπροστά 
στο ίδιο το ιστορικό περιεχόμενο μπορεί να αναμορφώσει ριζικά τον τρόπο με τον οποίο οι 
μαθητές αντιμετωπίζουν το ιστορικό παρελθόν αλλά και το δικό τους προσωπικό παρελθόν. 
Μπροστά σε αυτήν την πρόκληση της επαναδιαπραγμάτευσης με το παρελθόν μας θέτουν 
τα νέα ψηφιακά μέσα .  
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Διαθεματικό project για τη διαπολιτισμικότητα στη γλώσσα Γ΄ γυμνασίου με χρήση Τ.Π.Ε. 
 

Δέλλιου Ασπασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

adelliou70@gmail.com 
 

Περίληψη 
Η παρούσα εργασία αποτελεί διαθεματική πρόταση διδασκαλίας της ενότητας: «Είμαστε 
όλοι ίδιοι. Είμαστε όλοι διαφορετικοί» στο μάθημα της Νέας Ελληνικής Γλώσσας της Γ΄ Γυ-
μνασίου. Επιδιώκει να διδάξει την έννοια της ετερότητας με έμφαση στη διαπολιτισμικότη-
τα αξιοποιώντας δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες στο πλαίσιο των αρχών του σχεδίου ερ-
γασίας (project). Περιλαμβάνει απαθανάτιση σε βίντεο δραματοποιημένων αυτοσχέδιων 
διαλόγων των συμμετεχόντων μαθητών με τη χρήση ψηφιακών μέσων, κριτική προσέγγιση 
του διαδικτυακού υλικού και εκπόνηση συνθετικών εργασιών με τη χρήση διαφόρων προ-
γραμμάτων και λογισμικών. Σε γνωστικό επίπεδο επιχειρείται μέσω της ομαδοσυνεργασίας 
και της διαθεματικότητας η κατάκτηση εννοιών όπως: «προκατάληψη», «στερεότυπο», 
«διακρίσεις», «ρατσισμός» κ.ά. και η σύνδεσή τους με τις ιδιότητες του πολιτισμικά «Άλ-
λου», (πχ. μετανάστη, πρόσφυγα), ενώ σε επίπεδο διαμόρφωσης αντιλήψεων και στάσεων 
επιχειρείται η κατανόηση καίριων προβλημάτων της κοινωνικής ζωής όπως η μετανάστευ-
ση και ο ρατσισμός και η ευαισθητοποίηση όσον αφορά την αντιμετώπιση του προβλήμα-
τος της ρατσιστικής συμπεριφοράς απέναντι στον πολιτισμικά «Άλλο» (Ματσαγγούρας, 
2003, σελ. 237) .  
 
Λέξεις-κλειδιά: project, Νέα Ελληνική Γλώσσα, Γ΄ Γυμνασίου 
 

Σχεδιασμός σεναρίου 
Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών/Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Το προτεινόμενο σενάριο (Πηγιάκη, 2002, σελ. 52) αντανακλά μια διαθεματική πρόταση 
διδασκαλίας, όπως προβλέπεται στα ΔΕΠΠΣ, η οποία αφενός διασυνδέει τη νέα ελληνική 
γλώσσα με άλλα γνωστικά αντικείμενα (ιστορία, λογοτεχνία, κοινωνική και πολιτική αγωγή, 
θέατρο) (Ματσαγγούρας, 2003, σελ. 34 και 101), και αφετέρου βασίζεται στη διδασκαλία 
σε ομάδες και υλοποιείται με εφαρμογή των πολυγραμματισμών και της πολυτροπικότητας 
στην επικοινωνία. Στις προαπαιτούμενες γνώσεις (Frey, 1986, σελ. 86) εντάσσεται η εξοι-
κείωση της πλειονότητας των μαθητών με διάφορα προγράμματα π.χ. επεξεργασίας κειμέ-
νου, με την πλοήγηση στο Διαδίκτυο και με την αξιοποίηση των μηχανών αναζήτησης. 
 

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 
Οι σκοποί του σεναρίου συμπίπτουν με αυτούς της διδασκαλίας, όπως ορίζονται στο Ανα-
λυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) και είναι η βελτίωση του γλωσσικού επιπέδου που δεν 
περιορίζεται μόνο στο μάθημα της γλωσσικής διδασκαλίας, αλλά εκτείνεται και σε άλλα 
μαθήματα και σε όλες τις εκδηλώσεις και δραστηριότητες της σχολικής και εξωσχολικής 
ζωής (μέσω της βιωματικότητας, Χρυσαφίδης, 2002, σελ. 67) και η εξάσκηση στην επιτυχή 
επιλογή και χρήση του ανάλογου επιπέδου λόγου σε ποικίλες περιστάσεις επικοινωνίας 
(π.χ. δραματοποίηση διαλόγων με το ανάλογο ύφος).  
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Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο (Γνωστικοί) 
Οι μαθητές επιδιώκεται να:  

• μετατρέπουν τον ευθύ σε πλάγιο λόγο, και το αντίστροφο, κάνοντας τις απαιτούμε-
νες αλλαγές στη μορφή των προτάσεων (κλασικός γραμματισμός) 

• εκπαιδευτούν στη σύνταξη διαφορετικών κειμενικών τύπων: περιγραφής, αφήγη-
σης και επιχειρηματολογίας (κλασικός γραμματισμός) 

• ασκηθούν στην παραγωγή οργανωμένου προφορικού και κυρίως γραπτού λόγου με 
τη σύνθεση πολυτροπικών κειμένων (νέος γραμματισμός)  

 
Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία (Παιδαγωγικοί) 

Οι μαθητές επιδιώκεται να:  
• κινητοποιήσουν την πρωτοβουλία τους και να οικοδομήσουν ενεργητικά τη γνώση 

(Ματσαγγούρας, 2003, σελ. 108), 
• καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότητας (Χρυσαφίδης, 2002, σελ. 68-

69) 
• καλλιεργήσουν την κριτική τους ικανότητα για την επιλογή και ερμηνεία του υλικού 

που έχουν στη διάθεσή τους, καθώς και για την κατανόηση της κοινωνίας στην ο-
ποίας ζούνε (κριτικός γραμματισμός) (Cummins, 2005, σελ. 226 και ΕΑΙΤΥ, 2010, 
σελ. 93 και 141) και να λειτουργούν μεταγνωστικά (να μάθουν πώς να μαθαίνουν). 

 
Στόχοι ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογικοί) 

Οι μαθητές επιδιώκεται να: 
• αναπτύξουν δημιουργική σχέση με τον Η/Υ και τις Τ.Π.Ε. και να εξοικειωθούν με τον 

πληροφοριακό και εκπαιδευτικό χαρακτήρα τους 
• αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης γλωσσικού και οπτικού υλικού, αξιολόγησης 

επιλογής και επεξεργασίας πληροφοριών από το διαδίκτυο (Πηγιάκη, 2002, σελ. 
92). 

• ασκηθούν στην παραγωγή ηλεκτρονικού γραπτού λόγου χρησιμοποιώντας προ-
γράμματα, όπως: επεξεργαστή κειμένου, λογισμικό παρουσίασης κλπ. (νέος γραμ-
ματισμός, ΕΑΙΤΥ, 2010, σελ. 93)  

 
Στόχοι ως προς τη διαμόρφωση στάσεων και αντιλήψεων 

 Οι μαθητές επιδιώκεται να: 
• αντιληφθούν πώς έννοιες, όπως: «προκατάληψη», «στερεότυπο», «διακρίσεις», 

«ρατσισμός» και «φανατισμός» συνδέονται με συμπεριφορές απέναντι στον πολι-
τισμικά «Άλλο», όπως το: «μετανάστη», «πρόσφυγα», «οικονομικό μετανάστη» και 
«παλιννοστούντα» (Πηγιάκη, 2002, σελ. 95).  

• αναγνωρίζουν τις συμπεριφορές αυτές σε κείμενα και στην καθημερινότητα 
• κατανοήσουν το φαινόμενο της μετανάστευσης σε όλες του τις διαστάσεις (Μα-

τσαγγούρας, 2003, σελ. 102) και 
• ευαισθητοποιηθούν ως προς την αντιμετώπιση του προβλήματος της ρατσιστικής 

συμπεριφοράς απέναντι στον «Άλλο». 
 

Διδακτικό συμβόλαιο 
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Οι μαθητές διαμορφώνουν και αναδιαμορφώνουν μόνοι τους και χωρίς εξωτερική επέμβα-
ση ομάδες μεικτές με μόνη τη δέσμευση σε κάθε μία από αυτές να συμμετέχει ένα τουλά-
χιστον άτομο με ικανή τη γνώση των προαπαιτούμενων λογισμικών. Τα μέλη της ομάδας 
επιλέγουν από κοινού πώς να επιμερίζουν τα καθήκοντά τους, καθώς και τι να γράφουν σε 
κάθε κείμενο που ζητείται ως εργασία (Frey, 1986, σελ. 60). Τέλος, ως κύριο μέλημά τους 
έχουν να συνεργαστούν αρμονικά μεταξύ τους και να μάθουν όσο το δυνατόν περισσότερα 
το ένα μέλος από το άλλο (αλληλοδιδακτική μέθοδος).  
 

Απαιτούμενοι ψηφιακοί πόροι (Πηγιάκη, 2002, σελ. 157). 
• Εργαστήριο Πληροφορικής με 5 Η/Υ τουλάχιστον και μονάδα του καθηγητή συνδε-

δεμένη με μηχάνημα προβολής 
• Αίθουσα διδασκαλίας με διαδραστικό πίνακα (προαιρετικά) 
• Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές, κινητά τηλέφωνα με πρόγραμμα video 
• Πρoγράμματα: επεξεργασίας κειμένου, παρουσίασης, ζωγραφικής, Timeline. 
• Διαδίκτυο και μηχανές αναζήτησης (ΕΑΙΤΥ, 2011, σελ. 82) 
• Πρόγραμμα αποθήκευσης αρχείων video από το youtube 
• Ιστολόγιο μαθήματος της Νέας Ελληνικής Γλώσσας 

 
Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 

 Ως προς το θεωρητικό πλαίσιο αξιοποιούνται οι ακόλουθες θεωρίες μάθησης:  
• ο κοινωνικός εποικοδομισμός (ΕΑΙΤΥ, 2011, σελ. 30-31) 
• η ανακαλυπτική μάθηση (ΥΠΕΠΘ, 2008, σελ. 71) και συγκεκριμένα η καθοδηγούμε-

νη ανακάλυψη και  
• εφαρμόζεται η μέθοδος (τεχνική) της βιωματικότητας (όταν οι μαθητές δραματο-

ποιούν τους διαλόγους την πρώτη ώρα του project, ΥΠΕΠΘ, 2008, σελ. 71). 
 

Πορεία υλοποίησης σεναρίου 
Συνοπτική περιγραφή διδακτικού σεναρίου 

• Πρώτη ώρα (Εργαστήριο Πληροφορικής):  
1. σύναψη διδακτικού συμβολαίου (Frey, 1986, σελ. 25-26) 
2. διαμόρφωση ομάδων (ΥΠΕΠΘ, 2008, σελ. 70) 
3. απάντηση σε ερωτηματολόγιο διερευνητικό των στάσεων και απόψεων (Πηγιάκη, 

2002, σελ. 74-75). 
4. δραματοποίηση αυτοσχέδιου διαλόγου από τις ομάδες και απαθανάτιση των δια-

λόγων με ψηφιακά μέσα και σύνθεση εργασίας (Πηγιάκη, 2002, σελ. 131-132). 
 
• Δεύτερη ώρα (Εργαστήριο Πληροφορικής):  

1. αναδιαμόρφωση των ομάδων, 
2. διαθεματική διδασκαλία στις πέντε ομάδες των: γλωσσολόγων, φιλολόγων, κοινω-

νιολόγων, θεατρολόγων και ιστορικών της έννοιας της ετερότητας με έμφαση στη 
διαπολιτισμικότητα και  

3. αναζήτηση και καταγραφή υλικού από τις ομάδες (Frey, 1986, σελ. 27). 
 
• Τρίτη ώρα (Εργαστήριο Πληροφορικής):  
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1. Σύνθεση εργασιών με βάση το ειδικό για κάθε ομάδα φύλλο εργασίας  
 
• Τέταρτη ώρα (Εργαστήριο Πληροφορικής ή αίθουσα με διαδραστικό πίνακα):  

1. παρουσίαση των εργασιών από τις ομάδες στην ολομέλεια της τάξης 
2. αποτίμηση του συνόλου της διδασκαλίας (Frey, 1986, σελ. 28) και  
3. απάντηση σε τελικό εμπλουτισμένο ερωτηματολόγιο που καλύπτει το σύνολο της 

στοχοθεσίας (Πηγιάκη, 2002, σελ. 173). 
  

Ο ρόλος της καθηγήτριας και των μαθητών 
• Η καθηγήτρια επεξηγεί γλωσσικούς όρους και γενικότερα διαφωτίζει, συντονίζει και 

ενθαρρύνει τους μαθητές κατά την ώρα της δράσης τους, συνεργάζεται μαζί τους 
(Cummins, 2005, σελ. 225), ενισχύει το πνεύμα ομαδικότητας και συμβιβασμού και 
επιλύει απορίες σχετικά με τη χρήση των απαιτούμενων προγραμμάτων του υπο-
λογιστή (Χρυσαφίδης, 2002, σελ. 80). 

• Οι μαθητές διαμορφώνουν και αναδιαμορφώνουν ομάδες και ανάλογα με τις απαι-
τήσεις των φύλλων εργασίας επιμερίζουν τα καθήκοντά τους (Frey, 1986, σελ. 37), 
επιλέγουν κι ερμηνεύουν το συγκεντρωμένο υλικό, συνδημιουργούν πολυτροπικά 
κείμενα, παρουσιάσεις κλπ. και συμμετέχουν σε διάφορες άλλες δημιουργικές 
δραστηριότητες, κρίνουν, επαινούν το έργο των συμμαθητών τους και παρουσιά-
ζουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους στην τάξη. 

 
Φύλλα Εργασίας 

1η διδακτική ώρα 
Κοινές οδηγίες για όλες τις ομάδες 

Διαβάζουμε προσεκτικά στην επιφάνεια εργασίας μας το ακόλουθο κείμενο: «Στα πλαίσια 
εκπαιδευτικού προγράμματος και μετά από σκληρές οικονομίες καταλύετε σε πολυτελές 
ξενοδοχείο ευρωπαϊκής πρωτεύουσας με υπηρεσίες, όπως: αίθουσα νυχτερινής διασκέδα-
σης, θερμαινόμενη εσωτερική πισίνα, ακόμη και μία αίθουσα εικονικής οδήγησης αγωνι-
στικών αυτοκινήτων της FORMULA 1. Δυστυχώς δε σας επιτρέπουν την πρόσβαση στις έξ-
τρα υπηρεσίες του ξενοδοχείου σας, σε αντίθεση με συνομηλίκους σας μαθητές από σχο-
λείο του Λονδίνου, από τους οποίους πληροφορείστε ότι αυτοί τις έχουν ήδη χρησιμοποιή-
σει. Απευθύνεστε στο/στη διευθυντή/διευθύντρια του ξενοδοχείου από τον/την οποίο/α 
και ζητάτε εξηγήσεις. Αρχικά υποστηρίζει ότι η τιμή που πληρώσατε δεν καλύπτει τις συ-
γκεκριμένες παροχές. Μετά όμως από τις επίμονες πιέσεις σας παραδέχεται εκνευρισμέ-
νος/η ότι δεν σας είχε επιτρέψει την πρόσβαση, επειδή γνωρίζει πως: «όσοι ζούνε στην Ελ-
λάδα, που έχει μεγάλο εξωτερικό χρέος δε χρειάζεται να συνηθίζουν σε τέτοιου είδους πο-
λυτέλειες!» και πως: «είναι σε όλους γνωστό ότι οι Έλληνες λόγω της απειρίας τους από 
καλά ευρωπαϊκά ξενοδοχεία και της κακής τους αγωγής προκαλούν φασαρίες και ζημιές 
στους χώρους, όπου φιλοξενούνται ή διασκεδάζουν!». 
 
Σχηματίζουμε πέντε πενταμελείς ομάδες και μοιραζόμαστε τους ακόλουθους ρόλους: δύο 
παριστάνουν τους Άγγλους μαθητές, δύο τους Έλληνες και ένας/μία τον/την διευθυ-
ντή/διευθύντρια (ΥΠΕΠΘ, 2008, σελ. 61). Δραματοποιούμε έναν εμπλουτισμένο διάλογο 
που βασίζεται στο παραπάνω κείμενο με τον οποίο επιδιώκουμε τη μετατροπή του πλαγίου 
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λόγου του κειμένου σε ευθύ. Κατά τη διάρκεια καθενός από τους πέντε διαλόγους, τρεις (3) 
μαθητές από κάθε μία από τις υπόλοιπες ομάδες απαθανατίζουν τη δράση με ψηφιακά 
μέσα (ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές και κινητά με πρόγραμμα λήψης video). Στο τέλος, 
και αφού δούμε τη λήψη του διαλόγου στο Η/Υ μας, καταγράφουμε σε πρόγραμμα επεξερ-
γασίας κειμένου μία δημοσιογραφική αναφορά στην οποία καταθέτουμε σε πλάγιο λόγο τα 
γεγονότα (έτσι όπως παρουσιάστηκαν σε ευθύ λόγο από το διάλογο της ομάδας που απα-
θανατίσαμε) και τα σχολιάζουμε σε κείμενο 200 λέξεων. ( Η εργασία μπορεί να ολοκληρω-
θεί και στο σπίτι.) 
 

2η Διδακτική ώρα 
Φύλλο δράσης ομάδας των γλωσσολόγων. 

1. Αναζητούμε στο διαδίκτυο (π.χ. Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας) τους ορισμούς των εν-
νοιών: «προκατάληψη», «μειονότητα», «στερεότυπα» «διακρίσεις», «ρατσισμός» και «φα-
νατισμός» και σχετικό οπτικό υλικό από σχετικές συμπεριφορές απέναντι σε μετανάστες.  
2. Αποθηκεύουμε ορισμούς και οπτικό υλικό κάνοντας χρήση και του προγράμματος απο-
θήκευσης αρχείων video από το youtube που βρίσκεται στο φάκελο: «Γλώσσα» στον ομώ-
νυμο φάκελο σε αρχείο με τίτλο: «Γλωσσολόγοι 1».  
4. Αναζητούμε στο διαδίκτυο (π.χ. Πύλη της Ελληνικής Γλώσσας) τους ορισμούς των εν-
νοιών: «μετανάστης», «πρόσφυγας», «οικονομικός μετανάστης» και «παλιννοστών» και 
σχετικό οπτικό υλικό. 
5. Αποθηκεύουμε (ορισμούς και οπτικό υλικό) στο φάκελο: «Γλώσσα» σε αρχείο με τίτλο: 
«Γλωσσολόγοι 2». 
 

Φύλλο δράσης ομάδας των φιλολόγων 
Στο φάκελο «Λογοτεχνία» ανοίγουμε το αρχείο: «Κείμενο», που περιέχει το απόσπασμα: «Η 
τελευταία αρκούδα της Πίνδου» του Δημήτρη Χατζή και το διαβάζουμε προσεκτικά. Στη 
συνέχεια ανοίγουμε το αρχείο: «Ερωτήσεις» στις οποίες απαντούμε με την επιλογή των κα-
τάλληλων χωρίων από το κείμενο : 
1. Πώς ήταν η ζωή του ήρωα στην ξενιτιά;  
3. Διατηρούσε στην καρδιά του την ανάμνηση της πατρίδας του;  
3. Ποια τα συναισθήματά του για την οριστική επιστροφή του ;  
4. Πώς ένιωσε, όταν πραγματικά επέστρεψε οριστικά στον τόπο του; 
5. Πώς του συμπεριφέρθηκαν όσοι τον υποδέχτηκαν; 
6. Τι ήταν αυτό που κατά τη γνώμη σας επηρέασε την ψυχική διάθεση του ήρωα μετά την 
επιστροφή του και γιατί; 
Αποθηκεύουμε το υλικό που συγκεντρώσαμε στο φάκελο: «Λογοτεχνία» στο αρχείο: «Φι-
λόλογοι » 
 

Φύλλο δράσης ομάδας των κοινωνιολόγων 
Στο φάκελο «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» ανοίγουμε το αρχείο: «Κείμενο», που περιέχει 
το κεφάλαιο: «6.1 Κοινωνικά προβλήματα. Προσδιορισμός και συνέπειες» και το διαβά-
ζουμε προσεκτικά. Στη συνέχεια ανοίγουμε το αρχείο: «Ερωτήσεις»:  
1. Η μετανάστευση αποτελεί ένα κοινωνικό πρόβλημα, σύμφωνα με όσα διαβάσαμε στο 
κείμενό μας; Αν, ναι, τεκμηριώνουμε την απάντησή μας. 
2. Ποια είναι τα αίτιά της; 
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3. Ποια προβλήματα μπορεί να συναντήσει ένας μετανάστης στη χώρα υποδοχής; 
4. Με ποιους τρόπους ατομικής και συλλογικής δράσης μπορεί να αντιμετωπιστεί το φαι-
νόμενο της μετανάστευσης; 
Αποθηκεύουμε το υλικό που συγκεντρώσαμε στο φάκελο: «Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή» 
στο αρχείο: «Κοινωνιολόγοι» 
 

Φύλλο δράσης ομάδας των θεατρολόγων (ΥΠΕΠΘ, 2008 σελ. 69). 
Στο φάκελο με το όνομα: «Θέατρο» ανοίγουμε το αρχείο: «Κείμενο», που περιέχει την: 
«Πάροδο στ. 192-371» από την Ελένη του Ευριπίδη και το διαβάζουμε προσεκτικά. Στη συ-
νέχεια ανοίγουμε το αρχείο: «Ερωτήσεις»: 
1. Στη Β΄ Αντιστροφή ο Xορός τοποθετεί την ακούσια μετανάστευση της Ελένης από την πα-
τρίδα στην ίδια κατηγορία με συμφορές, όπως: ο θάνατος των στενών συγγενών και η στέ-
ρηση της οικογένειας. Σε ποια συμπεράσματα μας οδηγεί αυτή η σύγκριση; 
2. Αναζητούμε στο διαδίκτυο πληροφορίες για σύγχρονα νεοελληνικά θεατρικά έργα με 
θέμα τη μετανάστευση. 
3. Ποια ήταν η υποδοχή τους από το ελληνικό κοινό; 
4. Αναζητούμε στο διαδίκτυο (youtube) κάποιο σύντομο βίντεο-απόσπασμα από παράστα-
ση με σχετικό θέμα. 
Αποθηκεύουμε το υλικό που συγκεντρώσαμε (κάνοντας χρήση και του προγράμματος απο-
θήκευσης αρχείων video από το youtube που βρίσκεται στο φάκελο: «Θέατρο») στον ομώ-
νυμο φάκελο στο αρχείο: «Θεατρολόγοι». 
 

Φύλλο δράσης ομάδας των ιστορικών 
Στο φάκελο με το όνομα: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» ανοίγουμε το αρχείο: «Κείμενο», 
που περιέχει την ενότητα: «44. Το προσφυγικό ζήτημα στην Ελλάδα κατά τον Μεσοπόλεμο» 
και το διαβάζουμε προσεκτικά. Στη συνέχεια ανοίγουμε το αρχείο: «Ερωτήσεις» στις οποίες 
απαντούμε με την επιλογή των κατάλληλων χωρίων από το κείμενο: 
1. Ποια προβλήματα κλήθηκαν να αντιμετωπίσουν οι πρόσφυγες πέραν του στεγαστικού 
και επαγγελματικού;  
2. Για ποιους λόγους οι γηγενείς υιοθέτησαν τη συμπεριφορά που αναφέρει η ενότητα; 
3. Κάνοντας έναν τελικό απολογισμό της εισδοχής των προσφύγων, η αποτίμηση για το ελ-
ληνικό κράτος ήταν θετική ή αρνητική και γιατί;  
4. Σε ποια συμπεράσματα και σκέψεις οδηγεί η εξέταση αυτού του ιστορικού γεγονότος για 
μια μελλοντική αποτίμηση της εισδοχής παλιννοστούντων Ελλήνων και μεταναστών 
(Cummins, 2005, σελ. 52-53); Τεκμηριώνουμε την απάντησή μας (αναζητούμε σχετικό κει-
μενικό και οπτικό υλικό στο διαδίκτυο). 
Αποθηκεύουμε το υλικό που συγκεντρώσαμε στο φάκελο: «Νεότερη και Σύγχρονη Ιστορία» 
στο αρχείο: «Ιστορικοί». 

 
3η Διδακτική ώρα 

Κοινές οδηγίες για όλες τις ομάδες 
Στις εργασίες που πρόκειται να εκπονήσουμε, συντάσσουμε τα κείμενά μας και στη συνέ-
χεια συνθέτουμε το υλικό μας με τη διαδικασία αντιγραφής και επικόλλησης. Φροντίζουμε 
να δώσουμε έμφαση σε όσα σημεία κρίνουμε σκόπιμο με την κατάλληλη μορφοποίηση 
(π.χ. έντονη γραφή, υπογράμμιση, επιλογή διαφορετικών χρωμάτων για τον τίτλο και κά-

148

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



ποιες λέξεις, που κρίνουμε ως σημαντικές) και να αξιοποιήσουμε, όπου το βρίσκουμε σκό-
πιμο, το πρόγραμμα Ζωγραφικής. 
 

Φύλλο δράσης ομάδας των γλωσσολόγων. 
1. Με το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου αξιοποιούμε το υλικό από το αρχείο: «Γλωσ-
σολόγοι 1», για να συνθέσουμε ένα πολυτροπικό κείμενο. Σε αυτό αναφέρουμε όλες τις 
έννοιες καταδεικνύοντας τη σημασία τους και δίνοντας έμφαση στις σχέσεις αιτίας που τις 
συνδέουν.  
2. Με το Πρόγραμμα Επεξεργασίας Κειμένου αξιοποιούμε το υλικό από το αρχείο: «Γλωσ-
σολόγοι 2», για να συνθέσουμε ένα πολυτροπικό κείμενο (ΕΑΙΤΥ, 2010, σελ. 84). Σε αυτό 
αναφέρουμε όλες τις έννοιες καταδεικνύοντας τη σημασία τους και δίνοντας έμφαση στις 
διαφορές που τις διακρίνουν. 
 

Φύλλο δράσης ομάδας των φιλολόγων 
Με το Πρόγραμμα Τimeline που βρίσκεται αποθηκευμένο στο φάκελο: «Λογοτεχνία» αξιο-
ποιούμε το υλικό από το αρχείο: «Φιλόλογοι 1», για να κατασκευάσουμε μία χρονογραμμή 
με τα σημαντικότερα γεγονότα της ζωής και παλιννόστησης του Δημήτρη Σκουρογιάννη. Σε 
αυτήν καταγράφουμε τις αλλαγές της ψυχικής διάθεσης του ήρωα προσπαθώντας να τις 
εξηγήσουμε με τη βοήθεια επιλεγμένων χωρίων που προσθέτουμε με τη μορφή τίτλων (Ε-
ΑΙΤΥ, 2010, σελ. 129). 
. 
 

Φύλλο δράσης ομάδας των κοινωνιολόγων 
 Με το Πρόγραμμα Παρουσίασης αξιοποιούμε το υλικό από το αρχείο: «Κοινωνιολόγοι 1», 
για να δημιουργήσουμε μια πολυτροπική παρουσίαση με 6 τουλάχιστον διαφάνειες (ΕΑΙΤΥ, 
2010, σελ. 84). 
 

Φύλλο δράσης ομάδας των θεατρολόγων 
 Με το Πρόγραμμα Παρουσίασης αξιοποιούμε το υλικό από το αρχείο: «Θεατρολόγοι 1», 
για να δημιουργήσουμε μια πολυτροπική παρουσίαση με 6 τουλάχιστον διαφάνειες στην 
οποία προβάλλουμε το ενδιαφέρον του ελληνικού θεάτρου και του ελληνικού κοινού για το 
ζήτημα της μετανάστευσης. 
 

Φύλλο δράσης ομάδας των ιστορικών 
1. Με το Πρόγραμμα Παρουσίασης αξιοποιούμε το υλικό από το αρχείο: «Ιστορικοί 1», για 
να δημιουργήσουμε μια πολυτροπική παρουσίαση με 6 τουλάχιστον διαφάνειες. 
2. Στην παρουσίασή μας εντάσσουμε κι ένα πολυτροπικό κείμενο 80 λέξεων που βασίζεται 
στην απάντηση της 4ης ερώτησης κι έχει τον τίτλο: «Η ιστορία επαναλαμβάνεται». 

 
4η διδακτική ώρα 

Κοινή δραστηριότητα για όλες τις ομάδες 
Παρουσιάζουμε τις εργασίες μας (των 3 προηγούμενων ωρών) στην ολομέλεια της τάξης με 
χρήση του διαδραστικού πίνακα (ΕΑΙΤΥ, 2011, σελ. 114-115). Επιλέγουμε ό,τι θεωρούμε 
σημαντικό από το υλικό και τις εργασίες μας. Σχολιάζουμε με επιχειρήματα τι εργασίες των 
άλλων ομάδων. Αναρτούμε το επιλεγμένο υλικό στο ιστολόγιο του μαθήματος. 
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Αποτελέσματα και συμπεράσματα. 

Το σενάριο που προηγήθηκε αποτελεί μια μαθητοκεντρική διδακτική προσέγγιση στη δια-
θεματική διδασκαλία της διαπολιτισμικότητας (κυρίως της μετανάστευσης) στην οποία η 
αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών είναι θεμελιώδους σημασίας. Εφαρμόστηκε (σε μια πιο 
αρχική μορφή του) προκαλώντας το μεγάλο ενδιαφέρον και την καθολική συμμετοχή των 
μαθητών. Οι τεχνολογικοί και γνωστικοί στόχοι επιτεύχθηκαν περισσότερο ίσως από τους 
παιδαγωγικούς, ενώ επιφυλάξεις υπάρχουν και για την επίτευξη των στόχων σε επίπεδο 
στάσεων και απόψεων (όπως είθισται να ισχύει, όταν γίνεται αναφορά σε στάσεις και α-
πόψεις) παρά τις ενθαρρυντικές απαντήσεις που προέκυψαν από την απάντηση του τελι-
κού ερωτηματολογίου (το οποίο εκτός από τη μεταγνωστική του λειτουργία (Ματσαγγού-
ρας, 2003, σελ. 200-202), είχε και χαρακτήρα εργαλείου αξιολόγησης). Τέλος, η εμπειρία 
της υλοποίησης του παρόντος project επιβεβαίωσε την εμπιστοσύνη της διδάσκουσας στις 
Νέες Τεχνολογίες ως αποτελεσματικά ερεθίσματα πρόκλησης του μαθητικού ενδιαφέρο-
ντος και δίδαξε στους μαθητές τις ποικίλες διαστάσεις της ετερότητας εποικοδομητικά κι 
ευχάριστα. 
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Διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Λύκειο και Τ.Π.Ε. Ένα εκπαιδευτικό σενά-
ριο με τίτλο: «Μ. Καραγάτση, Τα χταποδάκια: μια διαφορετική όψη του διαφορετικού» 

Μπέττας Δημήτριος  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων 

MA Παιδαγωγικής στη «Θεωρία και Πράξη της Διδασκαλίας και της Αξιολόγησης» 
jimbettas@gmail.com 

 

Περίληψη 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων αποτελεί μια σύγχρονη 
πρακτική που εντάσσεται στο πλαίσιο της ενίσχυσης του ψηφιακού και κριτικού γραμματι-
σμού των μαθητών μας. Με αυτό το σκεπτικό σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα 
της Β Λυκείου στο Π.Π.Λ. Αναβρύτων το παρόν σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα της ΝΕ 
Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής γλώσσας αναφορικά με το θέμα του ρατσισμού. Αφετη-
ρία της διερεύνησης αποτέλεσε ο ήρωας του κειμένου του Μ. Καραγάτση «Τα χταποδά-
κια». Υλοποιήθηκε με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας και χρησιμοποιήθηκαν 
ανοιχτά τεχνολογικά εργαλεία web 2.0, σχετικό λογισμικό και δικτυογραφία για κάθε ομά-
δα. Τα φύλλα εργασίας, τα μαθησιακά προϊόντα και όλες οι σχετικές πληροφορίες είναι 
αναρτημένα στο weebly http://karagatsisxtapodakia.weebly.com.  

Λέξεις κλειδιά: Σενάριο διδασκαλίας, ΤΠΕ και διδακτική φιλολογικών μαθημάτων, Διδακτι-
κή της Λογοτεχνίας και της Νεοελληνικής γλώσσας 

Ταυτότητα του σεναρίου  

1. Τίτλος: Μ. Καραγάτση «Τα χταποδάκια»: μια διαφορετική όψη του διαφορετικού 

2. Διδακτικό αντικείμενο και διδακτική ενότητα: κείμενα νεοελληνικής λογοτεχνίας β΄ λυ-
κείου – μεταπολεμική λογοτεχνία / νεοελληνική γλώσσα ενότητα 1η «είδηση - σχόλιο» και 
ενότητα 3η «παρουσίαση – κριτική» 

3. Σχολείο - τάξη – τμήμα εφαρμογής: Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Αναβρύτων-β΄ λυκείου 
– β1/ αριθμός μαθητών: 27 

4. Χρονική διάρκεια: 8 διδακτικές ώρες (2 συνεχόμενα δίωρα και 4 μεμονωμένες διδακτικές 
ώρες)  

5. Προϋποθέσεις υλοποίησης 

 Η εμπειρία των μαθητών στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η εξοικείωσή τους με τη 
χρήση ΤΠΕ και ειδικότερα με ανοιχτά τεχνολογικά εργαλεία web 2.0 (Ζαγούρας, κ.ά., 
2013:80-83) και με τον κειμενογράφο. Κρίνεται απαραίτητη και η επιμόρφωση του εκπαι-
δευτικού στη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων (Παυλίδου, 
2010:219). 
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Σύντομη περιγραφή του σεναρίου 

Οι μαθητές προσέγγισαν αρχικά το διήγημα με τον «παραδοσιακό» τρόπο διδασκαλίας, στο 
πλαίσιο δηλαδή του «τυπικού σχολικού γραμματισμού» (Κουτσογιάννης, 2010β:44). Σε 
πρώτη φάση η διδασκαλία βασίστηκε στο Α.Π.Σ. για το μάθημα, στις διδακτικές οδηγίες και 
στο σχολικό εγχειρίδιο, ενώ εφαρμόστηκε κυρίως η κειμενοκεντρική και η ερμηνευτική μέ-
θοδος. Έτσι, οι μαθητές εστίασαν την προσοχή τους στο βασικό πρωταγωνιστή, στα χαρα-
κτηριστικά της συμπεριφοράς του, στον τρόπο που τον αντιμετωπίζουν οι άλλοι, στις «ι-
διαιτερότητες» του αναφορικά με το πάθος του για το ποτό, στα αίτια και στις συνθήκες 
που τον οδήγησαν στην παρούσα κατάσταση και κατέγραψαν τις διαπιστώσεις τους για το 
φαινόμενο του κοινωνικού ρατσισμού και της κοινωνικής περιθωριοποίησης που θίγεται 
στο κείμενο. Στη συνέχεια, χωρίστηκαν σε ομάδες και ανέλαβαν ένα συγκεκριμένο έργο 
αναφορικά με το κυρίαρχο θέμα του κειμένου με στόχο την πολύπλευρη θέαση του φαινο-
μένου του ρατσισμού και τη σύνθεση των διαφορετικών οπτικών μέσω της συνολικής πα-
ρουσίασης των προϊόντων κάθε ομάδας. Η διδασκαλία ολοκληρώθηκε με τη συζήτηση και 
την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Το σενάριο είναι αναρτημένο στο 
webquest weebly http://karagatsisxtapodakia.weebly.com και δημιουργήθηκε στο πλαίσιο 
του Προγράμματος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ 
στη διδακτική πράξη, κατά το σχολικό έτος 2013-2014 

 Στόχοι – σκεπτικό 

1. Σκεπτικό  

Η προσπάθειά μας βασίστηκε στην πρόθεση να ευαισθητοποιήσουμε και να δραστηριοποι-
ήσουμε τους μαθητές μας απέναντι σε φαινόμενα κοινωνικού αποκλεισμού ανθρώπων που 
διαφέρουν από τους υπολοίπους εξαιτίας κάποιας φυσικής ή επίκτητης μειονεξίας. Προ-
σεγγίσαμε λοιπόν από διαφορετικές οπτικές γωνίες τον ήρωα του διηγήματος του Μ. Καρα-
γάτση «Τα χταποδάκια», τον Παναγιωτάκη, έναν αλκοολικό και απόκληρο της κοινωνίας, 
περιθωριοποιημένο ακόμα και από τους οικείους του, που προσπαθεί όμως να επικοινω-
νήσει με τους θαμώνες της ταβέρνας στην οποία συχνάζει. Οι μαθητές μας επιχείρησαν να 
μπουν στη σκέψη και τα συναισθήματά του, στη θέση των άλλων θαμώνων της ταβέρνας 
που του συμπεριφέρονται άσχημα, της γυναίκας του και των οικείων του που ταλαιπωρού-
νται από το «κουσούρι» του, του ιδιοκτήτη της ταβέρνας και του αφηγητή.  

2. Γενικός Σκοπός 

Γενικός σκοπός μας ήταν οι μαθητές με αφορμή τη διδασκαλία του διηγήματος να προσεγ-
γίσουν με τρόπο δημιουργικό, δυναμικό, πολύπλευρο και βιωματικό το φαινόμενο του ρα-
τσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού που αναδεικνύεται στο κείμενο απέναντι σε άτο-
μα που παρουσιάζουν αποκλίνουσα συμπεριφορά. Στο πλαίσιο αυτό επιχειρήθηκαν συ-
γκρίσεις και αναγωγές με τη σύγχρονη πραγματικότητα και επικαιρότητα. 

3. Στόχοι 

3.1. Γνωστικοί Στόχοι 

Με τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας επιδιώχθηκε οι μαθητές:  
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α) να σκιαγραφήσουν το «προφίλ» του πρωταγωνιστή, του Παναγιωτάκη, εντοπίζοντας στο 
κείμενο στοιχεία για τον τρόπο έκφρασης και συμπεριφοράς και για την εμφάνισή του ώστε 
να συνθέσουν τα χαρακτηριστικά μιας κοινωνικά αποκλίνουσας προσωπικότητας (βλ. φύλ-
λο εργασίας 2ης Ομάδας), 

β) να εντοπίσουν τα κίνητρα συμπεριφοράς του ήρωα, τα αίτια και τις συνθήκες που τον 
οδήγησαν σε αυτήν την κατάσταση (βλ. φύλλο εργασίας 3ης Ομάδας), 

γ) να εντοπίσουν και να ερμηνεύσουν τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς των υπολοίπων 
πρωταγωνιστών του κειμένου απέναντι στον ήρωα (των θαμώνων της ταβέρνας, του αφη-
γητή – παρατηρητή, του ταβερνιάρη κτλ, βλ. φύλλο εργασίας 3ης Ομάδας), 

δ) να συγκρίνουν τη συμπεριφορά του ήρωα και των υπολοίπων με ανάλογες περιπτώσεις 
ή φαινόμενα της επικαιρότητας και να διατυπώσουν τα ανάλογα συμπεράσματα (βλ. φύλλο 
εργασίας 2ης και 3ης Ομάδας) και 

ε) να προσεγγίσουν τα χαρακτηριστικά της λογοτεχνικής γραφής του Μ. Καραγάτση, κυρίως 
ως προς τη γλωσσική έκφραση και το περιεχόμενο, καθώς και να συγκρίνουν το κείμενο με 
άλλα λογοτεχνικά έργα με την ίδια θεματολογία (βλ. φύλλο εργασίας 1ης Ομάδας). 

3.2. Παιδαγωγικοί Στόχοι 

Με τη διδασκαλία του κειμένου επιδιώχθηκε οι μαθητές: 

α) να καλλιεργήσουν την πρωτοβουλία και την αυτενέργειά τους μέσω της ενεργητικής α-
ναζήτησης της πληροφορίας και της κριτικής της επεξεργασίας (Bloom&Krathwohl, 
1991:188), 

β) να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας τόσο μεταξύ τους όσο και σε σχέση με το διδά-
σκοντα μέσω της διεκπεραίωσης ενός συλλογικού έργου και τον καταμερισμό αρμοδιοτή-
των και  

γ) να αποκτήσουν δεξιότητες Κλασικού (με την παραδοσιακή προσέγγιση και ερμηνεία του 
κειμένου), Νέου (με την αξιοποίηση ψηφιακών και πολυτροπικών μέσων) και Κριτικού 
Γραμματισμού (με την απόκτηση γνώσης ως αποτέλεσμα κριτικής αναζήτησης και την απο-
κάλυψή της με τη σύγχρονη ιδεολογική και κοινωνικοπολιτισμική πραγματικότητα).  

3.3. Τεχνολογικοί – ψηφιακοί στόχοι 

Με τη διδασκαλία του κειμένου επιδιώχθηκε οι μαθητές: 

α) να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ για την αναζήτηση, κατηγοριοποίηση και επε-
ξεργασία των πληροφοριών και 

β) να εξοικειωθούν με τη χρήση σύγχρονων τεχνολογικών εργαλείων και περιβαλλόντων 
εργασίας web 2.0 με στόχο την αποτελεσματικότερη συγκέντρωση, επεξεργασία, σύνθεση 
και παρουσίαση των δεδομένων. 
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Αναλυτική παρουσίαση της πρότασης 

1. Αφετηρία – θέμα προς διερεύνηση 

Αφετηρία του εγχειρήματός μας αποτέλεσε η πολυεπίπεδη και δημιουργική προσέγγιση 
του προβλήματος του κοινωνικού ρατσισμού που είναι πάντα επίκαιρο στην εποχή μας. Το 
διήγημα «Τα χταποδάκια» του Μ. Καραγάτση υπήρξε η κατάλληλη αφορμή για την ανάδει-
ξη του προβλήματος, αφού ο ήρωας του κειμένου αποτελεί μια χαρακτηριστική περίπτωση 
ενός κοινωνικά αποκλεισμένου και περιθωριοποιημένου ατόμου. Ανάλογο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει και η στάση των υπολοίπων απέναντί του. 

2.Το θεωρητικό πλαίσιο 

Η προτεινόμενη δραστηριότητα βασίστηκε στην ιδέα του Κριτικού Γραμματισμού, στο 
πλαίσιο του λεγόμενου «ιδεολογικού μοντέλου γραμματισμού» που βασίζεται στην ανάδει-
ξη και στην αλληλεπίδραση των πολιτικών και κοινωνικοοικονομικών δομών (Κουτσογιάν-
νης, 2012β:36). Πρακτικά, επιδιώχθηκε οι μαθητές μας να αντιμετωπίσουν το κείμενο και 
τους ήρωες του ως μέρος μιας σύνθετης ιεραρχικά και ιδεολογικά δομημένης πραγματικό-
τητας, στην οποία ζουν και δραστηριοποιούνται οι πρωταγωνιστές. Και φυσικά να αναρω-
τηθούν για τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς των ηρώων, τους σκοπούς που αυτή εξυ-
πηρετεί και αν θα μπορούσαν να την αλλάξουν (Baynham,2002:13). Ο νέος ψηφιακός 
Γραμματισμός εξασφαλίστηκε με την πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο, με τη χρήση 
ΤΠΕ και με την εφαρμογή στρατηγικών εντοπισμού, ανάλυσης, οργάνωσης και αξιολόγησης 
των πληροφοριών κάθε ομάδας (Κουτσογιάννης, 2010γ:21). Από παιδαγωγικής απόψεως 
εφαρμόστηκε η ομαδοσυνεργατική μορφή διδασκαλίας (Μαυρόπουλος, 2004:89-91) με την 
εργασία σε ομάδες, ενώ τέθηκαν στόχοι που εδράζονται στη ταξινομία γνωστικών διδακτι-
κών στόχων του Bloom – Krathwholl, ειδικά στο επίπεδο της Σύνθεσης, της ανάλυσης και 
της αξιολόγησης των πληροφοριών (1991:268-270). Επιπλέον, ακολουθήθηκε η αναλυτικο-
συνθετική πορεία στη διδασκαλία, αρχικά με την συνολική προσέγγιση του κειμένου, κατό-
πιν με την επιμέρους επεξεργασία του κειμένου και με τις ομαδικές δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν και τέλος με τη συνολική παρουσίαση των προϊόντων κάθε ομάδας και 
με τη συζήτηση που επακολούθησε. Θα πρέπει να τονίσουμε ότι από πλευράς Λογοτεχνι-
κών Θεωριών για τη διδακτική προσέγγιση του κειμένου κρίθηκε κατάλληλη όχι μόνο η ερ-
μηνευτική, αλλά και η κοινωνιοκριτική μέθοδος, αφού εστιάζεται στην ανάλυση αποκλι-
νουσών προσωπικοτήτων, όπως αυτή του ήρωα που συναντάμε στο διήγημα του Καραγά-
τση που εντάσσεται στη απόπειρα του συγγραφέα να διαμορφώσει με το «πραγματοποιη-
μένο» κείμενο ένα σχόλιο για την κοινωνία του και μια αντανάκλαση της αίσθησης του για 
την πραγματικότητα (Τσιώλης,1995:217). Οι μαθητές λοιπόν μπορούν να παρακολουθή-
σουν τον βασικό ήρωα ως ένα άτομο καθηλωμένο στον τόπο και στο χρόνο, υπόλογο στην 
κοινωνία. 

3. Σύνδεση με το Δ.Ε.Π.Π.Σ και το Α.Π. 

Η ερμηνευτική και η κριτική του προσέγγιση του κειμένου, η προσωπική εμπλοκή των μα-
θητών στην ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα, οι ρόλοι που ανέλαβαν για την υλοποίησή 
της και η διαθεματικότητα είναι συμβατά με τις γενικές αρχές που διατυπώνονται στο 
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Δ.Ε.Π.Π.Σ. (Φ.Ε.Κ. 303//13/3/03, τ.β΄, άρθρο 3). «Η ευαισθητοποίηση σε θέματα ανθρωπί-
νων δικαιωμάτων, της παγκόσμιας ειρήνης και η διασφάλιση της ανθρώπινης αξιοπρέ-
πειας» (Δ.Ε.Π.Π.Σ., Φ.Ε.Κ. 303//13/3/03, τ.β΄, άρθρο 2, παρ.η’) επετεύχθη σε μεγάλο βαθμό 
με το σχολιασμό και την επεξεργασία του σημαντικού και πάντα επίκαιρου θέματος της 
κοινωνικής περιθωριοποίησης, του ρατσισμού και του κοινωνικού αποκλεισμού. Τέλος, η 
χρήση των ΤΠΕ και του διαδικτύου ικανοποιούν μια από τις βασικές αρχές του Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
(Φ.Ε.Κ. 303//13/3/03, τ.β΄, άρθρο 2, παρ. στ’). 

4. Τεχνολογίες- Εργαλεία -Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν 

 Διαδίκτυο, Η/Υ, ιστοσελίδες, διαδραστικός πίνακας, αντίστοιχο ανοικτό ή κλειστό λογισμι-
κό, όπως το ms office (word, publisher,), μηχανές αναζήτησης και διάφορες ιστοσελίδες (βλ. 
δικτυογραφία). 

5. Μέθοδοι της διδασκαλίας 

  Ως προς την επεξεργασία και την ανάλυση του κειμένου χρησιμοποιήθηκε η ερμηνευτική 
και η κοινωνιοκριτική μέθοδος διδασκαλίας. Για την υλοποίηση των παιδαγωγικών στόχων 
εφαρμόστηκε η κειμενοκεντρική, η μαθητοκεντρική, η διαθεματική, η ομαδοσυνεργατική 
(Ζαγούρας, κ.ά., 2013:48-49) και η διερευνητική - ανακαλυπτική μέθοδος. 

6. Ο ρόλος του διδάσκοντα 

 Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα ο ρόλος του διδάσκοντα ήταν συμβουλευτικός, καθοδη-
γητικός και εμψυχωτικός (Ζαγούρας, κ.ά., 2013:38). 

7. Ο ρόλος των μαθητών 

 Οι μαθητές στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής δραστηριότητας αλλά και της παρουσία-
σης των προϊόντων της ομάδας στην ολομέλεια συνεργάστηκαν, αυτενέργησαν, ανέλυσαν 
κι επεξεργάστηκαν κριτικά τις πληροφορίες. 

8. Αξιολόγηση 

 Μετά το πέρας της εφαρμογής του σεναρίου πραγματοποιήθηκε η αξιολόγησή τόσο της 
όλης διαδικασίας όσο και της συμμετοχής των μαθητών σε αυτή (αυτοαξιολόγηση), αλλά 
και της δράσης της ομάδας (ετεροαξιολόγηση). Αυτή πραγματοποιήθηκε ηλεκτρονικά με τη 
συμπλήρωση ειδικής φόρμας googledoc  

9. Προαπαιτούμενες γνώσεις 

  Για τη διεκπεραίωση του σεναρίου θα πρέπει οι μαθητές να χρησιμοποιούν με άνεση τον 
η/υ και τα κατάλληλα λογισμικά και να διαθέτουν δεξιότητες περιήγησης σε ιστοσελίδες. 
Επίσης, θεωρούμε ότι υπάρχει μεγάλος βαθμός εξοικείωσης με το δημοσιογραφικό λόγο, 
εξαιτίας όσων έχουν διδαχθεί στην 1η Ενότητα της Γλώσσας («Είδηση-Σχόλιο»). Αρκετοί μα-
θητές, ειδικά της Θεωρητικής Κατεύθυνσης, διαθέτουν και γνώσεις ρητορικού – δικανικού 
λόγου εξαιτίας του μαθήματος των Ρητορικών Κειμένων. 

10. Δραστηριότητες των μαθητών 
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Ομάδα 1η «Οι Φιλόλογοι»: μελετούν το κείμενο και α) καταρτίζουν ένα γλωσσάρι με λέξεις 
του κειμένου που αφορούν στην ιδιόλεκτο του αφηγητή, του πρωταγωνιστή και των άλλων 
ηρώων του διηγήματος και β) συγκρίνουν το διδαχθέν κείμενο με το ποίημα του Κ. Βάρναλη 
[Πάλι μεθυσμένος είσαι] και του Α. Χριστόπουλου «Μεθύσι» και «Αταραξία» και καταγρά-
φουν τα συμπεράσματά τους σε ένα κείμενο Word με βάση τους εξής άξονες: 1) οι πρωτα-
γωνιστές: χαρακτηριστικά, συμπεριφορά, ιδιαιτερότητες, 2) το κυρίαρχο θέμα: ο αλκοολι-
σμός και τα αίτια που οδηγούν σε αυτόν και 3) η συμπεριφορά των υπολοίπων προς τα 
πρόσωπα αυτά. 

 Ομάδα 2η «Οι Κατήγοροι»: κάποιοι θαμώνες, μάρτυρες των γεγονότων και της συμπερι-
φοράς του ήρωα τον μηνύουν και η υπόθεση οδηγείται στο δικαστήριο. Εξετάζεται η νομική 
πλευρά του θέματος και συντάσσεται το κατηγορητήριο σε ένα κείμενο Word, ενώ σχεδιά-
ζεται κι ένα κόμικ με σκηνές από τη δίκη. 

Ομάδα 3η «Οι Δικηγόροι Υπεράσπισης»: υπερασπίζονται τον ήρωά μας στο δικαστήριο, 
προβάλλουν την ανάλογη επιχειρηματολογία και την τεκμηριώνουν με στοιχεία από την 
επιστήμη της Ψυχολογίας και της Νομικής. Συντάσσουν το λόγο υπεράσπισης σε κείμενο 
Word, ενώ επιμελούνται και το πορτρέτο του ήρωα. 

Ομάδα 4η «Οι Ακτιβιστές»: η υπόθεση του ήρωα προσελκύει το ενδιαφέρον σε κάποια μέ-
λη της Διεθνούς Αμνηστίας που τυχαίνει να παρευρίσκονται στη δίκη του ήρωα και συντάσ-
σουν σε ένα κείμενο word την αναφορά τους προς την Οργάνωση, ενώ παράλληλα φιλοτε-
χνούν και μια αφίσα διαμαρτυρίας για την ευαισθητοποίηση του κοινού για το φαινόμενο 
του Ρατσισμού. 

Ομάδα 5η «Οι Δημοσιογράφοι»: δημοσιογράφοι μιας μεγάλης ημερήσιας εφημερίδας της 
Αθήνας καλύπτουν τα γεγονότα της δίκης του ήρωα και γράφουν ένα σχετικό άρθρο σε κεί-
μενο Word, ιδιαίτερα ως προς τη συμπεριφορά του, τα λόγια του και τον τρόπο που τον 
αντιμετώπισαν οι υπόλοιποι . Το άρθρο αυτό πλαισιώνεται από σχετικές φωτογραφίες. 

11. Περιγραφή του σεναρίου 

11.1. Πορεία διδασκαλίας 

1η  διδακτική ώρα: Αφόρμηση (10΄): 1) αναφορά σε γεγονότα της καθημερινότητας  σχετικά 
με το ρατσισμό και τον κοινωνικό αποκλεισμό - κατάθεση προσωπικών εμπειριών - βιωμά-
των των μαθητών. Προβολή στον διαδραστικό πίνακα σχετικού οπτικοακουστικού υλικού 
Αναφορά στο όλο (35΄): α) Ανάγνωση του κειμένου από το διδάσκοντα, β) Σιωπηρή ανά-
γνωση του κειμένου από τους μαθητές- γλωσσική /πραγματολογική εξομάλυνση και γ) 
Πρώτη γενική προσέγγιση. 

2η διδακτική ώρα: Αναφορά στο μέρος - Επεξεργασία (45΄): α) ερμηνευτική προσέγγιση 
του κειμένου. Εστιάζουμε στους ήρωες, στα χαρακτηριστικά τους και στη συμπεριφορά 
τους, στα γεγονότα, στις αφηγηματικές τεχνικές κλπ β) Παρατηρήσεις - συμπεράσματα - 
διαπιστώσεις καταγραφή τους στο διαδραστικό πίνακα της τάξης. 

3Η ΕΩΣ ΚΑΙ 6Η διδακτική ώρα: Ομαδοσυνεργατική δραστηριότητα: χωρισμός σε ομάδες 
από το διδάσκοντα με τυχαίο τρόπο, ανάληψη ρόλων, εργασία στο εργαστήριο με τη χρήση 
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ΤΠΕ και του σχετικού λογισμικού, πλοήγηση στο διαδίκτυο, καταγραφή των προϊόντων κάθε 
ομάδας – σύνθεση της εφημερίδας της τάξης από τα επιμέρους προϊόντα κάθε ομάδας . 

7η ΚΑΙ 8Η διδακτική ώρα: Παρουσίαση των προϊόντων της δραστηριότητας και αξιολόγη-
ση 

Φύλλα Εργασίας  
(βλ. το πλήρες φύλλο εργασίας κάθε ομάδας στο σχετικό ισότοπο) 

Άλλες εκδοχές 

Το συγκεκριμένο σενάριο θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί συμπληρωματικά με ένα 
αντίστοιχο σενάριο ή παρέμβαση στο μάθημα της Νεοελληνικής Γλώσσας της Β ΄Λυκείου 
για το θέμα προς συζήτηση που αφορά στο Ρατσισμό (Ενότητα 3η: «Παρουσίαση – 
Κριτική»). Επίσης, θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί διαθεματικά σε συνεργασία με το 
συνάδελφο που διδάσκει το μάθημα του Δικαίου ή/και της Κοινωνιολογίας, όπου θα 
συνεξετάζονταν οι νομικές – κοινωνιολογικές διαστάσεις του θέματος. 

Κριτική 

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου στην τάξη διαπιστώσαμε ότι σε γενικές γραμμές 
επετεύχθησαν οι στόχοι που είχαμε θέσει. Το ίδιο αποδεικνύουν και τα προϊόντα που 
προέκυψαν από τις επιμέρους ομάδες εργασίας, καθώς και η αξιολόγηση του εγχειρήματος 
που πραγματοποιήθηκε, σύμφωνα με το σχέδιο, στο τέλος της δραστηριότητας. Κάποια 
προβλήματα υπήρξαν στη λειτουργία των ομάδων, κυρίως ως προς την εκτέλεση των 
αρμοδιοτήτων, τον επιμερισμό του έργου και στο χρονο εργασίας και παρουσίασης των 
προϊόντων. Ωστόσο, σε γενικές γραμμές θα λέγαμε ότι υπήρξε ένα κλίμα δημιουργικότητας 
και συνεργασίας ανάμεσα στα μέλη των ομάδων, τα οποία εκτός των άλλων διαπιστώθηκε 
ότι ήταν εξοικειωμένα με τη χρήση των ΤΠΕ, τον κριτική αναζήτηση και αξιολόγηση της 
διαδικτυακής πληροφορίας και την παραγωγή ψηφιακού πολυτροπικού κειμένου, γεγονός 
που συνέβαλε αποφασιστικά στον Ψηφιακό και Κριτικό τους Γραμματισμό. Εντυπωσιακό 
ήταν και το γεγονός ότι αυτόβουλα οι μαθητές επέκτειναν το σχεδιασμό και την εφαρμογή 
των δραστηριοτήτων σε ορισμένες ομάδες, όπως για παράδειγμα οι «Κατήγοροι» που 
έψαξαν και βρηκαν τη δομή ενός αυθεντικού κειμένου Αγωγής.  

Βιβλιογραφία 
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Δικτυογραφία 

http://karagatsisxtapodakia.weebly.com: το webqest, όπου είναι αναρτημένο το σενάριο, 
τα φύλλα εργασίας, τα μαθησιακά προϊόντα και άλλες πληροφορίες.  

http://el.wikipedia.org: τι είναι αλκοολισμός, συμπτώματα – επιπτώσεις. 

http://www.nifalioi.gr: συμπεριφορά, ψυχοκοινωνικά προβλήματα των αλκοολικών. 

http://www.e-psychology.gr: μαρτυρίες συγγενών αλκοολικών. 
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http://www.amnesty.org.gr:διαδικτυακός τόπος της Διεθνούς Αμνηστίας για τα ανθρώπινα 
δικαιώματα. 

http://www.google.com και http://www.wikimedia.com: μηχανές αναζήτησης φωτογρα-
φιών σχετικών με το θέμα 

http://www.tetravivlos.gr: πληροφορίες για τους νόμους που παραβίασε ο ήρωας του κει-
μένου. 

http://www.pi-schools.gr/programs/depps/: το Φ.Ε.Κ. 303//13/3/03 τ.β΄ για το Νέο Σχολείο 
και το νέο Δ.Ε.Π.Π.Σ.  

http://www.storyboardthat.com: διαδικτυακό εργαλείο κατασκευής κόμικ.  

http://www.tanea.gr και http://www.madata.gr: ειδήσεις για περιστατικά ρατσισμού και 
τον αλκοολισμός. 

http://www.greek-language.gr: πύλη για την ελληνική γλώσσα, Λεξικό της Νέας Ελληνικής 
(Τριανταφυλλίδη), λήμματα κι ερμηνείες λέξεων για τη δημιουργία του γλωσσαρίου 
του κειμένου. 

http:http://digitalschool.minedu.gov.gr: εύρεση παραλλήλων κειμένων από το εγχειρίδιο 
των ΚΝΛ της Α΄ Λυκείου. 

(Ημερομηνία τελευταίας επίσκεψης για όλες τις ιστοσελίδες: 26/06/2014) 
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«Είμαστε όλοι ίδιοι – είμαστε όλοι διαφορετικοί». Σενάριο διδασκαλίας για το μάθημα 
της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου. 

Νικολάου Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
gnikolaou4@yahoo.gr  

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο σενάριο αφορά την τρίτη διδακτική ενότητα του μαθήματος της Νεοελλη-
νικής Γλώσσας Γ΄ Γυμνασίου και δημιουργήθηκε στα πλαίσια του νέου πιλοτικού προγράμ-
ματος σπουδών, το οποίο έχει ως κεντρική στόχευση τη διαφοροποιημένη διδασκαλία σε 
επίπεδο διδακτικού σχεδιασμού και εκπαιδευτικής πράξης. Ως εκ τούτου το νέο ΠΣ παρέχει 
στον/στην εκπαιδευτικό μεγάλη ευελιξία ως προς το εκπαιδευτικό υλικό που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί, αφού ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει από ένα μεγάλο αριθμό δια-
φορετικών κειμενικών ειδών ή τύπων κειμένων εκείνα που αρμόζουν στο επίπεδο και στα 
ενδιαφέροντα της τάξης του. Έτσι το συγκεκριμένο σενάριο ακολουθεί βέβαια τη θεματο-
λογία του σχολικού εγχειριδίου, αλλά το αντικαθιστά πλήρως ως προς το εκπαιδευτικό υλι-
κό και τις δραστηριότητες που το συνοδεύουν. Παράλληλα το σενάριο είναι έτσι δομημένο, 
ώστε να προωθεί α) τις καινοτομίες του πιλοτικού ΠΣ στο μάθημα της Γλώσσας (οργάνωση 
του σεναρίου με βάση τους άξονες «κατανόηση προφορικού - γραπτού λόγου» και «παρα-
γωγή προφορικού - γραπτού λόγου») (Ζάγκα Ε, 2011), β) τις νέες διδακτικές μεθόδους (διε-
ρευνητική μάθηση, project, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία) και γ) την αξιοποίηση των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία και στα σχέδια εργασίας των μαθητών (χρήση του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή, του διαδικτύου και των εργαλείων του web 2.0). 

Λέξεις - κλειδιά: Πιλοτικό σενάριο, νεοελληνική γλώσσα, ρατσισμός, αξιοποίηση ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Η ενότητα «είμαστε όλοι ίδιοι – είμαστε όλοι διαφορετικοί» αποτελεί έναν θεματικό άξονα 
με τον οποίο οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου έχουν ήδη έρθει σε επαφή μέσω άλλων γνωστι-
κών αντικειμένων, όπως είναι τα μαθήματα των θρησκευτικών, της βιολογίας, των νεοελλη-
νικών κειμένων και της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής. Έτσι η αξιοποίηση της γνώσης αυ-
τής στο πλαίσιο και του γλωσσικού μαθήματος προσφέρει τη διασύνδεση των γνωστικών 
αντικειμένων και επιτρέπει τη μεταφορά γνώσεων από το ένα επιστημονικό πεδίο στο άλ-
λο. Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο επιδιώκει να καλλιεργήσει την κριτική σκέψη και 
την αυτενέργεια των μαθητών και να τους ευαισθητοποιήσει σχετικά με τη στάση που πρέ-
πει να κρατούν απέναντι στο διαφορετικό. Επιπλέον, επιδιώκει να βελτιώσει τη γλωσσική 
τους ικανότητα μέσω μιας σειράς δραστηριοτήτων κατανόησης και παραγωγής προφορικού 
και γραπτού λόγου.  

Ταυτότητα σεναρίου 

Τίτλος: «Είμαστε όλοι ίδιοι – είμαστε όλοι διαφορετικοί».  

Τάξη: Γ΄ Γυμνασίου 
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Χρονική διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες 

Μεθοδολογικό πλαίσιο – Θεωρητικές αρχές 

Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόζει τις αρχές της διερευνητικής- ανακαλυπτικής μεθόδου 
και του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης. Κατά τη μαθησιακή διαδικασία μέσω των 
μεθόδων αυτών προωθείται περαιτέρω η ενεργητική συμμετοχή των μαθητών/τριών στην 
αναζήτηση, τη μελέτη, την επεξεργασία του μορφωτικού αγαθού, καθώς και η ανάληψη 
πρωτοβουλιών εκ μέρους τους. Επιπλέον οι μαθητές -στο πλαίσιο της ομάδας- αλληλεπι-
δρούν, ανατροφοδοτούνται, εξωτερικεύουν ενεργητικά στάσεις και αξίες με τις οποίες έ-
χουν ανατραφεί ή έχουν από μόνοι τους διαμορφώσει και παράγουν υλικό που απηχεί τις 
επιθυμίες και τα ενδιαφέροντά τους. 

Ακολουθώντας λοιπόν τις παραπάνω αρχές ο διδάσκων σε κάθε φάση της διδακτικής – μα-
θησιακής διαδικασίας και στο πλαίσιο της ομαδικής εργασίας των μαθητών, έχει ρόλο συ-
ντονιστή, οργανώνει τις ομάδες διευκολύνοντας τον προγραμματισμό των εργασιών τους, 
προσπαθεί να δημιουργήσει κλίμα εμπιστοσύνης, αλληλοσεβασμού και αποδοχής μεταξύ 
των μελών της ομάδας, δίνει τις γενικές οδηγίες και καθοδηγεί όπου χρειάζεται στην πο-
ρεία της μάθησης, ενεργοποιώντας, αν χρειαστεί, την ανάκληση της προϋπάρχουσας γνώ-
σης των μαθητών/τριών. Σε πιο πρακτικό επίπεδο, παρέχει τις κατάλληλες διευκρινήσεις 
και επεξηγήσεις και συνεργάζεται με την κάθε ομάδα, εφόσον του ζητηθεί, ειδικά σε θέμα-
τα γλωσσικής εξομάλυνσης, δίνει διακριτικά κάποια ώθηση για περαιτέρω επέκταση και 
εμβάθυνση σε ομάδες που αντιμετωπίζουν δυσκολίες, χωρίς όμως να παρέχει εκ των προ-
τέρων έτοιμες τις πληροφορίες που θα διευκολύνουν τους μαθητές, παρά μονάχα κάνει 
νύξεις και δίνει εναύσματα υποβοηθώντας την έμπνευση και τις πρωτοβουλίες της ομάδας 
(Ματσαγγούρας, 2008). Τέλος, όσον αφορά στον αξιολογικό του ρόλο, εστιάζει στην αξιο-
λόγηση της ίδιας της μαθησιακής διαδικασίας και της διδακτικής πρότασης αλλά και στην 
αυτοαξιολόγηση, αλληλοαξιολόγηση και ετεροαξιολόγηση των μαθητών/τριών. 

Κατ’ αντιστοιχία, με τις μεθόδους αυτές διαφοροποιείται και ο ρόλος των μαθητών/τριών, 
οι οποίοι στο πλαίσιο της ομάδας αναλαμβάνουν ρόλους και αρμοδιότητες, συνεργάζονται 
και αλληλεπιδρούν, αναζητούν, επιλέγουν και αξιολογούν τις πληροφορίες, προβληματίζο-
νται και προσεγγίζουν κριτικά το υλικό στο πλαίσιο της ερευνητικής τους προσπάθειας και 
αξιοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ. Μετά το πέρας του ερευνητικού σταδίου καλούνται 
και παροτρύνονται να παρουσιάσουν τα πορίσματά τους και τέλος να αξιολογήσουν την 
πορεία και το αποτέλεσμα της εργασίας τους. 

Όσον αφορά τη διδακτική της γλώσσας το παρόν σενάριο εφαρμόζει τις γενικές θεωρητικές 
αρχές του λειτουργικού, κριτικού και ψηφιακού γραμματισμού των μαθητών/τριών. Πιο 
αναλυτικά η έννοια του λειτουργικού γραμματισμού συνδέει την παραγωγή λόγου με αυ-
θεντικές περιστάσεις επικοινωνίας, ενώ ο κριτικός γραμματισμός, μέσα από την επαφή των 
μαθητών με πολυτροπικά και άλλα κειμενικά είδη, συσχετίζει τη γλωσσική διδασκαλία με 
την κατανόηση της κοινωνικής πραγματικότητας. Τέλος, στο πλαίσιο του ψηφιακού γραμ-
ματισμού οι μαθητές καλούνται να ερευνήσουν αυτενεργώντας, χωρίς ασφυκτική καθοδή-
γηση, και να δημιουργήσουν εκπαιδευτικό υλικό σε ηλεκτρονικό περιβάλλον. 
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Στόχοι 

Παραγωγή προφορικού λόγου. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ως παραγωγοί προφορικού λόγου να είναι σε θέση να: 

• Προσχεδιάσουν τα βασικά σημεία ενός προφορικού κειμένου σχετικού με τη θεματική 
ενότητα και να επιλέξουν το κατάλληλο περιεχόμενο και τον επιτυχέστερο τρόπο οργάνω-
σης και παρουσίασης των πληροφοριών που συνέλλεξαν 

• Χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες για την περίσταση γραμματικές και συντακτικές δομές, το 
κατάλληλο λεξιλόγιο και τους καλύτερους δυνατούς τρόπους κειμενικής συνοχής, ανάλογα 
με τις περιστάσεις της (συν)ομιλίας 

• Αναπτύξουν τη στρατηγική «κρατάω σημειώσεις» στο πλαίσιο του προσχεδιασμού του 
προφορικού τους λόγου. 

• Εξηγήσουν το ρόλο της εικόνας στην κατασκευή του νοήματος 

• Αναπτύξουν τον προφορικό τους λόγο μέσω της δραματοποίησης 

Κατανόηση γραπτού λόγου. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ως αναγνώστες/στριες να είναι σε θέση να: 

• Καλλιεργήσουν ποικίλες αναγνωστικές στρατηγικές του γραπτού κειμένου (συνολική 
κατανόηση θέματος και σκοπού, επικέντρωση σε συγκεκριμένες πληροφορίες, υποθέσεις 
με βάση τα συμφραζόμενα και το ευρύτερο πλαίσιο, αναγνώριση της σημασίας μιας λέξης 
με βάση τα συμφραζόμενα) 

• Χρησιμοποιήσουν έντυπα ή και ηλεκτρονικά λεξικά για την αναζήτηση της σημασίας των 
λέξεων 

• Αντιληφθούν τις σημασιολογικές και υφολογικές διαφορές που προκύπτουν σε ένα κείμενο 
με την αντικατάσταση λέξεων από άλλες συνώνυμες ή ισοδύναμες 

• Αναγνωρίσουν το κειμενικό είδος που επιλέγει ο κάθε συγγραφέας και το σκοπό για τον 
οποίο το γράφει 

• Διευρύνουν τη γνώση τους αναφορικά με το συντακτικό φαινόμενο της μετατροπής ευθείας 
ερώτησης σε πλάγια και με το σχήμα λόγου της μεταφοράς 

• Αναπτύξουν δεξιότητες κατανόησης γραπτών κειμένων μέσα από την αναπαραγωγή του 
περιεχομένου του αρχικού κειμένου σε ένα νέο δικό τους κείμενο αναπτυγμένο με ένα συ-
γκεκριμένο τρόπο ανάπτυξης παραγράφου (αιτιολόγηση, παραδείγματα, αίτιο – αποτέλε-
σμα) 
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Κατανόηση προφορικού λόγου. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ως ακροατές/τριες και ως συμμετέχοντες/ουσες σε ένα επικοι-
νωνιακό γεγονός να είναι σε θέση να: 

• Κάνουν αρχικές υποθέσεις σχετικά με το σκοπό και το θέμα ενός προφορικού κειμένου 
σχετικού με τη θεματική ενότητα και να το συσχετίσουν με τις γνώσεις, τα βιώματα και τις 
πεποιθήσεις τους 

• Αντλήσουν συγκεκριμένες πληροφορίες (στόχοι, προσωπικές απόψεις των ομιλητών, 
επιχειρήματα που χρησιμοποιούνται κ.α) από ένα κείμενο προφορικό ή με στοιχεία προφο-
ρικότητας και σχετικό με τη θεματική ενότητα 

• Συσχετίσουν τις λεξιλογικές επιλογές και τα παραγλωσσικά στοιχεία των ομιλητών με την 
κοινωνική ταυτότητα και την ιδιότητά τους 

• Συνειδητοποιήσουν την ποικιλία των λόγων ακρόασης ενός κειμένου (π.χ ψυχαγωγία, 
ενημέρωση, ευαισθητοποίηση κ.α) 

• Διευρύνουν τη γνώση τους αναφορικά με τον πλάγιο λόγο και τη χρήση του.  

Παραγωγή γραπτού λόγου. 

Οι μαθητές και οι μαθήτριες ως παραγωγοί γραπτών κειμένων να είναι σε θέση να: 

• Επιλέξουν τον κατάλληλο τρόπο παρουσίασης του κειμένου με βάση τον τύπο στον οποίο 
εμπίπτει (π.χ αφήγηση, ομιλία κ.α) 

• Αξιοποιήσουν το κατάλληλο ειδικό λεξιλόγιο που συγκέντρωσαν από τις προηγούμενες 
δραστηριότητες 

• Σχεδιάσουν τη δομή του κειμένου τους ή να ακολουθήσουν μια προτεινόμενη δομή για τη 
συγγραφή του. 

Περιεχόμενο 

Συνώνυμες – ισοδύναμες λέξεις, κειμενικά είδη, δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής 
προφορικού και γραπτού λόγου, ευθύς και πλάγιος λόγος, μεταφορά, λεξιλόγιο σχετικό με 
το ρατσισμό και την ξενοφοβία. 

Επιλογή και οργάνωση του διδακτικού υλικού 

Βίντεο από το διαδίκτυο, γραπτά και προφορικά κείμενα προερχόμενα από έντυπες και η-
λεκτρονικές πηγές, κόμικς, αφίσες, λεξικά σε έντυπη ή ηλεκτρονική μορφή 
(http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/), 
σχολική γραμματική. 
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Μέθοδοι – τεχνικές 

Ερωτοαπαντήσεις, καταιγισμός ιδεών (ιδεοθύελλα), παιχνίδι ρόλων, ομαδοσυνεργατική, 
συζήτηση, συγγραφή. 

Υλικοτεχνική υποδομή 

Διαδραστικός πίνακας (εναλλακτικά: φορητός υπολογιστής, διαδίκτυο και βιντεοπροβολέας 
ή εργαστήριο πληροφορικής σε περίπτωση επέκτασης του σεναρίου). 

Αφόρμηση 

Ως αφόρμηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν εικόνες που παραπέμπουν σε φαινόμενα ρα-
τσισμού και στις συνέπειές του. Οι εικόνες αυτές μπορούν να προβληθούν στο διαδραστικό 
πίνακα ή εναλλακτικά μέσω Η/Υ και βιντεοπροβολέα και αναμένεται οι μαθητές μέσω της 
τεχνικής του καταιγισμού ιδεών να ενεργοποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση τους σχετικά 
με τη θεματική ενότητα και να προκληθεί το ενδιαφέρον τους. Οι απαντήσεις των μαθητών 
καταγράφονται στον πίνακα και αποτελούν τις λέξεις - κλειδιά της ενότητας.  

Παραγωγή προφορικού λόγου 

Για την ομαλή μετάβαση των μαθητών από το στάδιο της αφόρμησης στα στάδια ανάπτυ-
ξης των γλωσσικών δεξιοτήτων επιλέχτηκαν 3 βίντεο για την παραγωγή προφορικού λόγου. 
Το πρώτο αποτελεί μία ταινία μικρού μήκους του 2008 με τίτλο «μικρές χαρές» (small 
pleasures). Οι μαθητές αναζητούν προφορικά το σκοπό της δημιουργίας του βίντεο, τη θε-
ματική του και το τελικό μήνυμά του και καλούνται να απαντήσουν σε ένα δίλημμα (Φύλλο 
εργασίας 1). Το δεύτερο βίντεο είναι ένα αντιρατσιστικό σποτ με τίτλο «Πείτε όχι στο ρα-
τσισμό» (Say no to racism) και έχει ως θέμα του κάποιον πρόσφυγα που έρχεται αντιμέτω-
πος με μία χιονοθύελλα και βρίσκει μία απρόσμενη βοήθεια. Οι μαθητές το παρακολου-
θούν και καθώς αιφνιδιάζονται από το απρόσμενο τέλος καλούνται να απαντήσουν προφο-
ρικά στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας 1 που συνοδεύουν το βίντεο. Τέλος, το τρίτο βί-
ντεο αναφέρεται στο 1ο άρθρο της οικουμενικής διακήρυξης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων 
και έχει τίτλο «Γεννηθήκαμε ελεύθεροι». Οι μαθητές καλούνται να εστιάσουν την προσοχή 
τους κυρίως στις εικόνες του βίντεο και στη συνέχεια προσπαθούν να απαντήσουν στις ε-
ρωτήσεις του φύλλου εργασίας 1 που συνοδεύουν το βίντεο. Η συμπλήρωση των ερωτή-
σεων του φύλλου εργασίας γίνεται, αφού πρώτα η τάξη χωριστεί με κλήρωση σε ομάδες 
των 4-5 ατόμων, τα μέλη των οποίων έχουν διακριτούς ρόλους (γραμματείς, συντονιστής, 
παρουσιαστές). Αν και το φύλλο εργασίας είναι κοινό, ο χωρισμός σε ομάδες επιτρέπει τη 
συνεργασία των μαθητών καθώς και τη διατύπωση πολλών και ενδεχομένως διαφορετικών 
απόψεων. Κατά τη διάρκεια της παρακολούθησης του βίντεο οι μαθητές μπορούν να κρα-
τούν σημειώσεις που θα τους βοηθήσουν στην επεξεργασία των ερωτήσεων, ενώ στη συνέ-
χεια συζητούν το περιεχόμενο των απαντήσεων και ανακοινώνουν τις απαντήσεις στην τάξη 
(Φύλλο εργασίας 1). Μετά τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές διαβάζουν τα κόμικς από την 
έκδοση της υπηρεσίας επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών κοινοτήτων με τίτλο «Εγώ ρα-
τσιστής;!» και, αφού επεξεργαστούν και πάλι ομαδικά τις ερωτήσεις που ακολουθούν μετά 
από τα σκίτσα, ανακοινώνουν τις απαντήσεις τους στην τάξη. Έχοντας πλέον επεξεργαστεί 
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ένα μεγάλο υλικό σχετικό με το θέμα της ενότητας, οι μαθητές στη συνέχεια καλούνται μέ-
σω της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών (Κουτσογιάννης κ.α, Σεπτέμβριος 2010) να συγκε-
ντρώσουν ειδικό λεξιλόγιο σχετικό με το ρατσισμό και με την καθοδήγηση του καθηγητή να 
δημιουργήσουν ανά ομάδα ένα ηλεκτρονικό μωσαϊκό που θα τις περιέχει (μαθητική εργα-
σία). Αμέσως μετά οι μαθητές παρατηρούν τις τρεις αντιρατσιστικές αφίσες και αναζητούν 
τις γλωσσικές και μη γλωσσικές πληροφορίες του κειμένου. Παρατηρούν τη συμβολή της 
εικόνας στην κατασκευή του νοήματος και συζητούν για το ρόλο των γλωσσικών και μη 
πληροφοριών του κειμένου με τη βοήθεια των ερωτήσεων που βρίσκονται κάτω από τις 
αφίσες στο φύλλο εργασίας 1. Τέλος, αφού αναγνώσουν προσεκτικά ένα κείμενο με θέμα 
τα στερεότυπα (Κούτρας, 2006) οι μαθητές χωρισμένοι στις ίδιες ομάδες καλούνται να επι-
δείξουν τις υποκριτικές τους ικανότητες με τη δραματοποίηση της Ζ δραστηριότητας 
(Φύλλο εργασίας 1). Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων και για την 
παρουσίασή τους στην τάξη είναι απαραίτητες 3 διδακτικές ώρες. 

Κατανόηση γραπτού λόγου 

Για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης γραπτού λόγου επιλέχτηκαν 4 κείμενα, τα δύο 
είναι άρθρα εφημερίδων (Ά. Φραγκουδάκη, «Λέξεις που τραυματίζουν», Τα Νέα, 1998 και 
Ζήσης Δ. Παπαδημητρίου, «Φόβος: το δεκανίκι της εξουσίας», Ελευθεροτυπία 2001), το 
τρίτο προέρχεται από παλαιότερο σχολικό βιβλίο ιστορίας της Α΄ Λυκείου (Λ. Σταυριανός, 
Ιστορία του ανθρώπινου γένους, ΟΕΔΒ, 1984) και το τελευταίο είναι ένα δοκίμιο του Ζ. Σα-
ρόν (Ζ. Σαρόν, «Είμαστε όλοι ρατσιστές», Δεκατρία προβλήματα για το σύγχρονο άνθρωπο, 
εκδ. Νιάρχος). Οι μαθητές χωρισμένοι στις ίδιες ομάδες διαβάζουν το κείμενο που αναλογεί 
στην κάθε ομάδα (ύστερα από κλήρωση) και στη συνέχεια το επεξεργάζονται με σκοπό να 
αναζητήσουν το θέμα του κειμένου, τη θέση και το σκοπό του συγγραφέα. Έπειτα έχοντας 
ως βοήθημα τη σχολική γραμματική (ΟΕΔΒ 2011, σελίδες 174-178) αναζητούν το κειμενικό 
είδος στο οποίο ανήκει το κείμενο. Στη συνέχεια, προκειμένου να επιτευχθεί η κατανόηση 
του κειμένου στα επιμέρους σημεία του, οι μαθητές αναζητούν ομαδικά τη σημασία άγνω-
στων λέξεων καθώς και των υπογραμμισμένων λέξεων του κειμένου αξιοποιώντας αρχικά 
τη στρατηγική της «υπόθεσης της σημασίας με βάση τα συμφραζόμενα» και στη συνέχεια 
τα λεξικά τους, έντυπα ή ηλεκτρονικά μέσω του διαδραστικού πίνακα (Κουτσογιάννης κ.α, 
Σεπτέμβριος 2010). Παράλληλα, ανακαλώντας στη μνήμη τους τη μεταφορά και τη διάκριση 
των ερωτήσεων σε ευθείες και πλάγιες, αναζητούν παραδείγματα μεταφορικού λόγου και 
συμμετέχουν σε μία δραστηριότητα μετατροπής των ευθείων ερωτήσεων των κειμένων σε 
πλάγιες ερωτήσεις (Φύλλο εργασίας 2). Στη συνέχεια οι μαθητές έχοντας ξεπεράσει με όλες 
αυτές τις δραστηριότητες τις δυσκολίες της πρώτης ανάγνωσης, καλούνται να δημιουργή-
σουν ένα διάγραμμα παρουσίασης του κειμένου, για να εξοικειωθούν έτσι με τη συγκεκρι-
μένη στρατηγική ανάγνωσης και κατανόησης των κειμένων. Έπειτα καλούνται να περάσουν 
από το διάγραμμα στο δικό τους κείμενο χρησιμοποιώντας κατάλληλο και ειδικό λεξιλόγιο 
(από αυτό που έχουν συλλέξει από το κείμενο και από τις προηγούμενες δραστηριότητες) 
καθώς και τις κατάλληλες συνδετικές λέξεις που αναδεικνύουν τη λογική σειρά των προ-
βληματισμών του συντάκτη του κειμένου. Μετά διαβάζουν τα παραγόμενα κείμενα και διε-
ρευνούν το κατά πόσο αναπαριστούν περιληπτικά/διαγραμματικά το αρχικό κείμενο. Όταν 
πλέον είναι έτοιμοι, παρουσιάζουν στην τάξη το γραπτό τους κείμενο και τις απαντήσεις 
τους στις άλλες δραστηριότητες (Φύλλο εργασίας 2). Για την υλοποίηση όλων των παραπά-
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νω δραστηριοτήτων και για την παρουσίασή τους στην τάξη χρειάζονται περίπου 2 διδακτι-
κές ώρες. 

Κατανόηση προφορικού λόγου 

Για την ανάπτυξη δεξιοτήτων κατανόησης προφορικού λόγου επιλέχτηκε ένα αντιρατσιστι-
κό σποτ που αναφέρεται στη στάση που κρατούσαν οι Αμερικανοί απέναντι στους Έλληνες 
μετανάστες στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Οι μαθητές απαντούν ατομικά στις ερω-
τήσεις του φύλλου εργασίας 3 που αφορούν το συγκεκριμένο βίντεο και στη συνέχεια συ-
γκρίνουν τις απαντήσεις τους με αυτές των υπόλοιπων μελών της ομάδας τους, δικαιολο-
γώντας τις επιλογές τους (Φύλλο εργασίας 3). Έπειτα διαβάζουν το επόμενο κείμενο που 
είναι μία συζήτηση μεταξύ των μελών ενός φόρουμ του διαδικτύου με θέμα το ρατσισμό 
και την ξενοφοβία και αρχικά αναζητούν στοιχεία του κειμένου που δίνουν σ’ αυτό χαρα-
κτηριστικά προφορικού λόγου, αφού το συγκεκριμένο κείμενο ανήκει στη λεγόμενη δικτυο-
γλώσσα (netlish), είναι δηλαδή κάτι μεταξύ προφορικού και γραπτού λόγου που σήμερα 
χρησιμοποιείται ευρύτατα στα σύγχρονα και ασύγχρονα περιβάλλοντα επικοινωνίας (Κου-
τσογιάννης κ.α, Φεβρουάριος 2010). Στη συνέχεια αναζητούν ατομικά πληροφορίες για τη 
διατύπωση πλαγιότιτλων, προκειμένου να αναδιατυπώσουν το περιεχόμενο της συζήτησης 
σε μία παράγραφο χρησιμοποιώντας ως τρόπο ανάπτυξής της τη «σύγκριση-αντίθεση». 
Αφού ολοκληρώσουν όλες αυτές τις δράσεις, παρουσιάζουν ο καθένας ξεχωριστά τα πονή-
ματά τους στην τάξη. Τέλος, οι μαθητές καλούνται να εξασκηθούν στην παραγωγή πλάγιου 
λόγου μετατρέποντας σε πλάγιο λόγο συγκεκριμένα αποσπάσματα της συζήτησης που βρί-
σκονται σε ευθύ λόγο (Φύλλο εργασίας 3). Μετά από την τελευταία δραστηριότητα ο καθη-
γητής εφαρμόζοντας παραδοσιακή διδασκαλία διδάσκει στο διαδραστικό πίνακα τη θεωρία 
για τις ερωτηματικές προτάσεις και για τον ευθύ και πλάγιο λόγο (μάθημα σε διαδραστικό 
πίνακα) και στη συνέχεια ζητά από τους μαθητές να ασχοληθούν με ορισμένες διαδραστι-
κές ασκήσεις, προκειμένου να εμπεδώσουν τη γνώση που έλαβαν (Κουτσογιάννης κ.α, Σε-
πτέμβριος 2010). Για την υλοποίηση όλων των παραπάνω δραστηριοτήτων και για την πα-
ρουσίασή τους στην τάξη χρειάζονται περίπου 3 διδακτικές ώρες.  

Παραγωγή γραπτού λόγου 

Οι μαθητές έχοντας συγκεντρώσει υλικό από όλες τις παραπάνω δραστηριότητες των προη-
γούμενων φύλλων εργασίας αναλαμβάνουν σε ομάδες να γράψουν δικά τους κείμενα (α-
φού επιλέξουν το θέμα με κλήρωση). Αρχικά συζητούν μεταξύ τους για τη δομή και τις λε-
πτομέρειες του κείμενου που θα γράψουν, κρατώντας σημειώσεις και δημιουργώντας ένα 
σχεδιάγραμμα ιδεών ύστερα από ανταλλαγή προτάσεων και σκέψεων και στη συνέχεια κά-
θε μέλος της ομάδας αναλαμβάνει ξεχωριστά να συντάξει ένα κείμενο στην τάξη ή στο σπί-
τι, ανάλογα με το χρόνο που έχει ο εκπαιδευτικός στη διάθεσή του. Η ατομική συγγραφή 
κειμένου γίνεται αφενός, για να βάλει ο κάθε μαθητής στο ομαδικό σχέδιο εργασίας τη δική 
του πινελιά χρησιμοποιώντας το δικό του εκφραστικό τρόπο και αναδεικνύοντας το λεξιλο-
γικό του πλούτο, και αφετέρου, για να αξιολογήσει ο/η εκπαιδευτικός τη συγγραφική ικα-
νότητα των μαθητών σε ατομικό επίπεδο. Στο τέλος γίνεται παρουσίαση των καλύτερων 
εργασιών στην τάξη ή ανάρτησή τους σε σχολικό ιστολόγιο (μαθητικές εργασίες). Η πρώτη 
ομάδα αναλαμβάνει να γράψει ένα άρθρο σε σχολική εφημερίδα για τις μορφές του ρατσι-
σμού και τις αιτίες που τις προκαλούν. Η δεύτερη ομάδα καλείται να γράψει ένα γράμμα 
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προς ένα φίλο που ζει στο εξωτερικό, ο οποίος έχει πέσει θύμα ρατσιστικής συμπεριφοράς 
και γι’ αυτό έχει ανάγκη συμπαράστασης. Η τρίτη ομάδα καλείται να γράψει ένα άρθρο σε 
σχολική εφημερίδα για τις συνέπειες της ξενοφοβίας και τους τρόπους περιορισμού της, 
ενώ η τέταρτη ομάδα καλείται να γράψει ένα ευχαριστήριο γράμμα προς έναν αλλοδαπό 
που τους βοήθησε σε μια δύσκολη στιγμή (Φύλλο εργασίας 4). Για την υλοποίηση όλων των 
παραπάνω δραστηριοτήτων και για την παρουσίασή τους στην τάξη είναι χρειάζονται περί-
που 2 διδακτικές ώρες.  

Επέκταση σεναρίου 

Οι μαθητές μετακινούνται για μία διδακτική ώρα στο εργαστήριο πληροφορικής και χωρι-
σμένοι σε ομάδες (η επιλογή των μελών γίνεται με εκ των προτέρων κλήρωση από τον κα-
θηγητή) αναλαμβάνουν μία από τις παρακάτω δραστηριότητες που ενσωματώνουν τις ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική διαδικασία. Με τις δραστηριότητες αυτές επιδιώκεται οι μαθητές να ε-
ξοικειωθούν με τα βασικά περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού, όπως είναι τα προγράμ-
ματα επεξεργασίας κειμένου, το λογισμικό παρουσίασης και το διαδίκτυο, και να δημιουρ-
γήσουν πολυμεσικά – πολυτροπκά κείμενα, κάτι που θεωρείται απαραίτητο στα σύγχρονα 
προγράμματα σπουδών (Κουτσογιάννης κ.α, Φεβρουάριος 2010). Σ’ αυτήν τη μία διδακτική 
ώρα οι μαθητές ουσιαστικά προλαβαίνουν μόνο να συγκεντρώσουν ψηφιακό υλικό, να κά-
νουν μια προεργασία και να μεταφέρουν τη δουλεία τους με αποθηκευτικά μέσα (USB 
memory, CD, email) στο σπίτι τους. Γι’ αυτό η ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων αυτών α-
παιτεί επιπλέον εργασία των μαθητών εκτός σχολικού ωραρίου, ενώ η παρουσίασή τους 
γίνεται με ανάρτηση των καλύτερων εργασιών σε σχολικό ιστολόγιο (Κουτσογιάννης κ.α, 
Σεπτέμβριος 2010).  

ΟΜΑΔΑ Α: Αναζητήστε: α) άρθρα για την ξενοφοβία, β) βιβλία με θέμα τη διαφορετικότητα 
και το ρατσισμό (σύντομη παρουσίαση των περιεχομένων τους), γ) γνωμικά – παροιμίες για 
τη διαφορετικότητα, δ) παραμύθια για τη διαφορετικότητα, ε) τραγούδια αφιερωμένα στη 
διαφορετικότητα, στ) ταινίες για τη διαφορετικότητα, ζ) τα ανθρώπινα δικαιώματα (Οικου-
μενική διακήρυξη των ανθρωπίνων δικαιωμάτων). Δημιουργήστε μία παρουσίαση power-
point με το υλικό που συγκεντρώσατε (μαθητική εργασία).  

ΟΜΑΔΑ Β: Φτιάξτε ένα ερωτηματολόγιο στο οποίο θα απευθύνεστε ανώνυμα στους συμ-
μαθητές του σχολείου σας. Επεξεργαστείτε τα στοιχεία που θα συγκεντρώσετε και εξάγετε 
συμπεράσματα από αυτά. Είναι προτιμότερο οι ερωτήσεις να είναι κλειστού τύπου (π.χ Σας 
ενοχλεί που στο σχολείο σας φοιτούν αλλοδαποί μαθητές; ΝΑΙ ΟΧΙ. Θα καθόσασταν στο 
ίδιο θρανίο με κάποιον συμμαθητή σας που είναι αλλοδαπός; ΝΑΙ ΟΧΙ). Οι ερωτήσεις μπο-
ρούν να αφορούν διάφορες μορφές ρατσισμού (π,χ άτομα με ειδικές ανάγκες, φτωχά, αδύ-
ναμα, απομονωμένα, ή εγκαταλελειμμένα παιδιά κ.α) και οι ερωτήσεις καλό είναι να μην 
ξεπερνούν τις 10. Χρησιμοποιώντας το Excel δημιουργήστε στη συνέχεια ραβδογράμματα ή 
πίτες ποσοστών, για να παρουσιάσετε την έρευνά σας στην τάξη (μαθητική εργασία) 
(μαθητική εργασία). 

ΟΜΑΔΑ Γ: Δημιουργήστε μία αντιρατσιστική αφίσα με το http://edu.glogster.com/ ή συγκε-
ντρώστε αντιρατσιστικό υλικό χρησιμοποιώντας έναν από τους παρακάτω διαδικτυακούς 
πίνακες: http://www.magnoto.com/ ή http://padlet.com/wall/tyk5c4im2h ή 
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http://en.linoit.com/. Σε μία φωτοτυπία δίνονται από τον καθηγητή οδηγίες για την κατα-
σκευή του διαδραστικού υλικού (μαθητική εργασία) (μαθητική εργασία). 

Αξιολόγηση 

Στο στάδιο της αξιολόγησης ελέγχουμε το βαθμό στον οποίο επιτεύχθηκαν οι στόχοι που 
τέθηκαν εξαρχής. Προκειμένου να αποτιμήσει το μαθησιακό αποτέλεσμα ο/η εκπαιδευτι-
κός εκτιμά τη συνολική παρουσία των μαθητών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας (την 
προσπάθεια, τη συμμετοχή, την ανάπτυξη πρωτοβουλιών, τη δημιουργικότητα, τη συνερ-
γασία με τους συμμαθητές τους, την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης, τη βελτίωση στη 
γλωσσική τους έκφραση κ. α ), αλλά και την ατομική τους προσπάθεια, όπως αποτυπώνεται 
μέσα από την παραγωγή των προφορικών και γραπτών τους κειμένων (Ζάγκα Ε, 2011). Για 
να πετύχει τα παραπάνω, χρησιμοποιεί κυρίως τη μέθοδο της συστηματικής παρατήρησης 
των γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών και των μαθητριών, η οποία 
επεκτείνεται και στις δυνατότητες συνεργασίας μεταξύ τους, καθώς και την αξιολόγηση μέ-
σω των σχεδίων εργασίας. Τέλος, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποιήσει τις διαδικα-
σίες της αυτοαξιολόγησης (κυρίως με τις διαδραστικές ασκήσεις) και της αλληλοαξιολόγη-
σης ή της ετεροαξιολόγησης από τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες των μαθητών με 
βάση κριτήρια που θα θέσει ο ίδιος/η ίδια ο/η εκπαιδευτικός κατά την προφορική ή γραπτή 
διατύπωση των εργασιών τους. 

Από την εφαρμογή του σεναρίου σε δύο τμήματα της Γ ΄ Γυμνασίου προέκυψαν οι παρακά-
τω διαπιστώσεις: α) Οι στόχοι που τέθηκαν εξαρχής επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, 
όπως διαπιστώθηκε μέσα από τις παραπάνω μεθόδους αξιολόγησης. β) Το μαθησιακό απο-
τέλεσμα ήταν καλύτερο κυρίως κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων των τριών πρώ-
των φύλλων εργασίας, αφού το ενδιαφέρον, η προσπάθεια, η συμμετοχή, η ανάπτυξη πρω-
τοβουλιών, η δημιουργικότητα των μαθητών και η συνεργασία με τους συμμαθητές τους 
εκδηλώθηκαν σε πολύ μεγάλο βαθμό. Αντίθετα παρουσιαστήκαν προβλήματα κατά την υ-
λοποίηση του τέταρτου φύλλου εργασίας, επειδή οι δραστηριότητες φάνηκαν δύσκολες σε 
αρκετούς μαθητές, με αποτέλεσμα τα κείμενά τους να είναι ιδιαίτερα λακωνικά, καθώς δεν 
υπήρχε, όπως ανέφεραν, η ευχέρεια χρόνου να γράψουν εκτενέστερα και επειδή υπήρξε σε 
τρεις ομάδες δυσκολία συνεργασίας στην κατάστρωση ενός κοινού σχεδίου δράσης, ιδιαί-
τερα για το δεύτερο θέμα. Για τους λόγους αυτούς οι περισσότεροι μαθητές εργάστηκαν 
και εκτός σχολείου για την ολοκλήρωση των εργασιών τους. γ) Κατά την επέκταση του σε-
ναρίου, ο χρόνος παραμονής στο εργαστήριο πληροφορικής δεν ήταν, όπως βέβαια αναμε-
νόταν, αρκετός. Έτσι οι εργασίες μεταφέρθηκαν στο σπίτι. Εκεί όμως μία στις τρεις ομάδες 
δεν συναντήθηκαν, με αποτέλεσμα οι εργασίες τους να γίνουν τελικά από ένα ή δύο άτομα 
της κάθε ομάδας. Ωστόσο το παραγόμενο ψηφιακό υλικό στις περισσότερες περιπτώσεις 
ήταν προσεγμένο και πολύ καλό. δ) Υπήρξε σημαντική διαφορά σε σχέση με το καθημερινό 
μάθημα, καθώς η χρήση του διαδραστικού πίνακα και η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας αύξησε το ενδιαφέρον και τη συμμετοχή ακόμα και των μαθητών που συνή-
θως αδιαφορούσαν και δεν συμμετείχαν στο μάθημα. ε) Η γνώμη των παιδίων για το σενά-
ριο ήταν ιδιαίτερα θετική καθώς οι περισσότεροι παρατήρησαν ότι με τις συγκεκριμένες 
δραστηριότητες και με την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία η σχολική ώρα κύλησε ευχάρι-
στα, γρήγορα και δημιουργικά και ότι τους δόθηκε η ευκαιρία να γνωριστούν καλύτερα με-
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ταξύ τους. στ) Σε όλα τα στάδια του σεναρίου ήταν απαραίτητη η συνεχής εγρήγορση του 
διδάσκοντα, ώστε να εξασφαλιστεί η ενεργή συμμετοχή όλων των παιδιών στις ομάδες 
τους ενισχύοντάς τους με πρωτοβουλίες και ιδέες, όποτε αυτός έκρινε ότι έπρεπε να το κά-
νει. 

Διδακτικό υλικό - πηγές για τα φύλλα εργασίας 

Προφορικά κείμενα: 

http://www.youtube.com/watch?v=flkFW5E0XcM&feature=related 
http://www.youtube.com/watch?v=RPwoIn-ALWE 
http://www.youtube.com/watch?NR=1&v=maE9-q3ahL0&feature=endscreen 
http://www.youtube.com/watch?v=8De6Td8QgsI  

Γραπτά κείμενα: 

«Εγώ ρατσιστής;!». Έκδοση της υπηρεσίας επίσημων εκδόσεων των Ευρωπαϊκών κοινοτή-
των, Λουξεμβούργο 1998. 

Σπ. Κούτρας, Νεοελληνική Γλώσσα, Έκθεση-Έκφραση, Β' Λυκείου, εκδ. Σαββάλας, Αθήνα 
2006. 

Ά. Φραγκουδάκη, «Λέξεις που τραυματίζουν», Τα Νέα, 1998. 

Λ. Σταυριανός, Ιστορία του ανθρώπινου γένους, Α' Λυκείου, ΟΕΔΒ, 1984. 

Ζ. Σαρόν, «Είμαστε όλοι ρατσιστές», Δεκατρία προβλήματα για το σύγχρονο άνθρωπο, εκδ. 
Νιάρχος. 

Ζήσης Δ. Παπαδημητρίου, «Φόβος: το δεκανίκι της εξουσίας», Ελευθεροτυπία 17/4/2001. 

http://users.sch.gr/papangel/sch/lan/b04.ph.ratsismos_xenofovia.htm 
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Περίληψη 

Η προτεινόμενη εκπαιδευτική ιστοσελίδα, http://users.sch.gr/eritzaleou/, δημιουργήθηκε 
για την εξυπηρέτηση εκπαιδευτικών αναγκών της διδασκαλίας φιλολογικών μαθημάτων 
στο Γυμνάσιο και την αποτελεσματικότερη προσέγγιση των μαθητών και μαθητριών της 
ηλικίας αυτής. Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι κατά βάση εκπαιδευτικό, υποστηρικτι-
κό της διδακτέας ύλης για τα φιλολογικά μαθήματα των τριών τάξεων του Γυμνασίου. Πα-
ράλληλα, περιέχει οπτικοακουστικό υλικό για την ευαισθητοποίηση και τον προβληματισμό 
των μαθητών και μαθητριών για σύγχρονα καίρια ζητήματα, αλλά και για την ψυχαγωγία 
τους, έχοντας πάντα ως στόχο την καλλιέργειά τους, με σεβασμό στην ηλικία τους. Παρου-
σιάζονται εργασίες που υλοποιήθηκαν στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας από την 
εκπαιδευτικό, τους μαθητές και τις μαθήτριές της, και υλικό που προέκυψε από καινοτόμες 
δράσεις. Για την ανάπτυξη της ιστοσελίδας χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης πε-
ριεχομένου (CMS) Joomla! μια εφαρμογή ανοικτού λογισμικού. 

Λέξεις-κλειδιά: ιστοσελίδα, καινοτομία, φιλολογικά μαθήματα, Joomla. 

Εισαγωγή 

Οι εκπαιδευτικές ανάγκες στο σύγχρονο ελληνικό σχολείο αυξάνονται. Η χρήση ενός μόνο 
διδακτικού βιβλίου περιορίζει τη μαθησιακή διαδικασία. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού επα-
ναπροσδιορίζεται. Για να μπορέσει ο εκπαιδευτικός να ανταποκριθεί στις νέες προκλήσεις 
και να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και των μαθητριών του, πρέπει να αξιο-
ποιήσει τις Νέες Τεχνολογίες και τις δυνατότητες που προσφέρουν, προκειμένου να γίνει η 
εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεσματική και ελκυστική στους εξοικειωμένους πια με την 
Τεχνολογία μαθητές. Σύμφωνα με το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (1998) οι Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να ανανεώσουν τη μέ-
θοδο διδασκαλίας τους και τους τρόπους μάθησης των μαθητών τους. 

Οι ΤΠΕ έχουν εισβάλλει σε όλους τους τομείς της ζωής. Οι μαθητές θα πρέπει να καταλά-
βουν ότι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής αποτελεί ένα χρήσιμο εργαλείο και είναι σημαντικό 
να χρησιμοποιούν με κριτικό πνεύμα τις ΤΠΕ. Με τη βοήθεια αυτών αποκτούν κίνητρα, πα-
ρουσιάζουν καλύτερα τις εργασίες τους, διαχειρίζονται πληροφορίες, τους δίνεται η δυνα-
τότητα σύνδεσης με άλλες πηγές πληροφοριών, κάτι που συμβάλλει στην ανακαλυπτική 
μάθηση. Όμως, οι μαθητές δεν αποκτούν μόνο μια σημαντική δεξιότητα σχετικά με τη δια-
χείριση πληροφοριών, αλλά συχνά έχουν οπτική αντίληψη όσων μαθαίνουν, π.χ. μέσω βί-
ντεο. Ταυτόχρονα, υπάρχει η δυνατότητα να μοιραστούν σκέψεις, αλλά και η ευκαιρία πα-
ραγωγής δημιουργικής γραφής. Τέλος, με τις ΤΠΕ προσφέρονται δυνατότητες για αποτελε-
σματικότερες ομαδικές εργασίες, με τη συνεχή επικοινωνία και αλληλεπίδραση, με τη συ-
ντονισμένη συνεργασία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1998). 
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Oι ΤΠΕ εξασφαλίζουν εργαλεία δυναμικά για την κάλυψη των νέων αναγκών και η αξιοποί-
ησή τους στη μαθησιακή διαδικασία ως διδακτικού εργαλείου σε κάθε γνωστικό αντικείμε-
νο, θα βοηθήσει στην κατανόηση εννοιών του γνωστικού αντικειμένου, εμπλουτίζοντας τη 
διδασκαλία και ενισχύοντας την κριτική και δημιουργική μάθηση, την ανάπτυξη νέων δεξιο-
τήτων και ικανοτήτων, τη συνεργασία μεταξύ των εκπαιδευτικών και των μαθητών (Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο, 2011). Εξάλλου, σύμφωνα με την έρευνα του Kay (2014) η επίδοση των 
μαθητών αναφορικά με την ανάκληση, την κατανόηση, την εφαρμογή και την ανάλυση των 
εννοιών αυξήθηκε σημαντικά (28 - 53%), όταν χρησιμοποιήθηκαν διαδικτυακά εργαλεία 
μάθησης (Web-Based Learning Tools). 

Η δημιουργία ιστοσελίδας εκπαιδευτικού περιεχομένου δίνει τη δυνατότητα στον εκπαι-
δευτικό να συγκεντρώσει υλικό χρήσιμο για τη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου και 
την κατανόησή του από τους μαθητές μέσα στη σχολική αίθουσα, αλλά και να αξιοποιήσει 
πρόσθετο, υποστηρικτικό υλικό, το οποίο δεν μπορεί να εκμεταλλευτεί πάντα στο σχολείο, 
καθώς τον πιέζουν ο χρόνος και η διδακτέα ύλη. Παράλληλα, μέσω μιας καλά οργανωμένης 
ιστοσελίδας, που αποτελεί ένα δυναμικό εργαλείο, μπορεί να επιτύχει εποικοδομητική συ-
νεργασία με τους μαθητές του, να ενισχύσει την κριτική μάθηση και να επιδιώξει τη δη-
μιουργικότητα. 

Η ανάπτυξη δικτυακών πυλών είναι εύκολη διαδικασία. Υπάρχουν πολλά εύχρηστα συστή-
ματα διαχείρισης περιεχομένου (content management tools). Πολλοί ιστοχώροι και πολλές 
δικτυακές πύλες δημιουργούνται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι μπορούν 
να είναι σχεδιαστές, διαχειριστές, και τελικοί χρήστες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Οι μαθητές και οι μαθήτριές, στην πλειοψηφία τους, διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογι-
στές, σύνδεση στο Διαδίκτυο, κατακλύζονται από ερεθίσματα διαφορετικών πηγών γνώσης, 
και η πληροφορία μεταδίδεται με ραγδαίους ρυθμούς. 

 Όλες οι σχολικές μονάδες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο και όλοι σχεδόν οι εκπαιδευτικοί 
έχουν πιστοποίηση Α΄ Επιπέδου και έχουν αποκτήσει τις απαραίτητες γνώσεις και δεξιότη-
τες. Αρκετοί μάλιστα συμμετέχουν και σε Προγράμματα Επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου. Στο 
Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο έχουν πρόσβαση σχολεία και εκπαιδευτικοί. Το Δίκτυο αναβαθ-
μίζεται. Το Διαδίκτυο είναι ένας δυναμικός χώρος, μια πηγή γνώσης. Οι μαθητές και οι μα-
θήτριες απαιτείται να γνωρίσουν τη δύναμή του και να μάθουν να το αξιοποιούν. 

Κίνητρα δημιουργίας ιστοσελίδας 

Με τη δημιουργία της ιστοσελίδας, άνοιξε ένα νέο, δικτυακό παράθυρο επικοινωνίας ανά-
μεσα στην εκπαιδευτικό και στους μαθητές της στο Γυμνάσιο για την εξυπηρέτηση των α-
ναγκών της διδασκαλίας των φιλολογικών μαθημάτων αλλά και την προσέγγιση των μαθη-
τών και μαθητριών της ηλικίας αυτής με έναν τρόπο αγαπητό και οικείο σε αυτούς. 

Η χρήση των ΤΠΕ βελτιώνει τη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης, και βοηθά τον 
εκπαιδευτικό να καινοτομήσει (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 1998). Η χρήση ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή και η σύνδεση του λόγου με εικόνα, ήχο και τις ΤΠΕ συμβάλλουν στο σχεδιασμό 
νέων διδακτικών προτάσεων, καινοτόμων και ελκυστικών για τους μαθητές και τις μαθή-

172

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



τριες, ανοίγοντάς τους ταυτόχρονα κι ένα παράθυρο στον κόσμο της τέχνης, της επιστήμης, 
της έρευνας, «βγάζοντάς» τους από τους τοίχους της σχολικής αίθουσας. 

 Παράλληλα, η δημιουργία ιστοσελίδας αποτελεί μια νέα μορφή επικοινωνίας που βοηθά 
την εκπαιδευτικό και τους μαθητές να μοιραστούν πληροφορίες, σκέψεις, συναισθήματα, 
προτάσεις και ενστάσεις για όλα συζητούν στην τάξη στο πλαίσιο του μαθήματος, και δεν 
μπορούν να ολοκληρωθούν στα 45 λεπτά, που συχνά καταπιέζουν τις πιο δημιουργικές 
στιγμές της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Επιπρόσθετα, κίνητρο για τη δημιουργία της ιστοσελίδας αποτέλεσε και η αγάπη των μαθη-
τών για το Διαδίκτυο, τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης, και η πρόκληση, για τον εκπαι-
δευτικό, ενός ανταγωνισμού με τα προηγούμενα, άνισου ή όχι, αλλά με σαφή στόχο να δο-
θούν γνώσεις, μα κυρίως ερεθίσματα για προσωπική αναζήτηση, έρευνα και καλλιέργεια. 

Αναλυτική περιγραφή και εφαρμογή στο σχολικό πρόγραμμα 

Το περιεχόμενο της ιστοσελίδας είναι κυρίως εκπαιδευτικό, υποστηρικτικό της διδασκαλίας 
των φιλολογικών μαθημάτων που διδάσκονται οι μαθητές και οι μαθήτριες και στις τρεις 
τάξεις στο Γυμνάσιο.  

Το υλικό παρουσιάζεται στους μαθητές και στις μαθήτριες στο τέλος των αντίστοιχων, με το 
θέμα, διδακτικών ωρών, το τελευταίο πεντάλεπτο ή δεκάλεπτο ως τελευταία αλλά καθορι-
στική εντύπωση, ή στην αρχή, αποτελώντας την αφόρμηση. Πολλές φορές η παρουσίαση 
αποσπασμάτων κάποιων θεμάτων αποτελούν κίνητρο για προσωπική αναζήτηση ολόκλη-
ρου του θέματος ή περισσότερων πληροφοριών στον ελεύθερο χρόνο των μαθητών και μα-
θητριών στο σπίτι τους, για να διαχειρίζονται πηγές και να ανακαλύπτουν τη γνώση με κρι-
τικό τρόπο μέσα από πληθώρα πληροφοριών, μαθαίνοντας πώς πρέπει να μαθαίνουν, ή 
δημιουργούνται ερεθίσματα για την υλοποίηση μιας εργασίας.  

Ως όνομα της ιστοσελίδας επιλέχθηκε η λέξη "μελίσσι". Επιθυμία της εκπαιδευτικού είναι η 
ιστοσελίδα να αποτελέσει χώρο γόνιμου προβληματισμού, κατάθεσης απόψεων, προτάσε-
ων, σχολίων, ενστάσεων, για να υπάρξει εποικοδομητικός διάλογος και παρουσίαση όλου 
του υποστηρικτικού για τη διδασκαλία υλικού, το οποίο δεν μπορεί να παρουσιασθεί στην 
τάξη λόγω έλλειψης χρόνου. 

Υπάρχουν τρεις Ενότητες, μία για κάθε τάξη (Α΄, Β΄, Γ΄) του Γυμνασίου, και σε κάθε Ενότητα 
υπάρχουν Κατηγορίες, μία για κάθε φιλολογικό μάθημα (π.χ. Ενότητα Α΄ Γυμνασίου, Κατη-
γορία Ιστορία). Το υλικό είναι σχεδιαγράμματα των διδασκόμενων διδακτικών ενοτήτων, 
βίντεο με ιστορικά ντοκουμέντα, δημοσιεύσεις σχετικές με την ύλη η οποία διδάσκεται, πα-
ραπομπές σε άλλες πηγές εκπαιδευτικού χαρακτήρα (βιβλία, ιστοσελίδες, μουσεία κ.ά), 
είτε οπτικοποιημένες παρουσιάσεις, είτε μελοποιημένα ποιήματα, βίντεο, είτε συνδέσεις 
με άλλες, σχετικές με το αντικείμενο, ιστοσελίδες εκπαιδευτικού περιεχομένου, ό,τι δηλαδή 
επεξηγεί, διασαφηνίζει όσα διδάσκονται μέσα στην τάξη ή ό,τι θεωρείται γοητευτικό για 
μία διαφορετική προσέγγιση θεμάτων, τα οποία συχνά προκαλούν ανία στους μαθητές, 
επειδή είναι γνωστά από προηγούμενες τάξεις ή δεν τους ελκύουν ως απλές αναφορές χω-
ρίς κάποιο άλλο ερέθισμα. 

173

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



 Με τη χρήση της τεχνολογίας, του ήχου, της εικόνας, μπορεί κάποιος να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον τους αλλά και να τους παρακινήσει σε περαιτέρω προσωπική μελέτη, έρευνα 
και προβληματισμό. Είναι ιδιαίτερα ελκυστικό για το μαθητή να βλέπει την Άννα Φρανκ στο 
μοναδικό βίντεο που σώζεται ή να εξερευνεί το κρησφύγετό της, να ακούει τραγούδια ε-
μπνευσμένα από το Μικρό Πρίγκιπα από διαφορετικούς δημιουργούς ή να βλέπει τους πί-
νακες του Ζωγράφου, κατά παραγγελία του Μακρυγιάννη, ή να ακούει μελοποιημένα απο-
σπάσματα από την Ερωφίλη ή τρεις διαφορετικές ερμηνείες για το ίδιο ποίημα της Πολυ-
δούρη, ή να αναζητά στην εκπαιδευτική τηλεόραση το βίντεο για το Πολυτεχνείο, την ασπί-
δα του Αχιλλέα ή τη Φόνισσα του Παπαδιαμάντη, να παρακολουθεί την τελευταία συνέ-
ντευξη του Καζαντζάκη, και τόσα άλλα που δεν είναι δυνατόν να τα δει σε 45 λεπτά, παρά 
μόνο να γίνει αναφορά σε αυτά ή να παρουσιασθούν κάποια επιλεγμένα. 

Όμως, υπάρχουν κι άλλες Ενότητες. Μία από αυτές ονομάζεται Μαθητές και περιλαμβάνει 
μία Κατηγορία με Εργασίες μαθητών από όλα τα σχολικά χρόνια της υπηρεσίας της εκπαι-
δευτικού. Για παράδειγμα, φύλλα σχολικής εφημερίδας, οπτικοποιημένες εργασίες μαθη-
τών, εργασίες από συμμετοχή σε Προγράμματα κ.α. Μία άλλη Κατηγορία έχει Άρθρα προ-
βληματισμού (π.χ. για τη μετανάστευση, το ρατσισμό, τη φτώχεια, τον καταναλωτισμό κ.α.) 
από τον έντυπο και ηλεκτρονικό Τύπο, κάτι που ζήτησαν οι ίδιοι οι μαθητές και αποσκοπεί 
τόσο στον προβληματισμό τους όσο και στη βελτίωση του λόγου τους. Μία άλλη Κατηγορία 
αφορά Θέματα εκπαίδευσης, με προτεινόμενες εκπαιδευτικές ιστοσελίδες, εκπαιδευτικά 
διαδικτυακά παιχνίδια και μία άλλη Κατηγορία αφορά μαθητικούς εκπαιδευτικούς Διαγω-
νισμούς, πανελλήνιους και τοπικούς. 

Η επόμενη Ενότητα ονομάζεται Νέα. Όπως το δηλώνει και ο τίτλος ενημερώνονται οι μαθη-
τές για θέματα Επικαιρότητας σε μία Κατηγορία, και για εκπαιδευτικές και καλλιτεχνικές 
Εκδηλώσεις τοπικού ή πανελλήνιου ενδιαφέροντος σε μία άλλη Κατηγορία. Υπάρχει ακόμη 
η Κατηγορία Φωτογραφίες, με φωτογραφίες για σημαντικά γεγονότα από τον έντυπο ή η-
λεκτρονικό Τύπο, αλλά και η Κατηγορία Διάφορα, στην οποία εντάσσεται ό,τι δεν μπορεί να 
κατηγοριοποιηθεί στα προηγούμενα.  

Στην επόμενη Ενότητα με το όνομα Βίντεο, η οποία είναι αγαπημένη των μαθητών, υπάρ-
χουν η Κατηγορία για την Τέχνη, με παρουσιάσεις έργων διάσημων ζωγράφων, γλυπτών 
κ.ά., η Κατηγορία Μουσική με αγαπημένα τραγούδια οπτικοποιημένα, η Κατηγορία Ποίηση 
με οπτικοποιημένα μελοποιημένα ποιήματα, τα οποία δεν ανήκουν στην ύλη που διδάσκο-
νται οι μαθητές ή αποτελούν παράλληλα κείμενα, και η δημοφιλής Κατηγορία Διάφορα, με 
βίντεο οικολογικού και κοινωνικού περιεχομένου, αλλά και ταινίες Μικρού Μήκους, βρα-
βευμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων ή βραβευμένες ταινίες μαθητών. Η Ενότητα αυτή 
αποσκοπεί στην ψυχαγωγία, στην καλλιέργεια, στην ευαισθητοποίηση των μαθητών για 
θέματα σημαντικά, τοπικού, πανελλήνιου και παγκόσμιου ενδιαφέροντος, με τρόπο κατάλ-
ληλο για την ηλικία τους και με σεβασμό σε αυτούς. 

Μία άλλη Ενότητα ονομάζεται Λέσχη Ανάγνωσης και υποστήριζε αρχικά το Πολιτιστικό 
Πρόγραμμα στο οποίο συμμετείχε ομάδα μαθητών και μαθητριών του σχολείου, σε συνερ-
γασία με το ΕΚΕΒΙ, για την επίσκεψη της Άλκη Ζέη στο σχολείο. Στη συνέχεια, στην Ενότητα 
συμμετέχουν μαθητές που αγαπούν τη φιλαναγνωσία. Μία Κατηγορία αφορά Αναγνωστικά 
Νέα, ενώ υπάρχουν τόσες Κατηγορίες όσες και τα βιβλία της Άλκης Ζέη, αλλά και άλλων 
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συγγραφέων. Τα παιδιά διαβάζουν βιβλία, κάνουν βιβλιοκριτική, αρθρογραφούν, εκθέτουν 
τις σκέψεις και τις εντυπώσεις τους, ανταλλάσσουν απόψεις.  

Η επόμενη Ενότητα είναι το Λογοτεχνικό Εργαστήρι με μία Κατηγορία, τη Δημιουργική Γρα-
φή. Οι μαθητές εκφράζονται δημιουργικά γράφοντας χαϊκού, ποιήματα, μονολόγους, δια-
λόγους, επιστολές, αγγελίες, παίρνουν συνεντεύξεις από ήρωες λογοτεχνικών κειμένων της 
Αρχαίας αλλά και Νεοελληνικής Γραμματείας. 

Ακολουθεί η Ενότητα για τη Σχολική Βία. Οι τέσσερις Κατηγορίες αφορούν το ενημερωτικό 
υλικό, τη Δράση με τους Διαμεσολαβητές, τις Δράσεις του σχολείου και το ρατσισμό. 

Η τελευταία Ενότητα, το Project, αφορά το σχεδιασμό μιας διδακτικής ενότητας και το πα-
ραγόμενο υλικό από τους μαθητές και τις μαθήτριές, στο πλαίσιο μιας προσπάθειας της 
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δράμας για την εφαρμογή καινοτόμων μεθόδων στην εκπαι-
δευτική διαδικασία, όπως είναι η μέθοδος των Έξι Καπέλων του Edward de Bono, το Artful 
Thinking, η θεωρία του έντεχνου συλλογισμού, και η μέθοδος μάθησης μέσω σχεδιασμού. 

Στην Κεντρική Σελίδα κάτω από τους τίτλους των Ενοτήτων υπάρχουν αριστερά Τα τελευ-
ταία νέα, για μια γρήγορη ματιά σε ό,τι δημοσιεύεται, στο κέντρο η προτεινόμενη Ιστοσελί-
δα του μήνα και δεξιά τα Δημοφιλέστερα άρθρα. 

Στα αριστερά της σελίδας προτείνονται η ιστοσελίδα του σχολείου και σελίδες τοπικού εν-
διαφέροντος, όπως του Φαλακρού, του σπηλαίου Αγγίτη, της τοπικής ποδοσφαιρικής ομά-
δας, χώρος chat, για ανταλλαγή σκέψεων άμεσα, και δεξιά λεξικό, ιστοσελίδες εκπαιδευτι-
κού περιεχομένου, όπως για παράδειγμα του ΚΕΣΥΠ, του ΠΣΔ, του ΚΠγ και άλλες, οι οποίες 
συνεχώς εμπλουτίζονται. Κάτω δεξιά υπάρχει ημερολόγιο και σημαντικά ιστορικά γεγονότα 
της ημέρας από άλλες χρονιές, αλλά και πληροφορίες για τον καιρό. 

Το φόντο της ιστοσελίδας εναλλάσσεται, ανάλογα με την εποχή. 

Με ιδιαίτερη φροντίδα και σεβασμό αναφέρονται όλοι οι δημιουργοί όσων θεμάτων πα-
ρουσιάζονται στην ιστοσελίδα και αποτελούν έργο τρίτων, αλλά και οι πηγές από όπου 
προέρχεται το υλικό. Η χρήση του υλικού γίνεται για καθαρά εκπαιδευτικούς και όχι εμπο-
ρικούς λόγους.  

Η πρόσβαση στα άρθρα γίνεται μόνο σε εγγεγραμμένους χρήστες, για να προστατευθούν οι 
μαθητές και οι μαθήτριες που αρθρογραφούν στην ιστοσελίδα, ή αφήνουν τα σχόλιά τους 
στα άρθρα, συχνά με τα αληθινά τους στοιχεία, και για την αποφυγή της αλλοίωσης του 
εκπαιδευτικού χαρακτήρα της ιστοσελίδας με οποιοδήποτε τρόπο και από οποιοδήποτε 
επισκέπτη, του οποίου τα στοιχεία είναι άγνωστα. Οι γονείς των μαθητών ενημερώνονται, 
σε κάποια συνάντηση, για την ύπαρξη της ιστοσελίδας και το ρόλο της. 

Για την υλοποίηση του δικτυακού τόπου χρησιμοποιήθηκε το σύστημα διαχείρισης περιε-
χομένου (CMS) Joomla! (North, 2011∙ Bellamy, 2011), το οποίο ανήκει στην κατηγορία του 
Ελεύθερου Λογισμικού / Λογισμικού Ανοικτού Κώδικα. Η αρχική σχεδίαση, εγκατάσταση, 
υλοποίηση και οι δοκιμές, έγιναν τοπικά σε προσωπικό υπολογιστή με τη βοήθεια του πα-
κέτου xammp, το οποίο παρείχε τον απαραίτητο διακομιστή (Apache), τη MySQL και PHP. Η 
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ιστοσελίδα κατόπιν ανέβηκε και φιλοξενείται στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο, στον προσω-
πικό χώρο της εκπαιδευτικού. 

Στην βασική διανομή του Joomla! προστέθηκαν σταδιακά ενθέματα (components) και πρό-
σθετα (modules) τα οποία κρίθηκαν απαραίτητα για τη λειτουργία του δικτυακού τόπου 
σύμφωνα με τους στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή. Ενδεικτικά χρησιμοποιήθηκαν: 

• Το Community Builder, για να διευκολύνει θέματα διαχείρισης χρηστών, όπως την 
παρακολούθηση και έγκριση των εγγραφών νέων χρηστών, την ανταλλαγή μηνυμά-
των με το διαχειριστή, και την παροχή δικαιωμάτων συγγραφής άρθρων. Έτσι, έχει 
δοθεί η δυνατότητα σε κάποιους χρήστες/μαθητές να υποβάλλουν τα δικά τους 
άρθρα για εργασίες οι οποίες τους έχουν ανατεθεί από την εκπαιδευτικό τους. Το 
Community Builder παρέχει επίσης τη δυνατότητα συνεργασίας με φόρουμ συζητή-
σεων μεταξύ των χρηστών, το οποίο έχει ήδη εγκατασταθεί και θα ενεργοποιηθεί 
σε μελλοντικό στάδιο. 

• Το Joomla Comment, για να δοθεί η δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες 
(και μόνο) να δημοσιεύουν σχόλια πάνω σε επιλεγμένα άρθρα. Παρέχονται αυξη-
μένες δυνατότητες ασφάλειας, καθώς τα σχόλια ελέγχονται από τον διαχειριστή 
πριν δημοσιευτούν. 

• Το Phoca Guestbook, για να δοθεί η δυνατότητα και σε επισκέπτες της ιστοσελίδας 
να επικοινωνούν με το διαχειριστή, τηρώντας παράλληλα τους κανόνες ασφαλείας 
(διαθέτει Captcha). 

• Το Xmap για τη δημιουργία sitemap, για να δώσει τη δυνατότητα στους χρήστες 
μιας γρήγορης περιήγησης στην πλήρη δομή του δικτυακού τόπου. 

Το Joomla! παρέχει την ευελιξία μελλοντικής ενσωμάτωσης νέων χαρακτηριστικών (για πα-
ράδειγμα ενός wiki) στο δικτυακό τόπο, καθώς νέες ανάγκες θα παρουσιάζονται κατά την 
επικοινωνία της εκπαιδευτικού με τους μαθητές της. 

Οφέλη αξιοποίησης ιστοσελίδας στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Καινοτόμος χαρακτήρας 

Η χρήση μιας ιστοσελίδας εκπαιδευτικού περιεχομένου, υποστηρικτικού για τη διδακτέα 
ύλη, αποτελεί μια νέα προσέγγιση ιδιαίτερα αγαπητή στα παιδιά, βασισμένη στη γοητεία 
και τη δύναμη των ΤΠΕ. Είναι μια καινοτόμος παιδαγωγική προσέγγιση, συμβάλλει στην 
αναμόρφωση της διδασκαλίας μέσα στη διδακτική ώρα, αλλά και έξω από αυτή, ξεπερνώ-
ντας τα όρια του ενός σχολικού βιβλίου. 

Συμβολή του έργου στη βελτίωση της διδακτικής πράξης 

Έχει επιτυχή αποτελέσματα, κάτι που φαίνεται από το ενδιαφέρον των παιδιών, τα οποία 
αδημονούν για το επιπλέον, το διαφορετικό, και το επιζητούν. Επιθυμούν να γνωρίσουν, να 
μάθουν. Βλέπουν, ακούνε, κρίνουν, συγκρίνουν. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον επιδεικνύουν και οι 
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μαθητές με χαμηλές επιδόσεις. Επίσης, συμμετέχουν οι εκπαιδευόμενοι ενεργητικά, σχο-
λιάζουν κάτω από κάθε παρουσίαση, γράφουν άρθρα, με την ιδιότητα του αρθρογράφου, 
ερευνούν, δίνουν ιδέες, παρουσιάζουν τις εργασίες τους, αλληλεπιδρούν.  

Όλο το εκπαιδευτικό υλικό το οποίο παρουσιάζεται, βασίζεται στις ανάγκες των μαθητών 
και των μαθητριών, με σεβασμό στην ηλικία τους. Παράλληλα, παράγεται υλικό (εργασίες) 
και από τους ίδιους τους μαθητές και τις μαθήτριες. 

Παιδαγωγική αξία έργου 

Όλα τα θέματα έχουν ως στόχο την προσωπική, κοινωνική και πολιτιστική ανάπτυξη των 
παιδιών (άρθρα προβληματισμού, βίντεο τέχνης κ.α.). Δίνονται κίνητρα για επίτευξη υψη-
λότερων προσδοκιών. Παρουσιάζεται ό,τι καλύτερο υπάρχει για παιδιά και εφήβους, με 
βάση τις ανάγκες τους. Δίνονται αφορμές και κίνητρα για απόκτηση περισσότερων γνώσε-
ων από όσες προσφέρει το ένα σχολικό βιβλίο, επιτυγχάνεται καλύτερη κατανόηση και εμ-
βάθυνση στο γνωστικό αντικείμενο το οποίο διδάσκεται, ενώ ταυτόχρονα διευκολύνεται η 
διαδικασία «μαθαίνω πώς να μαθαίνω», προτείνοντας την αναζήτηση περισσότερων πλη-
ροφοριών, περισσότερων πηγών, τη σύγκριση, τη σφαιρικότερη προσέγγιση. Επίσης, επι-
διώκεται η δημιουργικότητα και η συνεργασία, με την παρουσίαση καινοτόμων προτάσεων 
και την προτροπή συμμετοχής όλων των μαθητών. 

Συμβολή στη λειτουργία της σχολικής τάξης/μονάδας 

Η εφαρμογή στο σχολείο είναι εύκολη, χωρίς μεγάλο κόστος. Διαμορφώνεται θετικό κλίμα 
μέσα στη σχολική αίθουσα, υπάρχει δυνατότητα συνεργασίας των μαθητών, αλλά και πε-
ρισσότερων εκπαιδευτικών. Πολύ συχνά τα παιδιά μαζί με τους γονείς τους στο σπίτι πλοη-
γούνται στην ιστοσελίδα. 

Διεύρυνση της εφαρμογής και σε άλλα αντικείμενα της σχολικής μονάδας 

Η εφαρμογή αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για όλα τα γνωστικά αντικείμενα της σχολικής 
μονάδας, λειτουργώντας με τρόπο υποστηρικτικό για όλα τα σχολικά βιβλία, δίνοντας κίνη-
τρα για ατομικές και ομαδικές εργασίες (με τη χρήση ΤΠΕ), βοηθώντας τη διαθεματικότητα. 

Προϋποθέσεις ανάπτυξης στο σχολείο 

Για την καλύτερη, αποτελεσματικότερη αξιοποίηση της ιστοσελίδας στο σχολείο απαιτείται 
ηλεκτρονικός υπολογιστής με γρήγορη σύνδεση στο Διαδίκτυο και προτζέκτορας. Παράλλη-
λα, αν οι μαθητές και οι μαθήτριες έχουν πρόσβαση στο Διαδίκτυο στο σπίτι τους, το απο-
τέλεσμα είναι το επιθυμητό. 

Συμπεράσματα 

Από την εφαρμογή της καινοτόμου αυτής δράσης στη σχολική αίθουσα και την παρατήρηση 
των αντιδράσεων των χρηστών, τα συμπεράσματα είναι θετικά και ενθαρρυντικά. Συχνά 
καλούνται να συμπληρώσουν κάποιο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της ιστοσελίδας για τη 
βελτίωση αυτής. Οι μαθητές και οι μαθήτριες, ακόμη κι αυτοί με χαμηλές επιδόσεις, επι-

177

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



δεικνύουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το νέο τρόπο παρουσίασης των θεμάτων, αξιοποιούν 
τις πληροφορίες, παράγουν και προσθέτουν υλικό. 

Με μεγάλη προσοχή παρακολουθούν την παρουσίαση κατά τη διδακτική ώρα, ανυπομο-
νούν και επιζητούν αυτό το διαφορετικό, προβληματίζονται, σχολιάζουν, κρίνουν, ανταλ-
λάσσουν απόψεις, διαφωνούν. Εκφράζουν την προτίμησή τους για την καλύτερη μελοποίη-
ση κάποιου ποιήματος, επιθυμούν να δουν τη συνέντευξη ενός ποιητή, επιζητούν περισσό-
τερα παράλληλα κείμενα, περισσότερες πηγές, ξεφεύγοντας από τα όρια του ενός σχολικού 
βιβλίου, παρακολουθούν εργασίες άλλων συμμαθητών και συμμαθητριών τους.  

Παράλληλα, και οι Κατηγορίες οι οποίες περιέχουν θέματα για την ψυχαγωγία τους είναι 
ιδιαίτερα δημοφιλείς. Παρακολουθούν βραβευμένα βίντεο ή ταινίες ή ό,τι άλλο είναι κα-
τάλληλο για την ηλικία τους. 

Αρκετά ενθαρρυντικά είναι και τα συμπεράσματα για το ενδιαφέρον που δείχνουν και έξω 
από τη σχολική αίθουσα. Αφιερώνουν χρόνο και στο σπίτι, για να αναζητήσουν κάτι που 
είδαν ή άκουσαν στο σχολείο, επειδή επιθυμούν να το ξαναδούν ή να το ξανακούσουν ή να 
το σχολιάσουν. Βέβαια, ένας μεγάλος αριθμός παιδιών δε διαθέτουν σύνδεση με το διαδί-
κτυο στο σπίτι τους. 
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Έλληνες του σήμερα που ξεχωρίζουν.  
Δημιουργία wiki στο μάθημα της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο. 

1Νηστικάκη Ανδρονίκη, 2 Χατζηγιάννογλου Θάλεια  

1Καθηγήτρια Αγγλικής (ΠΕ06) Β/θμιας Εκπαίδευσης 

nikinist@yahoo.g 

2Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών  Αγγλικής (ΠΕ06) Α’ Περιφέρειας Αθηνών 

thahad@hotmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εστιάζει σε εκπαιδευτικό wiki, το οποίο δομήθηκε στο πλαίσιο του μαθή-
ματος της Ερευνητικής Εργασίας στο Λύκειο. Ως ιστότοπος φιλοξενεί ποικιλία πολυμεσικών 
πηγών και συνδέσμων που αφορούν στη θεματική που πραγματεύεται, όπως και  κείμενα, 
παρουσιάσεις και διαδικτυακά εργαλεία δεύτερης γενιάς (web 2.0 tools). Βασικός σκοπός 
της εργασίας ήταν η ενδελεχής διερεύνηση της ζωής και του έργου σημαντικών Ελλήνων εν 
ζωή, που με την προσωπικότητα και το έργο τους άλλαξαν τη δυναμική του πεδίου στο ο-
ποίο διακρίθηκε ο καθένας.  Εφαρμόστηκε ποικιλία μεθόδων και πρακτικών που άπτονται 
της σύνθετης και πολυεπίπεδης φύσης της ερευνητικής εργασίας, όπως η Συνδυαστική 
Μάθηση,  η Συνεργατική και η Εμπειρική μέθοδος. Η στοχοθεσία έγινε βάσει ταξινομίας 
Bloom και η προσέγγιση ήταν διαφοροποιημένη. Το έργο βασίστηκε  σε πέντε βασικούς 
άξονες που συνοψίζονται στα εξής: έρευνα, ανάλυση και σύγκριση έντυπων και ψηφιακών 
πηγών πληροφορίας, παραγωγή πολυτροπικών κειμένων τόσο κατά τη διάρκεια της διαδι-
κασίας, όσο και στην τελική παρουσίαση, ανάπτυξη δεξιοτήτων αυτοαξιολόγησης και ετε-
ροαξιολόγησης προσωπικών και συλλογικών στάσεων και προϊόντων, ανάπτυξη δεξιοτήτων 
κριτικής σκέψης και αναστοχασμού.  

Λέξεις Κλειδιά: ερευνητική εργασία, εκπαιδευτικό wiki, συνδυαστική μάθηση, συνεργατική 
μέθοδος, αξιολόγηση, διαδικτυακά εργαλεία δεύτερης γενιάς (web 2.0.)  

Εισαγωγή 

Η μέθοδος project (Ερευνητική Εργασία) θεσμοθετήθηκε νομικά και εφαρμόστηκε στα Ελ-
ληνικά σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης το 2011 (ΦΕΚ 1213, Τ.Β΄, 59609/Γ2), ως μά-
θημα του επίσημου Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών, αρχικά για τρεις ώρες εβδομα-
διαίως, που μειώθηκαν σε δύο το αμέσως επόμενο σχολικό έτος. Αποτελεί διακριτό αντι-
κείμενο του Προγράμματος Σπουδών με θεματική που επιβάλλεται να ερευνηθεί και να 
ολοκληρωθεί στο περιορισμένο χρονικό διάστημα ενός τετραμήνου, γεγονός που απαιτεί 
από το συντονιστή να διεξάγει εκτεταμένη έρευνα και να οργανώσει υλικά, δραστηριότητες 
και  βήματα εκ των προτέρων, διασφαλίζοντας την ομαλή ροή της διαδικασίας, καθώς οι 
συμμετέχοντες έχουν ελάχιστη εξοικείωση με τις μεθόδους και πρακτικές που εφαρμόζο-
νται σε ανάλογα πλαίσια.  

Η εισαγωγή της συγκεκριμένης μεθόδου μάθησης βασίστηκε σε διαφορετικές παιδαγωγικές 
και μαθησιακές θεωρίες, που προϋπήρξαν της εφαρμογής της, τόσο σε μαθησιακά περι-
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βάλλοντα του εξωτερικού, όσο και στα εγχώρια, τα οποία κλήθηκαν να εφαρμόσουν βασι-
κές αρχές του νέου διδακτικού αντικείμενου, ενσωματώνοντάς τις στο υπάρχον εκπαιδευτι-
κό σύστημα. Παράλληλα με την  εισαγωγή του μαθήματος, το οποίο από μόνο του αποτελεί 
μια ξεχωριστή και διακριτή οντότητα σε ένα κλειστό και ελάχιστα μαθητοκεντρικό πρό-
γραμμα σπουδών, αναδύεται δυναμικά και  διεκδικεί καταλυτικό ρόλο στη μάθηση ένας 
άλλος τομέας που διαχέεται σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα και τα εκπαιδευτικά συστή-
ματα σε παγκόσμια κλίμακα: Οι Τ.Π.Ε. και η παιδαγωγική τους αξιοποίηση στην εκπαίδευ-
ση. Με γνώμονα το Νέο σχολείο και τους τέσσερις βασικούς άξονες στους οποίους εδραιώ-
θηκε, δηλαδή το Περιβάλλον, τον Πολιτισμό, την Τέχνη και τις Τ.Π.Ε. (Π.Ι.-Βασικό επιμορ-
φωτικό Υλικό, Τ.Α’, 2011), η ερευνητική εργασία αναδεικνύεται δυναμικά ως ενοποιητικός 
παράγοντας όλων των προαναφερθέντων, αξιοποιώντας και ενσωματώνοντας τους πόλους 
ενδιαφέροντος σε ένα διαθεματικό, διεπιστημονικό  πλαίσιο. Σε αυτό το πλαίσιο, αποφασί-
στηκε ο σχεδιασμός και  η υλοποίηση της εν λόγω εργασίας, επιδιώκοντας το βέλτιστο απο-
τέλεσμα  στις υπάρχουσες συνθήκες και το διαθέσιμο χρόνο.   

Θεωρητικοί Άξονες 

Στο Ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα, η μέθοδος project άρχισε να εμφανίζεται στο προσκή-
νιο με την εισαγωγή της ευέλικτης ζώνης το 2006, ως μια νέα διδακτική και μαθησιακή δια-
δικασία με απώτερο στόχο να επεκταθεί σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα, είτε στην επίσημη 
είτε στην άτυπη μορφή της. Ο χαρακτηρισμός «άτυπη» αποδίδεται για να περιγράψει σχέ-
δια ομαδικής εργασίας που απαιτούν μικρής εμβέλειας έρευνα και ένα περιορισμένης έ-
κτασης προϊόν, που δύναται να  αποτελεί μέρος  οποιουδήποτε διδακτικού αντικειμένου με 
βραχυπρόθεσμους και μεσοπρόθεσμους στόχους. Σύμφωνα με αυτό τον ορισμό, ο εκπαι-
δευτικός μπορεί να ορίσει ένα σύντομο σχέδιο δράσης στο πλαίσιο του μαθήματος που δι-
δάσκει, χρησιμοποιώντας το αποτέλεσμά του και ως αξιολογικό εργαλείο για τον εντοπισμό 
πιθανών γνωστικών ελλείψεων και την ενδεχόμενη βελτίωση διδακτικών πρακτικών. 

Όσον αφορά  στη διεθνή βιβλιογραφία, η απαρχή της συγκεκριμένης μεθόδου εντοπίζεται 
στις γνωστικές θεωρίες μάθησης, σύμφωνα με τις οποίες, οι εσωτερικές γνωστικές δομές, 
εφόσον δέχονται την επιρροή των ερεθισμάτων του περιβάλλοντος, μεταβάλλονται με το 
πέρασμα του χρόνου (στάδια γνωστικής ανάπτυξης)  και διαφοροποιούνται από άτομο σε 
άτομο, με κύριο γνώμονα τις υφιστάμενες βιολογικές μεταβλητές (Piaget, 1979). Η εξέλιξη 
που σημειώθηκε με την πάροδο του χρόνου στους τομείς  της πολιτικής, της οικονομίας και 
της ψυχολογίας επηρέασε τις παιδαγωγικές και διδακτικές μεθόδους με την έλευση σπου-
δαίων θεωρητικών όπως ο Vygotsky (1978) και ο Bruner (1960), που  ανέδειξαν τη σημασία 
του εσωτερικού κινήτρου και της επιρροής του περιβάλλοντος στη μάθηση με πρωταγωνι-
στή το πολιτιστικό πλαίσιο μέσα στο οποίο το άτομο κινείται και ενεργεί, ερμηνεύοντας και 
μεταβάλλοντας συνεχώς τις συνισταμένες του. Με αυτή τη συλλογιστική, ο μαθητής απο-
στασιοποιείται από το ρόλο του παθητικού δέκτη πληροφοριών, εννοιών  και κανόνων, ενώ 
υιοθετεί νέες στάσεις προς τη μάθηση μετασχηματίζοντας διαδικασίες και αξιακά συστήμα-
τα. Οι απόψεις θεωρητικών του Εποικοδομισμού και των Ανθρωπολογικών θεωριών ενι-
σχύθηκαν και από τις μελέτες εκπαιδευτικών και ψυχολόγων της Επιδραστικής Μάθησης, η 
οποία αναδεικνύει τη σημασία της παρώθησης και του συστήματος αξιών στην εκπαίδευση 
ενηλίκων (Krathwohl, Bloom, & Masia, 1964; Mezirow et al, 1990; Taylor, 1997; Wlodkowski, 
1985). 
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Επιπλέον, η Εμπειρική Μάθηση προστίθεται στα παραπάνω, αλληλοσυμπληρώνοντας τις 
προαναφερθείσες θεωρίες και μεθόδους, καθώς φέρει τα πολύτιμα συστατικά του πειρα-
ματισμού, της παρατήρησης, της ανάληψης δράσης και του αναστοχασμού (Kolb, 1984). 

Σύμφωνα με πιο πρόσφατες μελέτες (Markham, 2011), η μέθοδος project ενοποιεί τη θεω-
ρητική γνώση με την πράξη. Οι μαθητές λαμβάνουν γνώσεις και στοιχεία από το κοινό Πρό-
γραμμα Σπουδών,  ενώ εφαρμόζουν αυτή τη γνώση για να επιλύσουν προβλήματα και να 
επιφέρουν ουσιώδη αποτελέσματα. Επίσης, αξιοποιούν τα ψηφιακά εργαλεία για να παρά-
ξουν υψηλής ποιότητας συνεργατικά προϊόντα. Το PBL (project based learning) επαναφέρει 
το μαθητή στο κέντρο της εκπαίδευσης μετατοπίζοντας το κέντρο βάρους από  το Πρό-
γραμμα σπουδών, μια μετατόπιση  που επιβάλλεται από την παγκόσμια κοινότητα, η οποία 
ανταμείβει «άυλα» κεφάλαια όπως το κίνητρο, το πάθος, τη δημιουργικότητα, την ενσυ-
ναίσθηση και την ευελιξία. Αυτά δεν μπορούν να διδαχτούν μέσα από ένα σχολικό εγχειρί-
διο, πρέπει να ενεργοποιηθούν μέσα από την εμπειρία. 

Τέλος, πρέπει να αναφερθεί η καταλυτική επίδραση της Μεικτής ή Συνδυαστικής Μάθησης 
(Stalker & Horn, 2012), η οποία πολλαπλασιάζει τους χρόνους μάθησης και αλληλεπίδρα-
σης προσδίδοντας  ευελιξία στη μαθησιακή διαδικασία, ενώ ενισχύει τη δημιουργικότητα 
μέσω της τεχνολογίας, η οποία αναγνωρίζεται ως κινητήρια δύναμη για μαθητές που την 
χρησιμοποιούν καθημερινά στη ζωή τους. 
 

Σχεδιασμός και Υλοποίηση 

Το έργο ξεκίνησε με την επιλογή της θεματικής «Έλληνες του σήμερα που ξεχωρίζουν». Η 
επιλογή του συγκεκριμένου θέματος είχε ως έναυσμα την εποχή μας, κατά την οποία οι νέ-
οι κατακλύζονται από αρνητικά μηνύματα και θεάματα αμφιβόλου ποιότητας. Συνεπώς, 
κρίθηκε αναγκαίο να προβληθεί η πλευρά μιας άλλης διάστασης της ζωής, με αναφορές σε 
διαφορετικά αξιακά συστήματα και εναλλακτικές δράσεις. Σε αυτό το πλαίσιο, μελετήθηκαν 
άνθρωποι κάθε ηλικίας και κοινωνικού προφίλ από το χώρο της Μουσικής, του Αθλητι-
σμού, του Κινηματογράφου, της Επιστήμης καθώς και ατόμων που διακρίνονται για την 
έντονη κοινωνική τους προσφορά και αφοσίωση στο συνάνθρωπο. Διασφαλίστηκε, επίσης, 
επιλογή προσωπικοτήτων με εθνική και διεθνή εμβέλεια και αναγνώριση, των οποίων  το 
έργο χαρακτηρίζεται από αυθεντικότητα, πρωτοπορία και δύναμη επιρροής. Για την υλο-
ποίηση του συγκεκριμένου έργου, δημιουργήθηκε η πλατφόρμα του wiki με διακριτούς 
στόχους που συνάδουν με τους στόχους της ερευνητικής εργασίας  (Ματσαγγούρας, 2011)  
και των Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. (ΦΕΚ 193/2013 - Ν.4186/2013) καθώς και με τις εμπεριστατω-
μένες μελέτες πλειάδας Επιστημόνων όπως Jonassen (1996), Keegan (2000), Κυνηγός & Δη-
μαράκη (2002), Μικρόπουλος (2006), που υποστηρίζουν τη θετική επίδραση της εκπαιδευ-
τικής τεχνολογίας στα σύγχρονα περιβάλλοντα μάθησης.  

Μετά την επιλογή της θεματικής από τους μαθητές της Α΄ Λυκείου, έγινε η εγγραφή στον 
ιστότοπο PBworks.com και δημιουργήθηκαν οι πρώτες σελίδες του wiki. Η πρώτη εκδοχή 
της πλατφόρμας όπως και η εμπλουτισμένη μορφή της, που διαμορφώθηκε εκ παραλλήλου 
με την εξέλιξη της διαδικασίας και το τελικό αποτέλεσμα με προσθήκη υλικού, σελίδων και 
προϊόντων, είχε ποικίλους και πολλαπλούς στόχους. Ως συνεργατικός, διαδικτυακός τόπος, 
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μπορούσε να φιλοξενήσει πλειάδα πηγών διαφορετικού τύπου ( ήχο, κινούμενη εικόνα, 
βίντεο, πολυτροπικά κείμενα κ.α.), πλαισίωνε και εξασφάλιζε την ποιότητα της έρευνας, 
διευκόλυνε την ενσωμάτωση και χρήση διαδικτυακών εργαλείων δεύτερης γενιάς, παρείχε 
την απαραίτητη οργάνωση και δομή που απαιτείται σε σύνθετα συλλογικά έργα και 
εξασφάλιζε την ιδιωτικότητα των αναρτημένων εργασιών. Κυρίως, δρούσε ως κοινός τόπος 
αναφοράς και κανάλι δημιουργικής εξοικείωσης με άλλους κώδικες επικοινωνίας, 
αποτελώντας κίνητρο για την ενίσχυση της συμμετοχικότητας και της δημιουργικής 
αλληλεπίδρασης μεταξύ όλων των εμπλεκομένων 

H αρχική σελίδα http://ellhnes.pbworks.com/  φιλοξένησε τη δομή της εργασίας με όλα τα 
συστατικά στοιχεία που διέπουν το έργο, όπως το γενικό σκοπό, τους επιμέρους στόχους, 
τη γλώσσα εργασίας, το χώρο συναντήσεων, το επίπεδο σπουδών των μαθητών, τα αναμε-
νόμενα αποτελέσματα και το γενικό πλαίσιο αξιολόγησης βάσει εγκυκλίου.  
 

 

Σχήμα 1: Αρχική σελίδα του έργου. 

Με αυτόν τον τρόπο, διασαφηνίστηκαν και ορίστηκαν όλες οι καίριες παράμετροι που ήταν 
ορατοί και προσβάσιμοι σε όλα τα μέλη της ομάδας από τις πρώτες συναντήσεις.  

Σχετικά με την έναρξη της διαδικασίας, το πρώτο δίωρο διεξήχθησαν δραστηριότητες γνω-
ριμίας σε δυάδες, ακολούθως σε τετράδες και εν τέλει στην ολομέλεια με σκοπό την απο-
συμφόρηση της έντασης, τη δημιουργία θετικού κλίματος και την εδραίωση μιας αρμονικής 
συνεργατικής σχέσης, με διασκεδαστικό και ταυτόχρονα γόνιμο τρόπο. Ακολούθησε συζή-
τηση με τη μέθοδο της δομημένης συμμετοχής (structured participation), κατά την οποία 
όλοι οι μαθητές συμμετείχαν εκφράζοντας την άποψή του ο καθένας και συμβάλλοντας με 
τον τρόπο του στην οικοδόμηση γνώσεων για τη θεματική που είχε επιλεγεί. Η ενεργητική 
ακρόαση που τέθηκε σε εφαρμογή όπως και η τήρηση των χρόνων που έπρεπε να γίνει σε-
βαστή έθεσαν τα πρώτα όρια και δημιούργησαν τις αρχικές προσδοκίες, στοιχεία που θα 
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χαρακτήριζαν ένα μεγάλο μέρος της σχέσης που δημιουργήθηκε μεταξύ όλων στα επόμενα 
στάδια. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας, κατασκευάστηκε ένας εννοιολογικός χάρτης 
στον πίνακα με τη μορφή αραχνοειδούς γραφήματος, που περιείχε  ονόματα προσώπων και 
τομείς δράσης στους οποίους διακρίθηκαν. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα καθόρισε τα 
υποθέματα της εργασίας που ανέλαβαν οι ομάδες αργότερα και λειτούργησε ως άτυπη 
προ-αξιολόγηση, εφόσον παρείχε πολύτιμες πληροφορίες σχετικές με το γνωστικό επίπεδο, 
τις κοινωνικές δεξιότητες και τα επικοινωνιακά χαρακτηριστικά των μαθητών. Εφόσον είχε 
ολοκληρωθεί το πρώτο στάδιο διερεύνησης, διανεμήθηκε φυλλάδιο καταγραφής προσωπι-
κών πληροφοριών που είχε ως βασικό σκοπό να εφοδιάσει τη διδάσκουσα με πολύτιμες 
πληροφορίες για την πραγμάτωση των ακόλουθων βραχυπρόθεσμων στόχων: 

1. Τον εντοπισμό ειδικών ενδιαφερόντων και προτιμήσεων που θα συνέβαλλαν στο 
σχηματισμό των ομάδων και την επιλογή των υποθεμάτων, π.χ. αγάπη για τη μου-
σική. 

2. Την ταυτοποίηση δεξιοτήτων όπως η καλή γνώση χειρισμού ψηφιακών εργαλείων, 
η οποία θα αποδεικνύονταν πολύτιμη ως προς την καλή χρήση της πλατφόρμας, τη 
βοήθεια που θα παρεχόταν από τους έμπειρους στους λιγότερο εξοικειωμένους με 
την τεχνολογία και  την παραγωγή ενδιάμεσων και τελικών προϊόντων. 

3. Την καταγραφή προσωπικών στοιχείων, καίριων για την επικοινωνία και την αλλη-
λεπίδραση μεταξύ συντονιστή  και μαθητών, όπως αριθμοί κινητών τηλεφώνων και 
ηλεκτρονικών διευθύνσεων. Επίσης, τα παραπάνω θα  λειτουργούσαν και ως δίαυ-
λος επικοινωνίας για την μεταξύ όλων συνεννόηση σε διάφορες εκδηλώσεις εκτός 
σχολείου, όπως και κατά τα στάδια αποστολής, επιμέλειας και τελικής ανάρτησης 
των υποβαλλόμενων εργασιών. Για παράδειγμα,  η αποστολή πρόσκλησης για συμ-
μετοχή στο wiki με την ιδιότητα του writer, που κρίθηκε ως η προσφορότερη και 
πιο ασφαλής, έγινε μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Την αποδοχή ακολούθησε η 
εγγραφή και οι πρώτες  δραστηριότητες επίδειξης και χρήσης της πλατφόρμας. 

Τέλος, έγινε ενημέρωση για τα απαραίτητα υλικά και τον τρόπο μορφοποίησης των υπο-
βαλλόμενων εργασιών, την  παράθεση πηγών και τις καταγραφές που θα τηρούνταν πιστά 
σε κάθε συνάντηση της ολομέλειας, παρέχοντας την απαραίτητη ανατροφοδότηση και δια-
σφαλίζοντας την ομαλή μετάβαση στα επόμενα στάδια. Οι καταγραφές θα είχαν τη μορφή 
ατομικού, αλλά και ομαδικού ημερολογίου, που συμπληρωνόταν από το γραμματέα της 
κάθε ομάδας λίγο πριν τη λήξη της συνάντησης. 
 
 

 
Σχήμα 2: Φυλλάδιο καταγραφής 

183

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



 
Κατά τη δεύτερη συνάντηση, σχηματίστηκαν οι ομάδες,  βάσει επιλογών των μαθητών, που 
συνέπιπταν με τις καταγραφές στα προαναφερόμενα φυλλάδια, και βασίστηκαν στα προ-
σωπικά τους ενδιαφέροντα και ενασχολήσεις. Για παράδειγμα, έφηβοι που ασχολούνταν με 
τον αθλητισμό έγιναν μέλη της ομώνυμης ομάδας, ενώ άλλοι που έφεραν έντονες ανησυχί-
ες για κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα συμμετείχαν στην ομάδα της Κοινωνικής Προσφο-
ράς. Ακολούθησε συζήτηση για τα κριτήρια και τις μεθόδους αξιολόγησης βάσει υπουργι-
κής εγκυκλίου, τα οποία δημοσιεύτηκαν στην πρώτη σελίδα του wiki, για την έκταση της 
γραπτής ανάθεσης όπως και για τα προσδοκώμενα αποτελέσματα της όλης διαδικασίας.  

Σε αυτή τη φάση, συζητήθηκαν εκτενώς τα ερευνητικά ερωτήματα, που ανέκυψαν με τη 
μορφή κριτηρίων απόδοσης χαρακτηρισμού ενός ανθρώπου ως «ξεχωριστού» και συμπλη-
ρώθηκαν με ερωτήσεις κατεύθυνσης και σκέψης. Βάσει των καταγραφών των δραστηριοτή-
των συζήτησης και καταιγισμού ιδεών, συντάχθηκε έγγραφο που αναρτήθηκε στην πρώτη 
σελίδα του wiki. Η δημοσίευσή του στο αρχικό στάδιο εκπόνησης του έργου, λειτούργησε 
ως  οδηγός έρευνας και κινητήριος παράγοντας εμπλοκής των μαθητών με το περιεχόμενο 
της εργασίας. Ήδη είχε οριστεί μια ασφαλής και  ευκρινής διαδρομή, την οποία θα ακολου-
θούσαμε στα επόμενα βήματα της διαδικασίας.  
 

 
Σχήμα 3: Ερευνητικά Ερωτήματα 

Επιπλέον, η περιήγηση σε πηγές που φιλοξενούσαν έργα σημαντικών ανθρώπων, δείγματα 
των οποίων είχαν αναρτηθεί στη σελίδα «Πηγές-Βιβλιογραφία» (http://bit.ly/1kzdREe), 
πλαισίωσε την έρευνα με πολύτιμα στοιχεία, που συνέβαλαν στην επιλογή των υποθεμά-
των των ομάδων και κατηύθυναν τη δημιουργία των αντίστοιχων σελίδων που φιλοξένησαν 
τις εργασίες των μαθητών στο wiki (http://bit.ly/1qMxM82 και http://bit.ly/1y0tqPq). Οι 
μαθητές έστελναν τις κάθε μορφής εργασίες (π.χ. πολυτροπικά κείμενα, ερωτήσεις συνέ-
ντευξης, παρουσιάσεις) στο προσωπικό ταχυδρομείο της διδάσκουσας, ακολουθούσε επι-
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μέλεια των κειμένων, πηγών και παραθέσεων και στη συνέχεια η διορθωμένη εκδοχή απο-
στέλλονταν στο μαθητή, που αναλόγως σχολίαζε τις αλλαγές που είχαν επέλθει και αναρ-
τούσε το προϊόν του στη σελίδα της ομάδας του. Για την υλοποίηση των εργασιών χρησιμο-
ποιήθηκαν απλά εργαλεία κατασκευής τρισδιάστατης εικόνας, όπως το photocube3d, εργα-
λεία κατασκευής συννεφόλεξων (wordle) και τεμαχισμένων εικόνων (jigsawplanet), αρχεία 
ήχου Μp3, μέχρι μικρές ταινίες με λογισμικό Picasa και Smilebox. Η τελική παρουσίαση και 
η αφίσα δημιουργήθηκαν με εγκατεστημένα λογισμικά της Microsoft Office. H λίστα των 
εργαλείων που χρησιμοποιήθηκαν και των ιστοσελίδων που τα φιλοξενούν παρατίθενται 
στην ιστοσελίδα  http://bit.ly/1alePjy. 

Στα επόμενα στάδια, διεξάγονταν παρουσιάσεις  των επιμέρους προσωπικών και ομαδικών  
αναθέσεων σε κάθε συνάντηση της ολομέλειας, δινόταν ανατροφοδότηση από τη διδά-
σκουσα και τους μαθητές, ενώ προετοιμάζονταν οι εκδηλώσεις και επισκέψεις που έλαβαν 
χώρα σε διαφορετικές χρονικές περιόδους της διαδικασίας (http://bit.ly/1kzDDIp). 

Συνοψίζοντας, η διαδικασία χαρακτηρίζεται ως ιδιαίτερα βιωματική, γεγονός που αποδει-
κνύεται και από την παράθεση των εκδηλώσεων που έλαβαν χώρα κατά τη διάρκειά της, 
όπως και ιδιαίτερα αναστοχαστική και συμμετοχική, εφόσον υπήρχε συνεχής και καθολική 
ανασκόπηση και αξιολόγηση τόσο των προϊόντων, όσο και των προσώπων που συμμετείχαν 
στην εκπόνησή της. 

Αποτίμηση-Συμπεράσματα 

Ο βασικός σκοπός, που αναφέρθηκε παραπάνω, όπως και οι επιμέρους στόχοι που παρατί-
θενται αναλυτικά στην πρώτη σελίδα του wiki, επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Οι 
μαθητές χρησιμοποίησαν εποικοδομητικά τις πηγές που επιλέχτηκαν, προέβησαν σε δρα-
στηριότητες αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, τόσο με χρήση απλών ψηφιακών ερ-
γαλείων (http://bit.ly/1fk7LJM & http://bit.ly/1gkjd45) που ενσωματώθηκαν στην πλατφόρ-
μα, όσο και με έντυπα φυλλάδια καταγραφών. Τα προαναφερόμενα έντυπα παραδόθηκαν 
στη διεύθυνση του σχολείου κατά τη λήξη της διαδικασίας, μαζί με την τελική αξιολόγηση, 
που αποτυπώθηκε σε μορφή εγγράφου excel, το οποίο κατασκευάστηκε με βάση ιδιαίτερες 
παραμέτρους, ενσωματώνοντας τον ατομικό βαθμό, τον ομαδικό βαθμό και το μέσο όρο σε 
ένα ενιαίο σύνολο. Τα πρωτότυπα των εντύπων βρίσκονται αναρτημένα στους φακέλους 
του wiki (δεύτερη σελίδα), όπου φιλοξενείται και το σύνολο των αναρτημένων εργασιών 
των μαθητών (http://ellhnes.pbworks.com/w/browse/#view=ViewAllFiles). 

Τέλος, η συνεργασία αποδείχτηκε ιδιαίτερα αρμονική, δηλαδή δεν εκδηλώθηκαν εντάσεις 
και τριβές, που συχνά παρουσιάζονται σε ομαδικές, συλλογικές προσπάθειες ατόμων αυτής 
της ηλικιακής ομάδας,  ενώ η δημιουργικότητα των μαθητών διαφαίνεται σε όλο το εύρος 
των προϊόντων, έντυπων και ψηφιακών.  
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«Εμείς… οι ξένοι». Προσεγγίζοντας τον ρατσισμό, με αξιοποίηση Τ.Π.Ε. και θεατρικών τε-
χνικών. Σενάριο διδασκαλίας στην Έκφραση – Έκθεση Β’ Λυκείου.  

  
Κολοβελώνη Γεωργία  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 M.Ed., Επιμορφώτρια Τ.Π.Ε.  
georgia-k@sch.gr 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο το οποίο παρουσιάζεται στην παρούσα εισήγηση επιχειρεί να φέρει 
τους μαθητές σε επαφή με ένα από τα σημαντικότερα κοινωνικά προβλήματα της εποχής 
μας, τον ρατσισμό. Μέσα από μια διαδικασία διερευνητικής και εποικοδομητικής μάθησης, 
αξιοποιώντας τις Τ.Π.Ε., οι μαθητές προβληματίζονται για έννοιες όπως στερεότυπα, ρατσι-
σμός, ξενοφοβία. Προσπαθούν να ανιχνεύσουν τα αίτια αυτού του φαινομένου και να κα-
τανοήσουν τις διαστάσεις του. Μέσω της ενσυναίσθησης, η οποία επιτυγχάνεται με τη χρή-
ση τεχνικών του εκπαιδευτικού δράματος, γίνεται προσπάθεια να ευαισθητοποιηθούν πά-
νω σε αυτό το κοινωνικό ζήτημα. Ως έκφραση του προβληματισμού τους, παράγουν ένα 
κείμενο και δημιουργούν ένα βίντεο ευαισθητοποίησης, τα οποία θα παρουσιάσουν στους 
συμμαθητές τους, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού.  

Λέξεις - Κλειδιά: στερεότυπα, ρατσισμός, ξενοφοβία, Τ.Π.Ε., θεατρικές τεχνικές. 

Ταυτότητα σεναρίου 
Τίτλος : «Εμείς… οι ξένοι». 
Διδακτικό αντικείμενο: Έκφραση – Έκθεση.  
(Ενότητα: Βιογραφικά είδη , Στερεότυπα – Ρατσισμός). 
Τάξη: Β’ Λυκείου. 
Χρονική διάρκεια: 8 ώρες. 
Προϋποθέσεις υλοποίησης :  

• Ευχέρεια στη χρήση προγράμματος επεξεργασίας κειμένου. 
• Ευχέρεια στην πλοήγηση στο Διαδίκτυο. 
• Εξοικείωση με εργασία σε ομάδες και με συμμετοχικές – βιωματικές εκπαιδευτικές 

τεχνικές (παιχνίδι ρόλων). 
• Εξοικείωση με τη χρήση λογισμικού κατασκευής βίντεο (MovieMaker). 
• Δημιουργία σχολικού ιστολογίου. 

Σύντομη περιγραφή 

Οι μαθητές πλοηγούνται σε επιλεγμένους δικτυακούς τόπους και αντλούν πληροφορίες για 
την ξενοφοβία, τα στερεότυπα και τον ρατσισμό. Παίζουν ένα διαδικτυακό παιχνίδι, ώστε 
να ευαισθητοποιηθούν για θέματα που αφορούν τους μετανάστες και τους πρόσφυγες, τις 
προκαταλήψεις και τον ρατσισμό. Παίζουν ένα παιχνίδι ρόλων, για να αισθανθούν κάποια 
από τα συναισθήματα των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους, για να εγκαταστα-
θούν σε μια ξένη. Συνθέτουν ένα κείμενο που αναφέρεται στα παραπάνω ζητήματα και δη-
μιουργούν ένα βίντεο ευαισθητοποίησης, τα οποία θα παρουσιάσουν στους συμμαθητές 
τους, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα κατά του ρατσισμού, και θα αναρτήσουν στο σχολι-
κό ιστολόγιο.  
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Στόχοι 

Παιδαγωγικοί 

 Να αναπτύξουν οι μαθητές αναλυτική και συνθετική ικανότητα. 

  Να εκτιμήσουν μέσα από τη δράση τους σε ομάδες την αποτελεσματικότητα της 
συνεργατικής μάθησης.  

 Να εξοικειωθούν με νέους τρόπους διδακτικής προσέγγισης και μαθησιακής διαδι-
κασίας.  

 Να αναπτύξουν ερευνητικές δεξιότητες, υιοθετώντας έναν πιο ενεργητικό ρόλο στη 
διαδικασία της μάθησης, με το να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση. 

Γνωστικοί 

 Να γνωρίσουν οι μαθητές τι σημαίνουν οι έννοιες ξενοφοβία, προκατάληψη, στε-
ρεότυπα, ρατσισμός. 

 Να εντοπίσουν ποιες δυσκολίες είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει κάποιος επειδή εί-
ναι ξένος και ποια προβλήματα μπορεί να του δημιουργήσει στην καθημερινή του 
ζωή το χρώμα του δέρματος και η διαφορετικότητά του. 

 Να εντοπίσουν ποια είναι η διαφορά μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη και γιατί αυ-
τές οι δυο ομάδες πέφτουν συχνότερα θύματα ρατσιστικής αντιμετώπισης. 

 Να προσπαθήσουν να αντιληφθούν, μέσω της ενσυναίσθησης, ποια είναι τα συναι-
σθήματα των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους, για να εγκατασταθούν 
σε μια ξένη, και πώς νιώθουν όταν έρχονται αντιμέτωποι με ρατσιστικές συμπερι-
φορές. 

 Να προσδιορίσουν κάποιες από τις πιθανότερες αιτίες για τη δημιουργία προκατα-
λήψεων, ξενοφοβίας και ρατσισμού. 

 Να προβληματιστούν για το αν οι ίδιοι έχουν προκαταλήψεις και αντιμετωπίζουν τη 
διαφορετικότητα με βάση στερεοτυπικές αντιλήψεις και να σκεφτούν πώς μπορεί ο 
καθένας μας να βοηθήσει προκειμένου να ξεπεραστούν τέτοιες αντιλήψεις. 

Ως προς τις Τ.Π.Ε. 

 Να μάθουν να αξιοποιούν το Διαδίκτυο ως πηγή άντλησης πληροφοριών. 
  Να μάθουν να ενσωματώνουν τις Νέες Τεχνολογίες στις εργασίες τους και να χρη-

σιμοποιούν λογισμικά εργαλεία παραγωγής γραπτού λόγου που καλλιεργούν τον 
ψηφιακό γραμματισμό. 
 

Λεπτομερής παρουσίαση της πρότασης 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία θεωρείται πως οδηγεί στη δημιουργία 
νέων, εμπλουτισμένων περιβαλλόντων μάθησης, στον σχεδιασμό των οποίων είναι σημα-
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ντική η συμβολή των σύγχρονων θεωριών μάθησης, για παράδειγμα του γνωστικού και του 
κοινωνικού κονστρουκτιβισμού. Στο πλαίσιο αυτών των θεωριών, οι μαθητές οικοδομούν 
τις γνώσεις τους συνεργατικά και αναπτύσσουν την κριτική και δημιουργική τους σκέψη, 
παράλληλα με την ανάπτυξη υψηλού επιπέδου γνωστικών ικανοτήτων, όπως οι μεταγνω-
στικές στρατηγικές, που παρέχουν τη δυνατότητα του ελέγχου της διαδικασίας της μάθησης 
από τους ίδιους ( Σολομωνίδου, 2006). 

Η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων συμβάλλει σε μια νέα λο-
γική διδακτικής και παιδαγωγικής προσέγγισης, αν αυτές αξιοποιηθούν όχι απλώς ως ένα 
εργαλείο αλλά ως περιβάλλον εργασίας, αφού διευκολύνει τους μαθητές στην ανάπτυξη 
δεξιοτήτων για αναζήτηση πληροφοριών, καθώς και στην κριτική επεξεργασία και συνθετι-
κή παρουσίαση των δεδομένων που συλλέγονται. Επιπλέον, ευνοεί τη συνεργατική μάθηση 
και την ανάπτυξη πρωτοβουλιών εντός της ομάδας. Παράλληλα διευκολύνει τη χρήση πο-
λυτροπικών κειμένων και ποικίλων σημειωτικών πόρων, γεγονός που συντελεί στην κατά-
κτηση του Νέου Γραμματισμού από τους μαθητές, αφού είναι πλέον δεδομένο ότι στις μέ-
ρες μας, λόγω ποικίλων νέων οικονομικών, κοινωνικών και πολιτισμικών δεδομένων, η μο-
νοτροπικότητα στην έκφραση τείνει να ανατραπεί δραματικά (Γιάννου, 2011. Κουτσογιάν-
νης,2011β). 

Με τη χρήση πολυτροπικών κειμένων, και συνακόλουθα την έμφαση στους διαφορετικούς 
τρόπους που συνυπάρχουν σε ένα κείμενο, οι μαθητές έρχονται σε επαφή με μια ποικιλία 
μέσων παραγωγής νοήματος, ασκούμενοι έτσι στον Κριτικό Γραμματισμό, γεγονός που συ-
ντελεί στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης (Παπαδοπούλου, 2011). 

Με τον τρόπο αυτό οι Τ.Π.Ε., οι οποίες στις μέρες μας είναι δεδομένο ότι αποτελούν ένα 
μέσο πρακτικής γραμματισμού, μπορούν να συντελέσουν στη δημιουργία ενεργών υποκει-
μένων που θα είναι σε θέση να αξιοποιούν ποικίλους σημειωτικούς πόρους και μέσα επι-
κοινωνίας, ώστε να καθίστανται ικανά να κατανοούν και να χρησιμοποιούν κριτικά τη νέα 
επικοινωνιακή πραγματικότητα, και παράλληλα να διαχειρίζονται κριτικά τη γνώση, ώστε 
να τη χρησιμοποιούν αποδοτικά στη ζωή τους (Κουτσογιάννης,2011α). 

Στην παρούσα διδακτική πρόταση επιλέχθηκε και η αξιοποίηση ενός διαδικτυακού παιχνι-
διού, καθώς και το παιχνίδι ρόλων. Η χρήση του παιχνιδιού μπορεί να βοηθήσει τους μαθη-
τές να διαμορφώσουν μια θετική στάση για την εκπαιδευτική διαδικασία, κάνοντάς την πε-
ρισσότερο συμμετοχική, ενδιαφέρουσα και παραγωγική, αφού προσφέρει καινούρια περι-
βάλλοντα μάθησης με πραγματικό ενδιαφέρον. Εξάλλου, τα παιχνίδια προσομοιώσεων εν-
θαρρύνουν τη συνεργασία και υποστηρίζουν σημαντικές συζητήσεις μετά το παιχνίδι, γεγο-
νός που συντελεί στην αποδοτικότερη προσέγγιση των ζητημάτων που τίθενται προς επε-
ξεργασία, καθώς και στην ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών. Γενικότερα, το παι-
χνίδι, και ιδιαίτερα το ψηφιακό παιχνίδι, ως μαθησιακό πλαίσιο και εκπαιδευτικό εργαλείο 
υποστηρίζει τη διαδικασία μάθησης, αφού συντελεί στην ανάπτυξη νέων γνωστικών ικανο-
τήτων (Prensky, 2009). 

Από την άλλη, η χρήση εκπαιδευτικών τεχνικών όπως το παιχνίδι ρόλων μπορεί να συμβάλ-
λει στη βιωματική προσέγγιση ζητημάτων από τους μαθητές, αφού μέσω της βίωσης και 
του αναστοχασμού αποκτούν βαθύτερη γνώση πάνω στο θέμα, προσεγγίζοντας, μέσω της 
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ενσυναίσθησης, πτυχές του υπό ένα πρίσμα διαφορετικό και διαμορφώνοντας καινούρια 
αντίληψη, η οποία θα τους βοηθήσει να αλλάξουν στάση απέναντι σε ανάλογα θέματα που 
πιθανόν θα αντιμετωπίσουν στη ζωή τους. Εξάλλου, μέσω της δραματοποίησης οι μαθητές 
χρησιμοποιούν στοιχεία του θεάτρου, προκειμένου να δημιουργήσουν έναν φανταστικό 
κόσμο, ο οποίος όμως εμπεριέχει όψεις του πραγματικού (Αυδή και Χατζηγεωργίου, 2007). 

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

Η παρούσα διδακτική προσέγγιση είναι σε συμφωνία με τους ειδικούς σκοπούς της διδα-
σκαλίας του μαθήματος της Γλώσσας, όπως αυτοί ορίζονται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών που συνοδεύει το αντίστοιχο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπου-
δών, σύμφωνα με το οποίο «ο συγκεκριμένος κύκλος θεμάτων για συζήτηση έχει ως σκοπό 
να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές γύρω από τα διάφορα κοινωνικά προβλήματα και να 
τους ενισχύσει στην προσπάθειά τους να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τον κόσμο που 
τους περιβάλλει. Ειδικότερα να κατανοήσουν και να ερμηνεύσουν τις ανθρώπινες σχέσεις 
και τις επιπτώσεις που προκαλούν σ’ αυτές οι διάφορες προκαταλήψεις και τα στερεότυ-
πα».  

Εργαλεία – πηγές που θα χρησιμοποιηθούν 

 Υπολογιστές με σύνδεση στο Διαδίκτυο (ένας ανά ομάδα). 
 Φυλλομετρητής. 
 Δικτυακοί τόποι. 
 Επεξεργαστής κειμένου. 
 Βιντεοπροβολέας και οθόνη προβολής. 
  Φύλλα εργασίας αποθηκευμένα στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. 
 Λογισμικό κατασκευής βίντεο (MovieMaker). 

Μεθοδολογία διδασκαλίας 

 Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία.  
 Συζήτηση. 
 Παιχνίδι ρόλων. 

Πορεία εργασίας 

Α’ Φάση (στην τάξη) 

Διάρκεια: μία ώρα. 

Αρχικά η διδάσκουσα διαβάζει, ως αφόρμηση, στους μαθητές ένα απόσπασμα από την 
ποιητική συλλογή «Στην κοιλάδα με τους ροδώνες» του Νίκου Εγγονόπουλου:  

«Αλήθεια -των αδυνάτων αδύνατο- 

ποτές δεν εκατάφερα να καταλάβω 

αυτά τα όντα που δεν βλέπουνε 
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το τερατώδες κοινό γνώρισμα τ’ ανθρώπου 

το εφήμερο της παράλογης ζωής του 

κι ανακαλύπτουνε διαφορές 

-γιομάτοι μίσος- διαφορές 

σε χρώμα δέρματος 

φυλή 

θρησκεία» 

Κατόπιν, από την ηλεκτρονική διεύθυνση http://www.youtube.com/ watch?v=gTX4gacDRJk 
και http://www.youtube.com/watch?v=F7VvM5R-eOo, προβάλλονται στον βιντεοπροβολέα 
δύο σύντομα βίντεο (ένα της Διεθνούς Αμνηστίας και ένα μιας μη κερδοσκοπικής οργάνω-
σης κατά του ρατσισμού), στα οποία ανιχνεύονται στερεοτυπικές αντιλήψεις και προκατα-
λήψεις έναντι του διαφορετικού. Στόχος είναι να προβληματιστούν οι μαθητές, μέσα από 
μια διαδικασία οπτικού γραμματισμού, και να γίνει ένα είδος εισαγωγής στο θέμα που θα 
τους απασχολήσει. Ακολουθεί ένας σύντομος σχολιασμός από τους μαθητές, ώστε να ανα-
δειχθούν κάποιες από τις βασικές έννοιες που θα αποτελέσουν τον πυρήνα της διδακτικής 
προσέγγισης. 

Στη συνέχεια, παρέχονται πληροφορίες στους μαθητές για τη διδακτική πορεία που θα α-
κολουθηθεί και για τους διδακτικούς στόχους. Χωρίζονται σε ομάδες (μεικτές και ανομοιο-
γενείς ομάδες των τεσσάρων ατόμων) και καθορίζονται οι ρόλοι των μελών κάθε ομάδας 
(χειριστής ηλεκτρονικού υπολογιστή, συντονιστής, γραμματέας). Ο εκπαιδευτικός δεν πα-
ρεμβαίνει κατά την ανάθεση ρόλων, αλλά κάθε μαθητής αναλαμβάνει τον ρόλο που του 
ταιριάζει και που η ομάδα του αναγνωρίζει, ανάλογα και με το επίπεδο των τεχνολογικών 
δεξιοτήτων του. Ωστόσο, οι ρόλοι των μαθητών μπορεί να μην καθοριστούν σε αυστηρά 
πλαίσια, αλλά να υπάρχει εναλλαγή. 

Β’ Φάση (στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών) 

Διάρκεια : εφτά ώρες (τέσσερις ώρες για έρευνα - αναζήτηση υλικού, καταγραφή σημειώ-
σεων, παιχνίδι ρόλων και συζήτηση, μιάμιση ώρα για σύνθεση κειμένου και μιάμιση ώρα 
για δημιουργία βίντεο). 

Οι ομάδες εγκαθίστανται στους σταθμούς εργασίας. Εντοπίζουν τα φύλλα εργασίας, τα ο-
ποία η διδάσκουσα έχει ήδη εγκαταστήσει στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ. Εργάζονται 
πάνω σε αυτά και επεξεργάζονται τα θέματα που τίθενται.  

Συγκεκριμένα: επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο https://vimeo.com/92383738 και παρακο-
λουθούν την ταινία animation “Strange Fruit”, η οποία αναφέρεται στον ρατσισμό. Κρατούν 
σημειώσεις σε ένα αρχείο κειμένου σχετικά με τα θέματα που πραγματεύεται η ταινία (εν-
δεικτικά: πόσο εύκολα μπορούμε να αποκτήσουμε τον φόβο και το μίσος για τους «ξέ-
νους», πόσο εύκολα μπορεί τελικά να γίνουμε οι ίδιοι «ξένοι», πώς μπορούμε να σταματή-
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σουμε την εξάπλωση του ρατσισμού). Τις σημειώσεις θα τις χρησιμοποιήσουν για να συν-
θέσουν, από κοινού με τις άλλες ομάδες, ένα κείμενο, το οποίο θα διαβάσουν στους συμ-
μαθητές τους και θα αναρτήσουν στο σχολικό ιστολόγιο, με αφορμή την παγκόσμια ημέρα 
κατά του ρατσισμού. 

Στη συνέχεια, μεταβαίνουν στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πύλης για την ελληνική γλώσ-
σα και την ελληνική εκπαίδευση του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας http://www.greek-
language.gr και αναζητούν την ερμηνεία των λέξεων «ξενοφοβία» και «ρατσισμός».  

Επισκέπτονται κατόπιν τον δικτυακό τόπο http://www.enet.gr , αναζητούν και διαβάζουν 
το άρθρο «Πώς γεννιέται η ξενοφοβία». Συζητούν με τα μέλη της ομάδας τους γιατί οι πε-
ρισσότεροι άνθρωποι αντιμετωπίζουν τους ξένους με διαφορετικό τρόπο. Καταγράφουν 
κάποιες αιτίες, κρατώντας σημειώσεις σε ένα αρχείο κειμένου.  

Έπειτα, επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο http://www.taxidifygis. org.cy/ και παίζουν κά-
ποιες από τις ενότητες του δικτυακού παιχνιδιού που υπάρχει εκεί. Ξεκινούν από τη δεύτε-
ρη ενότητα «Στην αβεβαιότητα. Μπορείς να μείνεις εδώ;» και παίζουν το τρίτο πεδίο 
«Πρόσφυγας ή μετανάστης;», έτσι ώστε να αντιληφθούν τη διαφορά μεταξύ πρόσφυγα και 
μετανάστη, που είναι δύο από τις συνηθέστερες ομάδες οι οποίες πέφτουν θύματα ρατσι-
στικής αντιμετώπισης.  

Από το δίκτυο δεδομένων του παιχνιδιού http://www.taxidifygis. 
org.cy/factualweb/cy/index.html επιλέγοντας την ενότητα πρόσφυγας ή μετανάστης, μπο-
ρούν επιπλέον να πληροφορηθούν ποιος θεωρείται πρόσφυγας. Για την ερμηνεία των λέ-
ξεων πρόσφυγας και μετανάστης μπορούν να συμβουλευτούν και την Πύλη για την ελληνι-
κή Γλώσσα http://www.greek-language.gr (Νέα Ελληνική – εργαλεία - ηλεκτρονικά λεξικά - 
Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής – αναζήτηση «πρόσφυγας», «μετανάστης»).  

Στη συνέχεια καλούνται να βρουν μια λέξη που έχει σχέση με τη «φυγή» και να απεικονί-
σουν με το σώμα, τις κινήσεις και τις εκφράσεις τους την δική τους ερμηνεία του όρου, την 
οποία θα παρουσιάσουν στις άλλες ομάδες, έτσι ώστε να προβληματιστούν για τον φόβο 
και την ανασφάλεια που νιώθει κάποιος που αναγκάζεται να φύγει από το οικείο περιβάλ-
λον του. Κάθε ομάδα, κατά την παρουσίαση της λέξης των υπόλοιπων ομάδων, κρατά ση-
μειώσεις, προσπαθώντας να αποδώσει με σύντομο τρόπο τι βλέπει.  Αφού παρουσιάσουν 
όλες οι ομάδες τη λέξη που έχουν επιλέξει, συζητούν για τα συναισθήματα των ανθρώπων 
που εγκαταλείπουν τη χώρα τους, για να εγκατασταθούν σε μια ξένη. 

Κατόπιν από την ενότητα «Καινούρια ζωή. Απώλεια και πρόκληση» παίζουν το πρώτο πεδίο 
«Ψάξε για δουλειά». Καλούνται να γράψουν πέντε προκαταλήψεις που οι πρόσφυγες και οι 
μετανάστες είναι πιθανό να αντιμετωπίσουν σε συνεντεύξεις για δουλειά. Για τον ορισμό 
της έννοιας «προκατάληψη» μπορούν να συμβουλευτούν το Λεξικό της Κοινής Νεοελληνι-
κής στην ηλεκτρονική διεύθυνση της Πύλης για την ελληνική γλώσσα http://www.greek-
language.gr (Νέα Ελληνική – εργαλεία - ηλεκτρονικά λεξικά - Λεξικό της Κοινής Νεοελληνι-
κής – αναζήτηση «προκατάληψη»).  
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Στην ολομέλεια, αφού παρουσιάσουν όλες οι ομάδες τις προκαταλήψεις που σημείωσαν, 
συζητούν τους λόγους δημιουργίας τους, καθώς και τι μπορεί να γίνει κατά των προκατα-
λήψεων αυτών και πώς ο καθένας μας μπορεί να βοηθήσει προκειμένου να ξεπεραστούν. 
Κρατούν σημειώσεις στο αρχείο κειμένου. 

Έπειτα, από την ενότητα «Καινούρια ζωή. Απώλεια και πρόκληση» παίζουν το δεύτερο πε-
δίο «Ώρα για ψώνια». Εντοπίζουν τις προκαταλήψεις απέναντι στον ήρωα. Συζητούν αν η 
ομάδα τους ανήκει σε μια από τις κατηγορίες «έχω προκαταλήψεις», «έχω λίγες προκατα-
λήψεις», «έχω πολλές προκαταλήψεις», «δεν έχω προκαταλήψεις» και καλούνται, αν ανή-
κουν σε μια από τις τρεις πρώτες κατηγορίες, να γράψουν πέντε προκαταλήψεις που υπάρ-
χουν στην ομάδα τους και να σκεφτούν τους λόγους για τους οποίους υπάρχουν αυτές οι 
προκαταλήψεις.  

Κατόπιν, επισκέπτονται τον δικτυακό τόπο 
http://www.psyhealth.gr/portal/Articles/KoinoniaKosmos/%CE%A0%CF%81%CE%BF%CE%B
A%CE%B1%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%AE%CF%88%CE%B5%CE%B9%CF%82:%CE%8C%CF
%84%CE%B1%CE%BD%CF%84%CE%BF%CE%BC%CF%85%CE%B1%CE%BB%CF%8C%CF%83%
CF%84%CE%AE%CE%BD%CE%B5%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%B3%CE%AF%CE%B4%CE%B
5%CF%82%20psyhealth%2020120223927.php3 , διαβάζουν το άρθρο (από το περιοδικό 
focus) «Προκαταλήψεις: όταν το μυαλό στήνει παγίδες» και καταγράφουν κάποιους από 
τους λόγους για τους οποίους οι άνθρωποι τείνουν να έχουν προκαταλήψεις και στερεότυ-
πα. Στην ολομέλεια παρουσιάζουν τα συμπεράσματά τους και συζητούν με τους συμμαθη-
τές τους. 

Με βάση τις σημειώσεις τους και τη συζήτηση των θεμάτων που πραγματεύθηκαν στην ο-
λομέλεια της τάξης, καλούνται, τέλος, να συνθέσουν από κοινού με τις άλλες ομάδες ένα 
κείμενο, το οποίο θα διαβάσουν στους συμμαθητές τους την παγκόσμια ημέρα κατά του 
ρατσισμού και θα αναρτήσουν στο σχολικό τους ιστολόγιο. Τους δίνονται κάποια ερωτήμα-
τα σχετικά με τα θέματα που θα θίγονται στο κείμενο, τα οποία μπορεί να είναι, ενδεικτικά, 
τα εξής :  

- τι σημαίνουν οι έννοιες ξενοφοβία, προκατάληψη, ρατσισμός. 

- ποιες δυσκολίες είναι πιθανόν να αντιμετωπίσει κάποιος επειδή είναι ξένος και 
ποια προβλήματα μπορεί να του δημιουργήσει το χρώμα του δέρματος και η δια-
φορετικότητά του. 

- ποια είναι η διαφορά μεταξύ πρόσφυγα και μετανάστη και γιατί αυτές οι δυο ομά-
δες πέφτουν συχνότερα θύματα ρατσιστικής αντιμετώπισης. 

- ποια είναι τα συναισθήματα των ανθρώπων που εγκαταλείπουν τη χώρα τους, για 
να εγκατασταθούν σε μια ξένη. 

- ποιες είναι οι πιθανότερες αιτίες για τη δημιουργία προκαταλήψεων, ξενοφοβίας 
και ρατσισμού. 
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- πώς μπορεί ο καθένας μας να βοηθήσει προκειμένου να καταπολεμηθεί ο ρατσι-
σμός. 

Τέλος, χρησιμοποιώντας το λογισμικό κατασκευής βίντεο Movie Maker, τους ζητείται να 
δημιουργήσουν από κοινού ένα βίντεο ευαισθητοποίησης για τον ρατσισμό, το οποίο θα 
προβληθεί στους συμμαθητές τους και θα αναρτηθεί στο σχολικό ιστολόγιο. Καλούνται να 
επιλέξουν κατάλληλες εικόνες, χρησιμοποιώντας τη μηχανή αναζήτησης Google, και να ε-
πενδύσουν το βίντεο με λόγο και ήχο. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Ο Doubrovsky (1985), αναφερόμενος στον ρόλο του εκπαιδευτικού, έλεγε πως «ό,τι πολυ-
τιμότερο έχει να προσφέρει κατά την ώρα του μαθήματος δεν είναι οι ιδέες του ή οι γνώ-
σεις του αλλά το πρόσωπό του». Ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, λειτουργεί ως διαμεσολαβητής, 
προσπαθώντας να διευκολύνει την επικοινωνία του μαθητή με τα κείμενα, ιδιαίτερα τα πο-
λυτροπικά, βοηθώντας στη διαδικασία αποκωδικοποίησης της γλώσσας τους. Συντονίζει 
την όλη διαδικασία εμψυχώνοντας και διευκολύνοντας το έργο των μαθητών, παρέχοντάς 
τους την κατάλληλη υποστήριξη, ώστε να οικοδομήσουν μόνοι τους τη γνώση. Βοηθάει και 
κατευθύνει τις ομάδες, παρέχοντας τις απαραίτητες επεξηγήσεις, όταν του ζητούνται. Τους 
ενθαρρύνει να εκφράσουν τη δημιουργικότητά τους, στα πλαίσια της βιωματικής - διερευ-
νητικής μάθησης, να επιλέξουν κατάλληλο υλικό για τη δημιουργία του βίντεο και να αναρ-
τήσουν τα τελικά προϊόντα στο σχολικό ιστολόγιο. 

Ο ρόλος των μαθητών 

Οι μαθητές ασκούνται στη διερευνητική και συνεργατική μάθηση, ώστε να μπορέσουν να 
προσεγγίσουν εποικοδομητικά τη γνώση. Τα μέλη των ομάδων πραγματοποιούν έρευνα 
στους δικτυακούς τόπους που τους δίνονται και συνεργάζονται, ώστε να συνθέσουν από 
κοινού τις απαντήσεις στα ερωτήματα των φύλλων εργασίας. Επιλέγουν εικόνες, ήχους, 
βίντεο, για να οικοδομήσουν την πρότασή τους και συζητούν, ώστε μέσα από τις δημιουρ-
γίες τους να εκφράζεται η εκδοχή της ομάδας τους. Αιτιολογούν τις επιλογές τους και συζη-
τούν με τους συμμαθητές τους και τη διδάσκουσα γι’ αυτές. Όλες οι ομάδες συνεργάζονται 
για την από κοινού παραγωγή του τελικού προϊόντος. Αναστοχάζονται γύρω από την εμπει-
ρία τους και συμμετέχουν ενεργά στον προβληματισμό που αναπτύσσεται. 

Αναμενόμενα κείμενα που θα παραχθούν, δραστηριότητες που θα αναπτύξουν οι μαθητές 

 Αρχείο κειμένου που θα πραγματεύεται θέματα σχετικά με την ξενοφοβία, τις προ-
καταλήψεις, τον ρατσισμό (τους δίνονται ενδεικτικά κάποιοι άξονες), με βάση τις 
σημειώσεις που έχουν κρατήσει κατά τη μελέτη των σχετικών κειμένων και τον 
προβληματισμό που έχει προκύψει από το παίξιμο του διαδικτυακού παιχνιδιού και 
το παιχνίδι ρόλων. Το κείμενο θα παρουσιαστεί στους συμμαθητές τους και θα α-
ναρτηθεί στο σχολικό ιστολόγιο. 

 Βίντεο ευαισθητοποίησης, το οποίο θα αφορά τον ρατσισμό, θα παρουσιαστεί 
στους συμμαθητές τους και θα αναρτηθεί στο σχολικό ιστολόγιο. 
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Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται με βάση την επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί, τη 
συμμετοχή στην ομάδα και τον βαθμό επίτευξης της συνεργατικής εργασίας, το παραγόμε-
νο τελικό προϊόν, καθώς και την αποτίμηση της διαδικασίας από τους ίδιους τους μαθητές, 
με βάση την αλλαγή σε επίπεδο γνώσεων, στάσεων, πεποιθήσεων , πριν και μετά τη συγκε-
κριμένη διδακτική παρέμβαση. Για τον σκοπό αυτό θα ήταν σκόπιμο να διανεμηθεί στους 
μαθητές μία φόρμα αξιολόγησης, στην οποία θα κληθούν να αποτιμήσουν την όλη διαδι-
κασία, καταγράφοντας τις παρατηρήσεις τους και επισημαίνοντας τη συμβολή της στην α-
πόκτηση καινούριας γνώσης ή στην αλλαγή υπαρχουσών στάσεων και πεποιθήσεων. 

Άλλες εκδοχές 

Η συγκεκριμένη πρόταση θα μπορούσε να εμπλουτιστεί, ανάλογα με τη στόχευση, εμπλέ-
κοντας και άλλα γνωστικά αντικείμενα (Ψυχολογία, Κοινωνιολογία, Πολιτική αγωγή). Θα 
μπορούσε να πάρει τη μορφή ευρύτερης ερευνητικής εργασίας που θα εκπονηθεί σε όλη τη 
διάρκεια της σχολικής χρονιάς και θα διερευνήσει αναλυτικότερα ποικίλες πτυχές στερεο-
τύπων και ρατσισμού. Θα μπορούσαν, επί παραδείγματι, να διερευνηθούν τα στερεότυπα 
του φύλου στην οικογένεια, στο σχολείο, στην κοινωνία, μορφές κοινωνικού ρατσισμού και 
ρατσισμού προς τα άτομα με ειδικές ανάγκες. 

Κριτική 

Το παρόν σενάριο σχεδιάστηκε για να εφαρμοστεί σε τάξη που δεν έχει μεγάλο βαθμό εξοι-
κείωσης με εργασία με Τ.Π.Ε. Για τον λόγο αυτό επιλέχθηκε η χρήση κοινού φύλλου εργα-
σίας για όλες τις ομάδες. Τα έξι ζητήματα προς διαπραγμάτευση του φύλλου εργασίας εν-
δεχομένως είναι πολλά. Θα μπορούσαν τα φύλλα εργασίας να γίνουν δύο, με δύο κοινά 
ζητήματα και δύο διαφορετικά. Η από κοινού σύνθεση ενός κειμένου από όλες τις ομάδες 
είναι μια δραστηριότητα απαιτητική και απαιτεί αρκετό χρόνο. Θα ήταν ίσως προτιμότερο 
να ασχοληθεί κάθε ομάδα με ένα συγκεκριμένο θέμα (ενδεικτικά: ορισμός εννοιών, μορφές 
ρατσισμού, αίτια, τρόποι αντιμετώπισης). 
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Εμπλοκή Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. Η ψηφιακή αφήγηση στο σχολικό μάθημα 
 

Σαζακλή Ευαγγελία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

esazakli@sch.gr 

Περίληψη 

Σκοπός μας είναι να αποδείξουμε πώς οι τεχνολογίες πληροφοριών κι επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
ανοίγουν τους ορίζοντες των μαθητών: Πώς συμβάλλουν δίνοντας νέες οπτικές και συνθή-
κες κατανόησης ή αφομοίωσης ή στοχαστικής επεξεργασίας ενός θέματος που προσφέρε-
ται ως γνώση στους μαθητές: Να προσφέρουν τη νέα έννοια ως κάτι που υπάρχει στον 
πραγματικό κόσμο, και ενδιαφέρει άμεσα τους μαθητές μόλις ενταχθούν στην κοινωνία ως 
ενήλικες. Επομένως, όταν βρεθούν σε παρόμοιες καταστάσεις, θα είναι ικανοί να ανταπε-
ξέλθουν. Παρουσιάζεται η διαχείριση της έννοιας του θανάτου, ως αναπόφευκτο, αντιμε-
τώπιση αγνώστου (ψυχολογικά-διανοητικά) χώρου, με βιωματικά παιχνίδια (παραγωγή βί-
ντεο), συζήτηση και συμπεράσματα. Αρχικά, ξεκινά με αφόρμηση ένα βίντεο σαν παραμύθι. 
Κατόπιν συνδέεται με άλλα κείμενα λογοτεχνικά, και γίνεται ανάλυση στην έννοια, και τέ-
λος, τα παιδιά σε ομάδες παράγουν τις προσωπικές τους ψηφιακές παραγωγές, διηγούμε-
νοι μια ιστορία θανάτου, και τον τρόπο αντιμετώπισής του που τα ίδια επιλέγουν.  

Λέξεις - κλειδιά: Θάνατος, Ελατούλης, Ψηφιακή αφήγηση, «Ζορμπάς», Λογοτεχνία Β΄ Λυ-
κείου.  

Εισαγωγή 

 Ο Θάνατος είναι μια καταλυτική δυσκολία για τον άνθρωπο. Όλη η ζωή είναι κατάφαση και 
δημιουργία. Κι έρχεται ο θάνατος ως κατάργηση της ζωής, διακοπής της ανθρώπινης επι-
κοινωνίας, απότομη άρνηση και άρση της ύπαρξης, της ζωής, των όντων. Πώς θα αντέξει ο 
άνθρωπος την αποδοχή αυτή της άρνησης της ζωής; Πώς θα βιώσει, με τρόπο ώστε να μην 
τον βλάψει ψυχολογικά, και θα αποδεχτεί την αλλαγή της ζωής και της ύπαρξης σε κάτι ά-
γνωστο ή ως πέρασμα σε ανυπαρξία; Υπαρξιακά ερωτήματα συνέχουν τον άνθρωπο , με 
τόση δύναμη, που αγγίζουν τα όρια της απαίτησης μιας απάντησης. Το κείμενο του 
N.Καζαντζάκη επιχειρεί να φιλοσοφήσει και να ερευνήσει τα όρια μας και τις αντοχές μας 
στο θέμα της διαχείρισης του θανάτου. 

 Ως αφόρμηση επιλέχθηκε η προβολή ενός παραμυθιού με ψηφιακή αφήγηση (βίντεο), επι-
κεντρώθηκε η προσοχή στην έννοια του θανάτου, πλαισιωμένη από τις πραγματικές συνθή-
κες του περιβάλλοντος κόσμου των μαθητών. Κατόπιν, συνδυάστηκε με άλλα κείμενα λογο-
τεχνικά, ακολούθησε συζήτηση και ανάλυση της έννοιας, συσχέτιση των δεδομένων του 
βίντεο με τις πληροφορίες των λογοτεχνικών κειμένων, τοποθετήσεις των μαθητών σε ιδε-
ολογικό/ψυχολογικό επίπεδο, φιλοσοφική θέση. Τέλος, τα παιδιά, χωρισμένα σε ομάδες, 
κατασκεύασαν τα δικά τους βιντεάκια, διαπραγματευόμενα μια ιστορία θανάτου και με 
κατάληξη την οποία μόνα τους επέλεξαν. 

 

197

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Ερευνητικό ερώτημα 

Εκμετάλλευση και οπτική των ανεπιθύμητων γεγονότων με διάθεση υπέρβασης και ψυχι-
κής ηρεμίας και εγκαρτέρησης. Εκμετάλλευση όλων των πιθανών οπτικών προς λύση της 
σύγκρουσης: αγάπη για ζωή-αναπόφευκτο θανάτου: Το θέμα δεν είναι γιατί και πότε θα 
πεθάνουμε, αλλά πώς ζήσαμε, πώς και για τί πεθαίνουμε. Τελικά, όταν ο θάνατος/η αυτο-
θυσία κάποιου μπορεί να βοηθήσει κάποιους άλλους, αυτό λειτουργεί ως παρηγοριά σε 
αυτόν που αυτό-θυσιάζεται; Και τι γίνεται με το θάνατό μας; Πεθαίνουμε ή αντιθέτως ολο-
κληρωνόμαστε; (περνάμε σε μια ύπαρξη άλλης ποιότητας;) (Ελύτης, 1987, σελ. 41-45). Συ-
ζήτηση, (υπέρ και κατά των υπαρχόντων συστημάτων, τρόπων αντιμετώπισης) και τελική 
(φιλόδοξη) επιδίωξη: αλλαγή δομών των μαθητών στο θέμα της οπτικής του θανάτου. 

Στόχοι 

Ειδικότερα επιδιώκεται: 

1) Να προβληματιστούν οι μαθητές στα μεταφυσικά ερωτήματα (Μετατροπή σε ψη-
φιακή αφήγηση της φράσης του Καζαντζάκη: «Να μετουσιώνεις το αναπόφευγο σε 
δικιά σου ελεύθερη βούληση, αυτό είναι ίσως, ο μόνος ανθρώπινος δρόμος της λύ-
τρωσης») (Καζαντζάκης, 1946͘,͘ σελ. 161). 

2) Να διαχειριστούν και να αξιοποιήσουν θετικά τις αρνητικές προσωπικές εμπειρίες 

3) Να μπουν οι μαθητές (οι μεταφυσικές αγωνίες και αναζητήσεις τους) στην οπτική 
γωνία του υποκειμένου που βιώνει (κι όχι της θεωρητικής συζήτησης περί αυτού) 

4) Να βιώσουν την αισθητική απόλαυση της λογοτεχνίας και να διευρύνουν την προ-
σωπική τους εμπειρία με προβληματισμό και αναζήτηση σε υπαρξιακά ζητήματα 
(ΥΠΕΠΘ, 2006-2007, σελ.155-156). 

5) Να συνθέσουν το δικό τους προσωπικό σχόλιο (ΥΠΕΠΘ, 2006-2007, σελ. 155-156). 

6) Να επεκταθούν σε ερμηνευτική προσέγγιση παράλληλων έργων (ΥΠΕΠΘ, 2006-
2007, σελ. 155-156). 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων με αφύπνιση, ενεργοποίηση και εμπλοκή των μα-
θητών, επινοήθηκε η κατασκευή και παρουσίαση ενός ψηφιακού πολυμέσου αφήγησης, 
μια φανταστική ιστορία της ζωής ενός φυσικού στοιχείου προσωποποιημένου: Θα είναι 
δηλαδή, ένα παραμύθι οπτικοποιημένο.  

 

Μέθοδοι 

Παραμύθι 

Επιλέχθηκε το παραμύθι, που είναι παρά το μύθο, με την αρχαία σημασία της λέξης 
(=λόγος). Το παραμύθι είναι «παρά τον λόγο», δίπλα στο λόγο, όχι πραγματικός λόγος κι 

198

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



αφού είναι έτσι, φαίνεται πραγματικό και παρηγορεί, προσφέρει ψυχική ικανοποίηση κι 
ασφάλεια στον αναγνώστη. 

Ο Ελατούλης, ένα οπτικοποιημένο παραμύθι που δημιουργήθηκε από τη διδάσκουσα για 
να χρησιμοποιηθεί ως αφόρμηση για την ενασχόληση των μαθητών με την έννοια του θα-
νάτου και την χρήση των ΤΠΕ από αυτούς, πέραν του κυρίου μηνύματός του σχετικά με το 
θάνατο, έχει τα χαρακτηριστικά που μπορεί να έχει ένα παραμύθι: κάποιος, άλλος από σέ-
να, επιθυμεί, πραγματοποιεί τα θέλω του, έστω και με προσωπικό κόστος πολλές φορές 
(π.χ. από την προβολή της ψηφιακής αφήγησης του παραμυθιού: «πόνεσε πολύ που κόπη-
κε από τις ρίζες του»), ανοίγεται στο ταξίδι της ζωής, χωρίς να υπολογίσει τι θα του κοστί-
σει, αναγκαστικά περιοριζόμενος στις αναγκαιότητες της ύπαρξής του αλλά υπολογίζοντας 
στο κέρδος της ζωής, στο κέρδος των εμπειριών. Και τελικά, φτάνει σε τέτοιο επίπεδο να 
αποκομίζει όφελος από τις αρνητικές εμπειρίες και παθήματα, που καταφέρνει να μετου-
σιώσει το αναπόφευκτο (δυσκολία, θάνατο) σε δική του ελεύθερη βούληση: αντικειμενικο-
ποιείται, και το βλέπει από διαφορετική οπτική, αυτήν της δικής του επιθυμίας: Να προ-
σφέρει στους άλλους, και να κάνει κάποιον άλλον ευτυχισμένο, έστω και με αυτοθυσία, 
νοηματοδοτώντας έτσι την ύπαρξή του ανάμεσα στους ανθρώπους: Το ζήτημα δεν είναι ότι 
θα πεθάνεις, αλλά πώς και γιατί θα πεθάνεις.  

Επιλέχτηκε το Δέντρο που είναι στοιχείο φυσικό. (Αλλά όχι ζώο, επειδή τα ζώα πολλές φο-
ρές κινούνται αυτόβουλα, έστω κι ενστικτωδώς).  

 

Συσχέτιση με άλλα κείμενα/οπτικές 

1) Κείμενο από το σχολικό εγχειρίδιο «Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄Λυκείου» με το ίδιο 
θέμα/απόσπασμα από το ομώνυμο μυθιστόρημα του συγγραφέα: «Ζορμπάς» του 
Ν. Καζαντζάκη (Καζαντζάκης, 1946͘͘͘͘,͘ σελ. 159 -161) και σύγκρισή του με: 

2) Ένα δοκίμιο του Οδ. Ελύτη: «η Ποίηση αρχίζει εκεί που την τελευταία λέξη δεν την 
έχει ο θάνατος», (Ελύτης, 1987, σελ.42) 

3) Το ποίημα του Κ. Καβάφη: «Ιθάκη» (ταξίδι ζωής και προορισμός) (Καβάφης, 1983, 
σελ.23) και 

4) Κείμενο από το σχολικό εγχειρίδιο «Νεοελληνική Λογοτεχνία Β΄Λυκείου» 
/απόσπασμα από το ομώνυμο μυθιστόρημα του συγγραφέα: «Κατάδικος» του Κ. 
Θεοτόκη (αναπάντεχες δυσκολίες ζωής/αντιμετώπιση) (Θεοτόκης, 1919,͘ σελ. 149 - 
159) 

 

Υλικό και εμπλοκή ΤΠΕ 

Ως γλωσσικό σύστημα, η λογοτεχνία, περιέχει όλους τους άλλους σημειωτικούς πόρους (ο-
πτικό, ακουστικό, κιναισθητικό). Η χρήση πολυμέσων (βίντεο) βοηθά στη μεταφορά των 
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γλωσσικών λογοτεχνικών τρόπων, καταδεικνύοντας τη δραστικότητα του λόγου και καθιστά 
ευκολότερη την πρόσληψη του περιβάλλοντος κόσμου (Νικολαΐδου, 2009, σελ. 122). Οι 
ψηφιακές τεχνολογίες πλέον, αποτελούν βιώσιμο, αναπόσπαστο μέρος της πολιτισμικής 
μας πραγματικότητας: εμπλουτίζουν και εντάσσουν τα παλιότερα μέσα διδασκαλίας στο 
σημερινό γίγνεσθαι (Κουτσογιάννης, 2011, σελ. 321). Οι ΤΠΕ ήδη χρησιμοποιούνται από 
τους μαθητές ως μέσα ψυχαγωγίας κι επικοινωνίας (Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας, 2009, 
σελ.240). Υπάρχει ήδη εξοικείωση με τις περισσότερες εφαρμογές του υπολογιστή και τις 
δυνατότητες που προσφέρει το διαδίκτυο. Επομένως η χρήση των ΤΠΕ μέσα στο μάθημα, 
προσδίδει παιγνιώδη χαρακτήρα στη μάθηση, και ακολούθως στη δυνατότητα έκφρασης 
των μαθητών με τα ανάλογα παρεχόμενα εργαλεία (Κουτσογιάννης, 2011, σελ.321). Με την 
εισαγωγή των βίντεο στην διδασκαλία, λειτουργεί ευχάριστα το βίντεο ως εικόνα, αφόρμη-
ση για την επερχόμενη συζήτηση, και αργότερα, στις παιδικές παραγωγές ως απελευθέρω-
ση των συναισθημάτων τους μέσω της τέχνης. Στο σενάριό μας χρησιμοποιήσαμε το 
Windows Movie Maker, ως λογισμικό επεξεργασίας βίντεο. Το συγκεκριμένο λογισμικό επι-
τρέπει στην επεξεργασία βίντεο, εισαγωγή ψηφιακών εικόνων και ψηφιακού ήχου. Ο δη-
μιουργός τους μπορεί επίσης να λειτουργήσει κριτικά, επιλέγοντας πληροφορίες και οπτι-
κό/οπτικοποιημένο υλικό που θα παρουσιάσει, παίζοντας και ρόλο σκηνοθέτη (Depover et 
al., 2010, σελ. 102-111). 

 

Εργαλεία ΤΠΕ που χρησιμοποιήσαμε: 

1) PC/Videoprojector 

2) MS Windows movie maker (v.2003) 

3) Youtube downloader (v.2.7)  

4) online αναζήτηση: Google/images 

5) Moyea Video4web Converter (v.free) 

 

Έντυπο υλικό: 

1) Καβάφης Κωνσταντίνος: «Ιθάκη» (Καβάφης, 1983, σελ.23) 

2) Ελύτης Οδυσσέας: «Ανοιχτά Χαρτιά» (Ελύτης, 1987, σελ.41-45) 

3) Σχολικό εγχειρίδιο: Νεοελληνικά κείμενα Λογοτεχνίας Β΄Λυκείου (ΥΠΕΠΘ, 2010, 
σελ. 149 - 161) 

 

Στη συνέχεια παραθέτουμε την πορεία της διδασκαλίας (Κουτσογιάννης, 2014, σελ.365) 
όπως εφαρμόστηκε στο τμήμα διδασκαλίας:  
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Πορεία διδασκαλίας  

1η διδακτική ώρα 

Μετά την επίδειξη (ως αφόρμηση) της ψηφιακής αφήγησης: Ο Ελατούλης 
(http://youtu.be/i0vG97GlPNI) (διάρκεια 4΄), ακολούθησε η συζήτηση. Αρχικά, ερευνήσαμε 
το θέμα, την κεντρική ιδέα, που, κατά τη γνώμη τους, διατρέχει τον Ελατούλη. (Βέβαια, είχε 
πολλά μηνύματα, αλλά μας ενδιέφερε το κυριότερο: Ποιο θα θεωρούσαν τα παιδιά ως κυ-
ρίαρχο). Αφού εντοπίστηκε στο θέμα της απώλειας (πεθαίνει) ακολούθησε συζήτηση για το 
θάνατο, ως αναπόφευκτο γεγονός, τις υπόλοιπες δυσκολίες της ζωής, που χάνουν τη σημα-
ντικότητά τους μπροστά στο θάνατο, τις δυνατότητες επιλογής μας στην ζωή και τους 
σταθμούς λήψης αποφάσεων (διλήμματα). Υπάρχει ελευθερία; Κι αν υπάρχει, μέχρι πού 
φτάνει; Κι αν δεν υπάρχει, τότε έχουμε ψευδαίσθηση ότι είμαστε ή/και αποφασίζουμε ε-
λεύθερα; Ή δεν έχουμε ελευθερία ως όντα (σε ψυχολογικό ή φιλοσοφικό επίπεδο) κι έχου-
με μόνο ελευθερία επιλογών: Να διαλέξω να πάω σε αυτό το σχολείο ή στο άλλο; Να διαλέ-
ξω αυτό το βιβλίο ή το άλλο; Και σε μερικές περιπτώσεις δεν υπάρχει καν επιλογή: Γονείς, 
συγγενείς, ή σε άλλες περιπτώσεις υπάρχει: φίλους.  

2η διδακτική ώρα 

Η επόμενη έννοια ήταν η διάθεση αποφυγής θανάτου ή αρρώστειας, ή αναπάντεχων γεγο-
νότων που δημιουργούν αδιέξοδα, και εμφανίζεται η ανάγκη διαχείρισης. Προβάλλουμε το 
λόγο του Καζαντζάκη: «Να μετουσιώνεις το αναπόφευγο σε δικιά σου ελεύθερη βούληση, 
αυτός είναι, ίσως, ο μόνος ανθρώπινος δρόμος της λύτρωσης» και συνεχίζουμε την αναζή-
τησή μας πλέον με εστίαση στην πρόταση: «μετουσίωση του αναπόφευγου σε δική μας ε-
λεύθερη βούληση» (Καζαντζάκης, 1946͘͘͘͘͘, σελ. 161). 

Αναζήτηση βάσει των σημείων: Μετουσίωση/ δική μου - ελεύθερη βούληση/ δρόμος λύ-
τρωσης. 

Τι σημαίνει η μετουσίωση για τα γεγονότα της ζωής: αλλαγή, μετατροπή, αλλαγή ουσίας: η 
ουσία /ουσιαστικό είναι εκείνο που μένει όταν όλα τα περιρρέοντα γεγονότα/λεπτομέρειες 
έχουν ξεθωριάσει. Είναι εκείνο που αποκομίζει το υποκείμενο, μετά το βίωμα: η εμπειρία. 
Οι εμπειρίες μας κάνουν πιο σοφούς: Κ. Καβάφη: «..Πλούσιος με όσα κέρδισες στο δρόμο/ 
..η Ιθάκη σε έδωσε το ωραίο ταξίδι» (Καβάφης, 1983, σελ.23).  

Τι σημαίνει «δική μας ελεύθερη βούληση», όταν μάλιστα το γεγονός δεν είναι δική μας επι-
λογή; Πώς μετατρέπεται κάτι που δεν είναι με τη θέλησή μας σε τέτοιο; Εδώ ακούστηκαν 
διάφορες τοποθετήσεις από τη μια άκρη («όπως σου έρχονται»: παθητική αποδοχή) μέχρι 
επιλογές («διαλέγω να θυμάμαι τα καλά» δηλαδή επιλογή των καλών μόνο αναμνήσε-
ων/βιωμάτων με θετική γεύση) και μέχρι την τελική επιλογή/πρόταση του συγγραφέα (δη-
μιουργία φιλοσοφικού/θρησκευτικού/μεταφυσικού συστήματος). 

Τι σημαίνει Λύτρωση/δρόμος λύτρωσης: Λύτρωση από τι; (εδώ πολύ γρήγορα εστίασαν τη 
λύτρωση σε ψυχολογική, λύτρωση από συναίσθημα φόβου για το γεγονός: τι θα συμβεί, αν 
είναι δυσάρεστο πώς θα το αποφύγω, ή θα το βιώσω με όσο το δυνατό λιγότερες απώλειες 
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και δυσφορίες, και φυσικά, από το φόβο του θανάτου, και όχι αποφυγή του ίδιου του θα-
νάτου). 

3η διδακτική ώρα 

Πραγματοποιήθηκε ανάγνωση και των άλλων παράλληλων κειμένων, και αντιπαραβολή για 
σύγκριση. 

1) Ν. Καζαντζάκης: «..Από τη στιγμή εκείνη αρχίζει..Ήθελα να πω: «Από τη στιγμή εκείνη 
αρχίζει η Ποίηση», αλλά ο Ζορμπάς δεν θα καταλάβαινε και σώπασα» (Καζαντζάκης, 
1946,͘ σελ. 160). Σύγκριση με Οδ. Ελύτη: «Ανοιχτά Χαρτιά»: «Η Ποίηση αρχίζει εκεί που 
την τελευταία λέξη δεν την έχει ο θάνατος» (Ελύτης, 1987, σελ. 42). (Η Ποίηση για τον 
ποιητή είναι λέξη ελευθερίας ψυχοσωματικής, ο άνθρωπος ως αδιάσπαστη συνείδηση, 
ολοκληρωμένο πρόσωπο. Με αυτή την οπτική και νοηματοδότηση η Ποίηση κατα-
κτά/νικά/υπερβαίνει το γεγονός της φθοράς και του θανάτου, κι υψώνεται σε δημιουρ-
γία που μένει εις τον αιώνα) (Ελύτης, 1987, σελ. 41-45). 

2) Ν. Καζαντζάκης (Καζαντζάκης, 1946͘,͘ σελ. 159 - 161): Σύγκριση με Κ. Καβάφη «Ιθάκη»: 
Σημασία έχει το ωραίο ταξίδι (Καβάφης, 1983, σελ.23). 

3) Ν. Καζαντζάκης : «Να μετουσιώνεις το αναπόφευγο σε δικιά σου ελεύθερη βούληση, 
αυτός είναι, ίσως, ο μόνος ανθρώπινος δρόμος της λύτρωσης» (Καζαντζάκης, 1946, 
σελ.161). Σύγκριση με Κ. Θεοτόκη: «Κατάδικος» : Μετουσίωση του αναπόφευγου σε δι-
κιά σου ελεύθερη βούληση. («Ο κατάδικος» είναι ένας υπάλληλος σε υποστατικό, συ-
κοφαντείται από το φονιά του αφεντικού του ότι σκότωσε το αφεντικό, και μπαίνει φυ-
λακή ισόβια. Τελικά παραμένει εκουσίως φυλακισμένος, για να βοηθά άλλους φυλακι-
σμένους στη μετάνοια ενώ δημιουργήθηκαν συνθήκες αποκατάστασης του,) (Θεοτόκης, 
1919,͘ σελ.149 -156). 

4η-8η διδακτικές ώρες 

Δημιουργία Βίντεο (ψηφιακής αφήγησης) ιστορίας με θέμα το θάνατο. Η κατασκευή τους 
διήρκεσε 2 δίωρα. Τα παιδιά ήδη ήξεραν χειρισμό του Movie maker, το οποίο βέβαια συ-
ντόμευσε κατά πολύ τον χρόνο ολοκλήρωσης των εργασιών τους.  

9η διδακτική ώρα 

Παρουσίαση των ψηφιακών αφηγήσεων στην ολομέλεια του τμήματος. Κριτική και συζήτη-
ση επί των τεχνημάτων (παραγομένων προϊόντων). 

Αποτελέσματα 

Παρατίθενται οι ψηφιακές αφηγήσεις (Βίντεο): 

1) Βίντεο ομάδας 1: «Ο θάνατος στη ζωή μας» (http://youtu.be/Mkxi5Qp6wnQ) 

2) Βίντεο ομάδας 2: «Θάνατος-Ναρκωτικά» (http://youtu.be/kcHEbOzLHcs) 
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3) Βίντεο ομάδας 3: «Η κούκλα από αλάτι» (http://youtu.be/9x4tHS0qmQ8) 

4) Βίντεο ομάδας 4: «Φοίνικας» (http://youtu.be/JAsymJ7omdw) 

Συζήτηση- Αξιολόγηση 

Η ψηφιακή αφήγηση (βίντεο) λειτουργεί ως αφετηρία. Αφορμή προβληματισμού. Οι εικό-
νες, η μουσική και μια ιστορία με συνοχή και πλοκή, ελκύει τα παιδιά να την παρακολου-
θήσουν, η δε συσχέτισή της με τα φιλοσοφικά ερωτήματα που ενδιαφέρουν εν μέρει τα 
παιδιά, ανάλογα του βαθμού ωριμότητάς τους, καθορίζει και το βαθμό εμπλοκής τους στη 
συζήτηση, στην προσπάθεια εξεύρεσης λύσεων.  

Κριτική 

Τα παιδιά σε μια απόπειρα αξιολόγησης του νέου τρόπου διδασκαλίας, αναφέρθηκαν θετι-
κά στην εισαγωγή ΤΠΕ στη διδασκαλία, τους κίνησε το ενδιαφέρον ο διαφορετικός τρόπος 
ανοίγματος στο μάθημα (εκείνα τα πρώτα 5΄-10΄ που «μετράνε» το μάθημα και τον καθη-
γητή τι θα πει) και μάλλον ξαφνιάστηκαν ευχάριστα. Κυρίως χάρηκαν με την «απαίτηση» 
της διδάσκουσας να φτιάξουν κι εκείνα τις δικές τους ιστορίες. Στη διάρκεια της σύνθεσης 
των ψηφιακών αφηγήσεων, υπήρχε κλίμα έξαρσης κι ενθουσιασμού, πετάγανε ιδέες στην 
ομάδα τους, φτιάχνανε αυτοσχέδια κωμικούς στίχους, ξέσπαγαν σε γέλια, άκουγαν παρα-
τηρήσεις να επανέλθουν στην τάξη, και ξανά όλο αυτό σε περίπου ένα τέταρτο. Τα αποτε-
λέσματα ήταν εκπληκτικά! 

Το θέμα 

Ο Θάνατος, ως ιδέα, είναι δύσκολη στην αποδοχή, στη διαχείρισή της, ιδίως από ανθρώ-
πους που έχουν βιώσει την απώλεια αγαπημένων τους, ήταν λίγο «βήματα στο σκοτάδι» 
γιατί δεν υπήρχε γνώση, εκ μέρους της διδάσκουσας, του βαθμού εμπλοκής των παιδιών 
στο θέμα αυτό (αν δηλαδή έχουν ζήσει κάτι παρόμοιο) και κατά πόσο ίσως κάποιο παιδί θα 
πληγωνόταν ασχολούμενο με αυτό το θέμα. Από την άλλη πλευρά, σκεφτήκαμε ότι ο χώρος 
της τάξης είναι πολύ κατάλληλος για να καλύψει τα προσωπικά βιώματα των παιδιών, και 
να τους δώσει την ελευθερία και την ευκαιρία, αν θέλετε, να μιλήσουν γι αυτό και παρό-
μοια συναισθήματα. Όταν ένα παιδί «πνίγεται» από ερωτήματα, βιώματα κλπ. είναι πολύ 
πιο εύκολο γι αυτό να εκφραστεί και να τοποθετηθεί, ή να ρωτήσει, χωρίς να αναγκαστεί να 
μαρτυρήσει τον πόνο του.  

Η διδασκαλία 

 Η διδάσκουσα, κατ’ αρχήν είχε δισταγμό κατά πόσο θα βοηθούσε το θέμα να δώσει κίνη-
τρα να ενεργοποιηθούν τα παιδιά και να συμμετέχουν, αργότερα όμως λειτούργησε πολύ 
καλά, και το αποκορύφωμα της έκπληξης ήταν τα παραχθέντα προϊόντα που παρεσκεύασαν 
οι μαθητές. Τεχνολογικά, ήταν όλοι λίγο - πολύ γνώστες χρήσης των εργαλείων, πολύ λίγη 
βοήθεια ζήτησαν, και κινήθηκαν και τα τελείωσαν σε πολύ καλό χρόνο, ώστε δεν καθυστέ-
ρησε η ολοκλήρωση του σεναρίου πολύ από την ομαλή πορεία της διδακτέας ύλης. Ο τρό-
πος διδασκαλίας ήταν πολύ πιο ξεκούραστος από φωνητικής και ψυχολογικής άποψης. 
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 Ένα σενάριο διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης βασισμένο στη χρήση των Τ.Π.Ε. Μια 
συγκριτική μελέτη της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής γλυπτικής και των κοινωνικο-

πολιτικών συνθηκών που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της 

Βότση Ελένη 
Εκπαιδευτικός Δ.Ε. 
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Περίληψη 

Ζητούμενο της συγκεκριμένης εισήγησης, είναι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη διδα-
σκαλία της Ιστορίας, σε ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης. Το σχέδιο αυτό διδα-
σκαλίας εφαρμόζεται στο μάθημα της Ιστορίας Α΄ Λυκείου στο κεφάλαιο «Ελληνιστικοί 
χρόνοι», ενότητα 2: «O Ελληνιστικός πολιτισμός». Η διαθεματικότητα χαρακτηρίζει το διδα-
κτικό αυτό σενάριο, καθώς εμπλέκει στη διδασκαλία της Ιστορίας, την αρχαιολογία, τις ει-
καστικές αλλά και κοινωνιολογικές προσεγγίσεις, αισθητοποιώντας μέσω της χρήσης των 
Νέων Τεχνολογιών την γλυπτική της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής περιόδου, σε ένα 
μάθημα που αποκτά μορφή εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Η εκπαιδευτική διαδικασία καθί-
σταται έτσι βιωματική προκαλώντας το ενδιαφέρον και την ενεργητική συμμετοχή των μα-
θητών με τη νοητική αλλά και συναισθηματική τους εμπλοκή. Συγχρόνως, η δημιουργική 
τους σκέψη απελευθερώνεται και ανατροφοδοτείται, καθώς η προβολή εικόνων γλυπτών 
κυρίως, έργων της αρχαίας ελληνικής τέχνης και συναφών βίντεο, συνθέτει ένα πολυδιά-
στατο διδακτικό τοπίο που συνδυάζει λόγο, μουσική, εικόνα, ψηφιακές τρισδιάστατες ανα-
παραστάσεις που κινητοποιούν τις νοητικές διεργασίες αλλά απευθύνονται και στη συγκι-
νησιακή σφαίρα, αποσκοπώντας τόσο στην καλλιέργεια της κριτικής ικανότητας όσο και 
στην αισθητική απόλαυση, την τέρψη, που η τέχνη προκαλεί.     

Λέξεις-κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, Ιστορία της Τέχνης, εκπαιδευτικό παιχνίδι, κριτική σκέψη 
 

Εισαγωγή 

Νέες τάσεις των σύγχρονων παιδαγωγικών θεωριών είναι η ερευνητική προσέγγιση και η 
ομαδοσυνεργατική πρακτική στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας επιζητώντας τη 
διαμόρφωση ενός καλού επικοινωνιακού κλίματος, παρωθώντας τους μαθητές στον παρα-
γκωνισμό των εγωκεντρικών και εγωιστικών τάσεων αντικαθιστώντας τελικά, τη στείρα α-
νταγωνιστικότητα με την εποικοδομητική συνεργασία σε ένα περιβάλλον μάθησης που με-
ταβάλλει τη διδασκαλία σε εκπαιδευτικό παιχνίδι γνώσεων, κριτικής αναζήτησης και ανταλ-
λαγής απόψεων (Παπαβασιλείου, 2011). Στη μελλοντική τους ζωή οι μαθητές θα κληθούν 
ως ενήλικες να λειτουργήσουν σαν ολότητα μέσα σ΄ έναν κοινωνικό ιστό που στην αντίθετη 
περίπτωση απειλείται με διάσπαση, προκαλώντας ολέθριες για τη ζωή των ατόμων συνέ-
πειες. Στη σύγχρονη οδυνηρή κοινωνική και οικονομική συγκυρία της ελληνικής ιστορικής 
πραγματικότητας η έννοια της συνεργασίας θα σημάνει την καλλιέργεια της κοινωνικής αλ-
ληλεγγύης, προκειμένου η χώρα να προσπελάσει τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπί-
ζει. Οι Νέες Τεχνολογίες προσφέρουν πολύτιμη αρωγή στην υλοποίηση του όλου εγχειρή-
ματος παρέχοντας νέες δυνατότητες και προοπτικές στη διδακτική πρακτική μέσω της αξιο-
ποίησής τους στο χώρο της διδασκαλίας της Ιστορίας της Τέχνης. Η διδασκαλία της Τέχνης 
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με τη συνεπικουρία των ηλεκτρονικών μέσων παύει να αποτελεί μια στείρα αφηγηματική 
πρακτική με θεωρητικό σχήμα, αλλά συγκεκριμενοποιείται με την προβολή των έργων τέ-
χνης, με τη τρισδιάστατη συχνά αναπαράστασή τους ή με εικονικές περιηγήσεις μέσα σε 
εκθεσιακούς ή αρχαιολογικούς χώρους δημιουργώντας αμεσότητα στη σχέση των μαθητών 
με το αντικείμενο μελέτης. Το έργο τέχνης γίνεται έτσι προσλήψιμο από τους μαθητές με τις 
αισθήσεις, προκειμένου να αναλυθεί στη συνέχεια ως προς τις τεχνοτροπικές, αισθητικές, 
κοινωνικές και ιστορικές του προεκτάσεις. Κάτω από αυτές τις συνθήκες η χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών δεν αποτελεί αυτοσκοπό, ούτε υποκατάστατο της παραδοσιακής διδασκαλίας, 
αλλά συνδράμει ουσιαστικά στη διάνθισή της με εποπτικό υλικό ικανό να ανοίξει συνεχείς 
διαύλους επικοινωνίας με τον χώρο της Ιστορίας της Τέχνης συντείνοντας στη διαμόρφωση 
μίας δια βίου σχέσης του μαθητή με την καλλιτεχνική δημιουργία, εξωθώντας τον στη συμ-
μετοχή του στην πολιτιστική ζωή, στην πνευματική παραγωγή και στη δημιουργία (Μικρό-
πουλος, 2011).  

Η διδακτική πρόταση 

Το θεωρητικό πλαίσιο 
Το μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου στο οποίο εφαρμόζεται το προτεινόμενο διδακτικό 
σενάριο περιλαμβάνει ενότητες αυτοτελείς για τον τομέα της τέχνης και τον πολιτισμό, που 
στην πραγματικότητα είναι άρρηκτα συνδεδεμένοι με τις κοινωνικοοικονομικές και πολιτι-
κές συνθήκες της εποχής στις οποία αναπτύσσονται. Παράλληλα τομείς γνωστικών ενδια-
φερόντων, όπως η Ιστορία στην πολιτική και κοινωνική της διάσταση, η Αρχαιολογία, τα 
Εικαστικά, η Πληροφορική συμπλέκονται γόνιμα και δημιουργικά με τα ζητήματα της Ιστο-
ρίας της Τέχνης, προκειμένου οι μαθητές να αποκτήσουν μία ολιστική θεώρηση του ιστορι-
κού φαινομένου και να κατανοήσουν την εξέλιξη του πολιτισμού και της τέχνης ως μία σχέ-
ση αλληλεπίδρασης και αλληλοσυσχετισμού με τα κοινωνικοοικονομικά συμφραζόμενα. Η 
μελέτη των έργων τέχνης ως εικαστικών πηγών φωτίζει την ιστορική πραγματικότητα, ενώ 
αντίστοιχα η γνώση των κοινωνικοοικονομικών συνθηκών των ιστορικών περιόδων στις ο-
ποίες δημιουργήθηκαν εξηγεί την εξέλιξη των μορφών της τέχνης, τις αλλαγές που υφίστα-
ται στο πέρασμα του χρόνου και τα ποικίλα τεχνοτροπικά ρεύματα εκφράζοντας όχι μόνο 
τις προτιμήσεις των καλλιτεχνών αλλά και τις κοινωνικές τάσεις της εποχής τους (Βρεττός, 
1988). 
 
Η αξία της μελέτης της Ιστορίας δε βρίσκεται τόσο στην απομνημόνευση μεμονωμένων γε-
γονότων του παρελθόντος, όσο στην εμβάθυνση των κοινωνικών εκείνων συνθηκών και των 
παραγόντων ή δομών που καθορίζουν την ιστορική διαδικασία. Η αναζήτηση των αιτιακών 
σχέσεων των γεγονότων και η κατανόηση της ανθρώπινης δράσης στην ιστορική της πορεί-
α, η άσκηση κριτικής στο παρελθόν και η σύγκρισή του με το παρόν, καλλιεργεί την ιστορι-
κή συνείδηση και ευνοεί την κατανόηση από τους μαθητές του παρόντος, προκειμένου να 
επιδιώξουν τη βελτίωσή του. Το άνοιγμα του σχολείου προς «την κοινωνία της πληροφορί-
ας», η μελέτη των πηγών, η καλλιέργεια της ερευνητικής διάθεσης και η εξοικείωση με την 
ερευνητική διαδικασία συντείνουν προς αυτές τις κατευθύνσεις (Βακαλούδη, 2001). Η αυ-
τενέργεια, η συμμετοχική παρατήρηση, η έρευνα, ο διάλογος, η κριτική και δημιουργική 
έκφραση στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας με τη συνεπικουρία των Νέων 
Τεχνολογιών (Γιακουμάτου, 2001) που αισθητοποιούν το μάθημα της Ιστορίας της Τέχνης, 
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καθιστώντας το όχι μόνο θεωρητικά περιγραφόμενο, αλλά οπτικά αναγνωρίσιμο και άμεσα 
αντιληπτό από τους μαθητές, είναι ζητούμενα στο προτεινόμενο σενάριο. Οι Νέες Τεχνολο-
γίες και η εξοικείωση με τη χρήση τους ευνοούν τη διερευνητική μάθηση και τη συγκριτική 
μελέτη έργων τέχνης που αποκαλύπτονται με τη δύναμη της εικόνας επιτρέποντας την πα-
ρατήρησή τους και μελέτη τους επιβεβαιώνοντας μέσα από την έρευνα την ιστορική πλη-
ροφορία. Έτσι η τέχνη μεταβάλλεται σε εικαστική ιστορική πηγή που φωτίζει παράλληλα με 
άλλες γραπτές μαρτυρίες και αρχαιολογικά ευρήματα τη σύνθετη και μεταβαλλόμενη ιστο-
ρική πραγματικότητα (Βακαλούδη, 2001). 

 
Στο διδακτικό αυτό σενάριο προάγεται η γλώσσα της τέχνης, γιατί είναι πανανθρώπινη και 
διαχέεται σε ποικίλους τομείς της ανθρώπινης πνευματικής δραστηριότητας επηρεάζοντας 
πολλαπλά την ενσυναίσθηση και τη νοητική αντίληψη του ανθρώπου. Επιδιώκεται παράλ-
ληλα η επικοινωνιακή διάσταση του μαθήματος που προϋποθέτει τη σταδιακή οικοδόμηση 
ενός γνωστικού υπόβαθρου που θα επιτρέπει την παραπέρα γνωσιακή ανάπτυξη και πνευ-
ματική εξέλιξη του εφήβου. Το γνωστικό αυτό υπόβαθρο θεμελιώνεται με την παροχή κα-
τάλληλων οπτικών και ακουστικών ερεθισμάτων που δεν εγκλωβίζουν το λόγο στην εικόνα, 
αλλά τον αισθητοποιούν καλλιεργώντας το ενδιαφέρον των μαθητών για την τέχνη και τον 
πολιτισμό, την ιστορία, την αρχαιολογία, τη φιλοσοφία, τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουρ-
γία. Τα κατάλληλα αυτά ερεθίσματα που κινητοποιούν τις αισθήσεις και καλλιεργούν το 
συναίσθημα και τη νόηση δίνονται μέσα από την κατάλληλη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
(Αθανασάτου & Καλαμπάκας & Παραδείση, 2011). Στη διαδικασία της μάθησης εξάλλου, 
έχει διαπιστωθεί ότι συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις σε κάποιο βαθμό. Η αίσθηση που συμ-
μετέχει περισσότερο είναι η όραση με ποσοστό 83% και ακολουθεί η ακοή με 11% αντί-
στοιχα (Βακαλούδη, 2001). Οι εικόνες, λοιπόν, και γενικότερα τα οπτικοακουστικά μέσα 
αποτελούν απαραίτητα για την εκπαιδευτική διαδικασία εποπτικά μέσα, γιατί μέσω αυτών 
πετυχαίνεται η εποπτικότητα και η βιωματικότητα .  
 
Το εποπτικό υλικό ειδικότερα των εικαστικών πηγών και έργων τέχνης προσφέρει αμεσότη-
τα στη διδακτική προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου, ασκώντας την παρατηρητικότητα 
και προάγοντας τη συλλογιστική και κριτική διαδικασία. Η επαφή με την τέχνη καλλιεργεί 
την ευαισθησία του μαθητή, τον ωθεί στη δημιουργία, του προσφέρει διέξοδο κατανόησης 
του κόσμου που τον περιβάλλει και προκαλεί σκέψεις και συναισθήματα αλλά και ομαλό-
τερη ένταξη στην κοινωνική σφαίρα. Η τέχνη είναι παράγοντας κοινωνικότητας και παγκο-
σμιότητας, καθώς η γλώσσα της είναι κοινή γι’ αυτό και προνομιακή. Ενώνει, συγκινεί, προ-
βληματίζει, καλλιεργεί τη μνήμη και την ευφυΐα. Προκαλεί τέλος, απόλαυση και θαυμασμό 
συντείνοντας στη μεταξύ των ανθρώπων και των πολιτισμών αλληλεπίδραση και επικοινω-
νία. «Η δημιουργία από την πλευρά της ωθεί στη δημιουργία», γι’ αυτό και επιλέγεται να 
προβληθεί και να προκληθεί στο χώρο της εκπαίδευσης (Καλούρη, 1999). Οι σύγχρονες 
παιδαγωγικές τάσεις προσβλέπουν στην ώθηση των παιδιών στη δημιουργία, προάγοντας 
την αξιοποίηση των δημιουργικών ικανοτήτων των μαθητών. Η αγωγή μέσα από την αισθη-
τική και την τέχνη μπορεί να ικανοποιήσει τις σύγχρονες αυτές παιδαγωγικές κατευθύνσεις 
(Καλούρη, 2007). Ο δημιουργικός μαθητής παράγει νέες μορφές και διαδικασίες επίλυσης 
προβλημάτων, πρωτότυπες ιδέες και καινοτόμες λύσεις που συχνά εκφράζει με την τέχνη 
δείχνοντας ενδιαφέρον για τα εικαστικά (Παρασκευόπουλος, 1979).  
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H οπτική «γλώσσα» των εικαστικών τεχνών επιτρέπει την επικοινωνία ιδεών, νοημάτων, 
πληροφοριών και συναισθημάτων με ποικίλους τρόπους που κανένα άλλο σύστημα συμβό-
λων δεν μπορεί να μιμηθεί, διαθέτοντας τεράστιες επικοινωνιακές – εκφραστικές δυνατό-
τητες. Η γλώσσα της κινούμενης εικόνας κυριαρχεί στην καθημερινότητά μας δίνοντας βα-
ρύνουσα θέση στο πολυτροπικό μήνυμα, που συνδυάζει το κείμενο, την εικόνα και τον ήχο 
(Αθανασάτου & Καλαμπάκας & Παραδείση, 2011). Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και των μέ-
σων μαζικής επικοινωνίας συνέτειναν στον κατακλυσμό του σύγχρονου ανθρώπου από ποι-
κίλες εικόνες και προϊόντα της τοπικής και παγκόσμιας οπτικής παραγωγής και επικοινωνί-
ας που διαμορφώνουν την καθημερινότητα και συνθέτουν τον σημερινό οπτικά προσδιορι-
σμένο πολιτισμό (visual culture) (Freedman, 2003). Την οπτικοακουστική αυτή γλώσσα κα-
λούνται τα παιδιά να γνωρίσουν, είτε δημιουργώντας εικαστικές και οπτικές μορφές, είτε 
σχολιάζοντας έργα γενόμενοι ενεργοί και κριτικοί αναγνώστες εικόνων. Η χρήση κάτω από 
αυτές τις συνθήκες των Νέων Τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό περιβάλλον για την εισαγωγή 
στην εκπαίδευση εικόνων εικαστικών, τρισδιάστατων αναπαραστάσεων, κινηματογραφι-
κών παραγωγών ή στιγμιότυπων προσφέρει ένα πολύτιμο εργαλείο προς αυτή την κατεύ-
θυνση, καθώς από το σχολικό πρόγραμμα του 21ου αιώνα δεν μπορεί να απουσιάζει η οπτι-
κοακουστική παιδεία (Αθανασάτου & Καλαμπάκας & Παραδείση, 2011). 

Το διδακτικό σενάριο  
 Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο εφαρμόζεται στο μάθημα της Ιστορίας της Α΄ Λυκείου 
στη 2η ενότητα του κεφαλαίου «Ελληνιστικοί χρόνοι» που έχει τίτλο «O ελληνιστικός πολι-
τισμός» και πιο συγκεκριμένα στην υποενότητα 2.6.: «Οι Τέχνες» του προαναφερθέντος 
κεφαλαίου και αποσκοπεί σε μία συγκριτική μελέτη και ανάγνωση εικαστικών πηγών, γλυ-
πτών συγκεκριμένα έργων της αρχαϊκής, κλασικής και ελληνιστικής εποχής, αξιοποιώντας 
τις Νέες Τεχνολογίες και συνδυάζοντας την παραδοσιακή διδασκαλία με την ομαδοσυνερ-
γατική μάθηση. Υλοποιείται στη διάρκεια δύο διδακτικών ωρών στην αίθουσα πληροφορι-
κής, προκειμένου να γίνει χρήση των ηλεκτρονικών υπολογιστών από μαθητές που τοποθε-
τούνται μπροστά τους ανά ομάδες, αλλά και του διαδραστικού πίνακα στον οποίο θα προ-
βληθούν εικόνες γλυπτών των εποχών που εξετάζονται και ολιγόλεπτα βίντεο με περιεχό-
μενο συναφές με τη εξεταζόμενη θεματολογία. Βασικοί στόχοι της επιλεχθείσας διδακτικής 
ενότητας είναι η κατανόηση από τους μαθητές του χαρακτήρα της ελληνιστικής τέχνης, η 
αναγνώριση βασικών χαρακτηριστικών της ελληνιστικής γλυπτικής, η συγκριτική μελέτη 
τριών διαφορετικών και διαδοχικών περιόδων της Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας (αρχαϊκής, 
κλασικής και ελληνιστικής), η ταξινόμηση ύστερα από κριτική διεργασία και ομαδική συ-
νεργασία γλυπτών στις συγκεκριμένες περιόδους με βάση τα γενικότερα γνωρίσματα που 
χαρακτηρίζουν την τεχνοτροπία της εποχής τους, η εμβάθυνση στις κοινωνικοπολιτικές ι-
διαιτερότητες της κάθε εποχής και στον τρόπο που αυτές επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά 
της τέχνης της εκάστοτε περιόδου, η ανεύρεση κοινών στοιχείων με έργα τέχνης νεότερων 
ιστορικών περιόδων (αναγέννηση, μπαρόκ, ροκοκό) και τέλος η σύγκριση της αρχαίας ελλη-
νιστικής κοινωνικοοικονομικής πραγματικότητας με τις σύγχρονες κοινωνικοπολιτικές συν-
θήκες.  
 
Το πρώτο στάδιο στην υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου περιλαμβάνει τη θεωρητική 
προσέγγιση της θεματολογίας των χαρακτηριστικών της γλυπτικής της αρχαϊκής, κλασικής 
και ελληνιστικής περιόδου. Εφαρμόζεται αρχικά η διαλογική διαδικασία, καθώς επιδιώκε-

208

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



ται μέσω ερωτημάτων που τίθενται στους μαθητές, να ανασύρουν γνώσεις που αποκτήθη-
καν σε προηγούμενες διδακτικές ενότητες, αυτές της τέχνης της αρχαϊκής και της κλασικής 
περιόδου, με στόχο τη στήριξη της νέας γνώσης πάνω στην ήδη εμπεδωμένη γνωσιακή ε-
μπειρία. Ακολουθεί η παράδοση της νέας γνωστικής ύλης, της ενότητας της τέχνης της ελ-
ληνιστικής εποχής με την παραδοσιακή μετωπική μέθοδο διδασκαλίας συνδυάζοντας πα-
ράλληλα τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών με την προβολή διαφανειών power point στις 
οποίες συνοψίζονται τα σημαντικότερα σημεία της θεωρητικής προσέγγισης.  
 
Ακολουθεί το δεύτερο στάδιο του διδακτικού σεναρίου που περιλαμβάνει χωρισμό των μα-
θητών σε ομάδες των 4 - 5 ατόμων, για κάθε μία από τις οποίες αντιστοιχεί και ένας ηλε-
κτρονικός υπολογιστής. Στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή αναγράφεται το όνομα 
της ομάδας των μαθητών που είναι ένα χρώμα (π.χ. “Οι κόκκινοι”, “Οι μπλε”, “Οι πράσινοι” 
αρχαιολόγοι κτλ.), με το οποίο θα τους απευθύνει στη συνέχεια το λόγο ο καθηγητής. Ανα-
γράφεται επίσης, το θέμα της εργασίας που οι μαθητές καλούνται να εκπονήσουν, το οποίο 
δίνεται και γραπτά σε φύλλο εργασίας στο οποίο αναγράφεται και ένα δεύτερο θέμα εργα-
σίας ατομικής που καλούνται οι μαθητές να εκπονήσουν στο σπίτι τους μετά το πέρας της 
διδασκαλίας (πρόκειται για την άσκηση 7 του σχολικού βιβλίου στη σελίδα 151). Δίνονται 
επιπλέον, από τον καθηγητή και προφορικές διευκρινιστικές οδηγίες για την ομαδική εργα-
σία . Το θέμα της αναθέτει το ρόλο των αρχαιολόγων στις ομάδες των μαθητών που καλού-
νται να συμμετέχουν σε εικονικές ανασκαφές ανασύροντας αρχαιολογικά ευρήματα που θα 
βρουν μέσα σε φάκελο με τον τίτλο “Αγάλματα” στην επιφάνεια εργασίας. Τα αγάλματα 
αυτά είναι 14 στον αριθμό και καλούνται στη συνέχεια να τα ταξινομήσουν χρονολογώντας 
τα κατά προσέγγιση κατά αιώνα και εντάσσοντάς τα σε τρεις αντίστοιχους φακέλους που 
θα βρουν στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και τιτλοφορούνται καθένας από αυ-
τούς με τα ονόματα “Αρχαϊκή εποχή”, “Κλασική εποχή” και “Ελληνιστική εποχή” αντίστοιχα. 
Οι γνώσεις των μαθητών για την τεχνοτροπία της κάθε περιόδου, η μεταξύ τους συνεργασία 
και ανταλλαγή απόψεων για τα κριτήρια ένταξης του κάθε αγάλματος στην αντίστοιχη επο-
χή, η κριτική και βιωματική προσέγγιση και η πρόκληση του ενδιαφέροντος στη βάση ενός 
στην ουσία εκπαιδευτικού παιχνιδιού θα οδηγήσει στην άμεση εμπλοκή τους στην εκπαι-
δευτική διαδικασία και στην απάντηση του θέματος που τους έχει τεθεί. Διευκρινίζεται από 
τον καθηγητή που κατά τη φάση αυτή της εργασίας των ομάδων δεν παρεμβαίνει, αλλά 
αποκτά ρόλο περισσότερο εμψυχωτικό και συμβουλευτικό με φθίνουσα πορεία καθοδήγη-
σης (Χατζηδήμου, 2011), πως σημασία έχει η προσπάθεια ανεύρεσης της απάντησης και όχι 
αυτή καθ' αυτή η σωστή απάντηση, διότι η διδακτέα ύλη της ενότητας “Ελληνιστική τέχνη” 
μόλις έχει παραδοθεί και άρα είναι καινούρια για τους μαθητές που καλούνται μέσα από το 
παιχνίδι ταξινόμησης των αγαλμάτων να την εμπεδώσουν. Δίνονται 10' στους μαθητές για 
την εκπόνηση της ομαδικής εργασίας στη διάρκεια των οποίων ακούγεται χαμηλόφωνα στο 
χώρο του εργαστηρίου μουσική (επιλέγεται μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα). 
 
Στο τρίτο στάδιο του διδακτικού σεναρίου ελέγχονται οι απαντήσεις των μαθητών με τον 
ακόλουθο τρόπο: ο καθηγητής προβάλλει χωριστά στο διαδραστικό πίνακα κάθε μία εικόνα 
αγάλματος με τη σειρά που βρίσκονται στο φάκελο με τον τίτλο “Αγάλματα”. Για κάθε μία 
εικόνα ρωτάει τα μέλη μίας ομάδας για την απάντηση που έδωσαν στην πιθανή χρονολογι-
κή κατάταξή της και στα κριτήρια που τους οδήγησαν σ' αυτήν την επιλογή. Διορθώνονται 
τυχόν λάθη από τον καθηγητή, ζητείται, αν χρειαστεί και η συνδρομή των μελών των άλλων 
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ομάδων για την καλύτερη τεκμηρίωση, και δίνονται επιπρόσθετες πληροφορίες από τον 
διδάσκοντα για το προβαλλόμενο γλυπτό, την τεχνοτροπία και την εποχή του, ώστε να 
διευρυνθούν οι γνώσεις των μαθητών, να επιτευχθεί η αισθητική απόλαυση της Τέχνης και 
να προκληθεί το ενδιαφέρον τους για προσωπική αναζήτηση πληροφοριών και ενασχόληση 
με ζητήματα τέχνης. Επιπλέον, προβάλλονται από τον καθηγητή εμβόλιμα στα αγάλματα 
της αρχαίας ελληνικής τέχνης, επιλεγμένα ζωγραφικά έργα της αναγεννησιακής περιόδου 
(π.χ. “Η γέννηση τη Αφροδίτης” του Μποτιτσέλι, “Η Δημιουργία” του Μιχαήλ Αγγέλου) προ-
κειμένου να αναδειχθεί η επιρροή που δέχτηκε η αναγεννησιακή τέχνη από την αρχαία ελ-
ληνική.  
 
Επιπλέον, διευκρινίζονται οι όροι μπαρόκ και ροκοκό, κατά την προβολή συγκεκριμένων 
ελληνιστικών γλυπτών που χαρακτηρίζονται από τέτοια στοιχεία αλλά προβάλλονται και 
εικόνες από το σύγχρονο βίο της ελληνικής και διεθνούς πραγματικότητας που επαναλαμ-
βάνουν ως ένα βαθμό σκηνές ρεαλιστικής απεικόνισης επαιτών και ρακένδυτων ζητιάνων 
της ελληνιστικής περιόδου. Για να αναδειχθεί ωστόσο, και η μνημειακή τέχνη της ελληνι-
στικής εποχής και τα πνευματικά κέντρα του ελληνιστικού κόσμου επιλέγεται η προβολή 
ολιγόλεπτου βίντεο από το You Tube με τρισδιάστατη απεικόνιση του Βωμού του Δία της 
Περγάμου στο μουσείο του Βερολίνου από την ηλεκτρονική διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=3a5X3_OeQMs. Αφού ζητηθεί στη συνέχεια από τους 
μαθητές να αναφέρουν κι άλλες μεγαλουπόλεις που μετατράπηκαν σε πνευματικά κέντρα 
του ελληνιστικού κόσμου, το ταξίδι αυτό στον αρχαίο ελληνικό πολιτισμό τελειώνει με το 
άκουσμα και την προβολή σχετικού βίντεο από το You Tube από την ηλεκτρονική διεύθυν-
ση https://www.youtube.com/watch?v=Y_k3zfcjSPo του τραγουδιού “Αλεξάνδρεια” με στί-
χους του Άρη Δαβαράκη και μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα και ερμηνευτές την Άλκη-
στη Πρωτοψάλτη και τον Γιάννη Κότσιρα.  
 
Στο σενάριο αυτό διδασκαλίας οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε ένα ανοιχτό εκπαι-
δευτικό περιβάλλον συνεργατικής οικοδόμησης της γνώσης που αποδέχεται και δημιουργεί 
καινοτόμες δράσεις. Το μοντέλο διδασκαλίας θέτει στο επίκεντρο το μαθητή, παύοντας να 
είναι δασκαλοκεντρικό, όχι μόνο ως άτομο αλλά και ως μέλος μιας συνεργαζόμενης ομά-
δας. Μέσα σ’ αυτό το μαθησιακό περιβάλλον ο μαθητής κινητοποιείται, συνεργάζεται, καλ-
λιεργεί τις δεξιότητές του, εθίζεται στην ερευνητική διαδικασία, ενδιαφέρεται για την κατά-
κτηση της γνώσης, μαθαίνει πώς να μαθαίνει και μετατρέπεται από παθητικό δέκτη μηνυ-
μάτων σε δημιουργό της γνώσης. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνει έναν καινούριο ρό-
λο, αυτόν του συνδημιουργού καινοτόμων δράσεων και διδακτικών σεναρίων αυτενεργώ-
ντας και παράγοντας εκπαιδευτικό υλικό, συντελώντας σε μια ποιοτικότερη μορφή διδα-
σκαλίας λαμβάνοντας υπόψη και την ψυχοδυναμική της τάξης του και απολαμβάνοντας την 
ηθική ικανοποίηση της ευχάριστης αποδοχής της μεθόδου αυτής διδασκαλίας του από τους 
μαθητές του. Θέτοντας επιπλέον, στο επίκεντρο του ενδιαφέροντός του τη δυναμική της 
ομάδας και των σχέσεων στη σχολική τάξη, ο εκπαιδευτικός αναδεικνύει και τον κοινωνικό 
του ρόλο, καθώς προάγει στο σενάριο αυτό διδασκαλίας την ομαδοσυνεργατική μάθηση 
(Γουρνάς, 2011) με την αρωγή των Νέων Τεχνολογιών (Merenyi & Szabo & Takacs, 2010).   
 
Συνοψίζοντας τα όσα καταγράφηκαν τόσο κατά το θεωρητικό μέρος της εισήγησης όσο και 
κατά τη διδακτική πρόταση εφαρμογής του προτεινόμενου σχεδίου διδασκαλίας καταλή-
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γουμε στο ότι η διδακτική πρακτική γίνεται εποικοδομητικότερη, όταν διανθίζεται από ο-
πτικοακουστικό υλικό που ζωντανεύει τα έργα τέχνης δίνοντας για το μάθημα της Ιστορίας 
της Τέχνης ουσιαστικά “απτό” αντικείμενο μελέτης, συνδέοντας τη θεωρητική αφήγηση με 
την περιγραφή, την ανάγνωση και ερμηνεία συγκεκριμένων έργων τέχνης που μπορούμε 
χάρη στη χρήση των Νέων Τεχνολογιών να προβάλουμε στους μαθητές μας. Στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντός μας τίθεται έτσι η αισθητική αγωγή και η αισθητική απόλαυση των έρ-
γων τέχνης, που αισθητοποιούνται με τη δύναμη της εικόνας κρατώντας άσβεστο το ενδια-
φέρον των μαθητών. Οι μαθητές εμπλεκόμενοι ενεργά στην εκπαιδευτική διαδικασία γίνο-
νται δημιουργικοί αποκομίζοντας τα πολλαπλά οφέλη της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας 
που συνδυάζεται στο συγκεκριμένο σενάριο με τη διαλογική διεργασία και τη μετωπική 
διδασκαλία. Παράλληλα η αναζήτηση και η εμβάθυνση των σχέσεων αλληλεπίδρασης της 
τέχνης και των κοινωνικοοικομικών συνθηκών που επηρεάζουν τα χαρακτηριστικά της, τα 
διαμορφώνουν και τα διαφοροποιούν από εποχή σε εποχή, οξύνει την κρίση των μαθητών, 
καθώς καλούνται να αναδείξουν τα στοιχεία αυτά και τους παράγοντες δημιουργίας τους. 
Έτσι, αντιμετωπίζουν τη γνώση του παρελθόντος, ως αφόρμηση και απαραίτητη προϋπόθε-
ση για την κατανόηση του παρόντος αντιμετωπίζοντας κριτικά διαχρονικά ζητήματα που 
αναδεικνύει η επιστημονική προσέγγιση της ιστορίας. Τέλος, προάγεται η ενασχόληση με 
τα γράμματα και τις τέχνες με έναν πιο ευχάριστο και εύληπτο για τους μαθητές τρόπο που 
αποβλέπει στη διαρκή ενασχόλησή τους και συμμετοχή τους στην πολιτιστική ζωή και καλ-
λιτεχνική δημιουργία.      
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Περίληψη 

Κατά την εφηβεία, μια μακρά περίοδο αλλαγών, προκλήσεων, αναζήτησης και πειραματι-
σμού, το διαδίκτυο μοιάζει για το νεαρό άτομο ως ο «θαυμαστός» κόσμος των ενηλίκων σε 
εικονική μορφή, ένας κόσμος άμεσα προσβάσιμος για επικοινωνία, διασκέδαση, περιπέ-
τεια. Η παρούσα διδακτική πρόταση διάρκειας δεκαεννέα (19) διδακτικών ωρών δημιουρ-
γεί ένα αυθεντικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές Γυμνασίου ή Λυκείου εμπλέκονται σε 
διαδικασίες επιστημονικής έρευνας αναφορικά με τη σχέση του εφήβου με το διαδίκτυο, τα 
αποτελέσματα της οποίας αξιοποιούνται για την παραγωγή λόγου στο πλαίσιο της δη-
μιουργικής γραφής. Ο Ηλεκτρονικός Υπολογιστής χρησιμοποιείται ως μέσο αναζήτησης 
διαδικτυακού υλικού, επικοινωνίας, συνεργασίας, αλλά και δημοσίευσης γραπτών δοκιμί-
ων που συμπαράγονται με εργαλεία τον Επεξεργαστή Κειμένου και το Πρόγραμμα Παρου-
σίασης.  

Λέξεις - κλειδιά: εφηβεία, διαδίκτυο, βιωματικότητα, έρευνα, δημιουργική γραφή. 

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη του διαδικτύου οφείλεται στο γεγονός ότι πέρα από τη δυνατότητα πρόσβασης 
σε έναν τεράστιο όγκο πληροφοριών, επιτρέπει στο χρήστη να γίνει και ο ίδιος δημιουργός 
και μεταδότης της πληροφορίας ανεξάρτητα από θρησκευτικές ή πολιτικές πεποιθήσεις, 
κοινωνική θέση, φύλο και ηλικία (Σταχτέας, 2002). Για τον έφηβο που βρίσκεται στη φάση 
της αποδέσμευσης από τον προστατευτισμό των γονέων, που αρχίζει να δοκιμάζει τον εαυ-
τό του σε σχέση με τις νέες καταστάσεις, το διαδίκτυο προσφέρεται για ατέρμονες αναζη-
τήσεις, προκειμένου να γνωρίσει τον κόσμο των ενηλίκων (Herbert, 1999). Πρόκειται για 
έναν κόσμο «θαυμαστό», όμως, εικονικό που μπορεί να προσφέρει στο νεαρό άτομο έντο-
νες συγκινήσεις, χωρίς το φόβο της απόρριψης και, προπάντων, χωρίς να χρειαστεί να με-
τακινηθεί από το δωμάτιό του, για να περιπλανηθεί στον κόσμο π.χ. της νύκτας, έναν κόσμο 
αποκλειστικά για «μεγάλους». Πράγματι, το διαδίκτυο, ευρέως διαδεδομένο και στις νεα-
ρές ηλικίες κυρίως την τελευταία δεκαετία στον ελληνικό χώρο, προσφέρεται για άμεση 
επικοινωνία, διασκέδαση, αγορές. Αποτέλεσμα του αλόγιστου πειραματισμού με τις υπη-
ρεσίες του είναι η κλοπή κωδικών, η χρήση φωτογραφιών και προσωπικών δεδομένων χω-
ρίς τη συγκατάθεση του χρήστη, η μεταφορά ιών ή κακόβουλων προγραμμάτων στον προ-
σωπικό Η/Υ, κ.ά., ενώ η δαπάνη απεριόριστου χρόνου με το πολυδιάστατο αυτό μέσο ίσως 
αποτελεί σοβαρή ένδειξη εθισμού. Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συχνά, αποτελούν διέ-
ξοδο στην ανάγκη του εφήβου για εγκαρδιότητα και αμοιβαία αποδοχή στις σχέσεις του, 
ευκαιρία να γίνει κοινωνικά δημοφιλής μέσα από την απόκτηση πολλών φίλων, αφού χα-
ρακτηριστικό της εφηβείας είναι και η κοινωνική αδεξιότητα, ενώ δε λείπουν περιπτώσεις 
εφήβων-χρηστών με προβλήματα συναναστροφής και ένταξης στην ομάδα λόγω εσωστρέ-
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φειας, χαμηλής αυτοεκτίμησης και ατολμίας ενισχυμένα και από κοινωνικούς παράγοντες 
(Καραθανάση-Κατσαούνου, 2002).  

Το παρόν σενάριο με τις δράσεις του φιλοδοξεί να δραστηριοποιήσει τον εκπαιδευτικό σε 
θέματα ψυχοκοινωνικής υγείας του παιδιού, αλλά και τον έφηβο στο να κατανοήσει και να 
διαχειριστεί ανάγκες και προβλήματα της ηλικίας του (Τσιάντης, κ.ά., 1986). Με τον Υπολο-
γιστή ως εποπτικό μέσο, εργαλείο γνώσης, επικοινωνίας και αναζήτησης πληροφοριών στα 
πλαίσια της ομαδικής διδασκαλίας και της εργασίας σε ομάδες, δημιουργείται ένα αυθεντι-
κό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές επιδίδονται σε έρευνα του ίδιου του εαυτού τους, φω-
τίζουν προβλήματα της ηλικίας τους και δημιουργούν διαμοιραζόμενοι απόψεις, ιδέες, ε-
μπειρίες, βιώματα, μεθόδους έρευνας και συγγραφής, στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων, 
κ.ά. (Μικρόπουλος, 2006). Στην Α φάση οι διδασκόμενοι εμπλέκονται σε διαδικασίες στατι-
στικής έρευνας μέσα από τη διατύπωση επιστημονικών υποθέσεων, τη συγκέντρωση, κα-
ταγραφή και συσχετισμό των δεδομένων, ενώ η ερμηνεία των αποτελεσμάτων οδηγεί σε 
νέα ερωτήματα αποτελώντας το έναυσμα για νέα έρευνα σχετικά με τους κινδύνους από τη 
χρήση του διαδικτύου στην εφηβεία (Sarris & Reib, 2009). Μέσα από τη στοχοθετημένη α-
ναζήτηση στο διαδίκτυο βρίσκουν εφαρμογή οι αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης. Με τη 
χρήση του Επεξεργαστή Κειμένου και του Προγράμματος Παρουσίασης το κέντρο βάρους 
μεταφέρεται στη διαδικασία συγγραφής κειμένου προς δημοσίευση σε διαφορετικές επι-
κοινωνιακές περιστάσεις, ενώ, παράλληλα, οι μαθητές ασκούνται στη χρήση εναλλακτικών 
αναπαραστάσεων της πληροφορίας. Η συγγραφή, μάλιστα, διηγήματος στα πλαίσια ομά-
δας αποσκοπεί στην ευαισθητοποίηση των διδασκόμενων απέναντι στη διαδικασία της λο-
γοτεχνικής γραφής ως τρόπου με τον οποίο οι δημιουργοί δεν περιγράφουν απλώς το περι-
βάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σ’ αυτό και το αναδημιουργούν (Υ. Π. Π.). 

Η βασική ιδέα 

Η ιδέα εκπόνησης της παρούσας διαθεματικής πρότασης προέκυψε κατά τη διδασκαλία της 
ενότητας «Θέματα για συζήτηση και Έκφραση Έκθεση σχετικά με την εφηβεία» από το σχο-
λικό εγχειρίδιο Έκφραση Έκθεση Α ΄ Γενικού Λυκείου (σ. 122) παράλληλα με το σχεδιασμό 
σειράς δράσεων με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ασφαλούς διαδικτύου.  

Γνωστικά αντικείμενα 

Νεοελληνική Γλώσσα, Ν. Ε. Λογοτεχνία, Ψυχολογία, Πολιτική και Δίκαιο Β’ Γενικού Λυκείου, 
Κοινωνιολογία Γ ΄ Λυκείου, Πολιτική Παιδεία Α ΄ Λυκείου, Βιολογία, Μαθηματικά Γ ΄ Γυμνα-
σίου, Πληροφορική, Εικαστικά Γ ΄ Γυμνασίου, Αισθητική Παιδεία Α ΄ Λυκείου, Πρόγραμμα 
Αγωγής Υγείας .  

Γνωστικοί στόχοι 

Οι μαθητές επιδιώκεται να: 

• ανακαλύψουν πτυχές της προσωπικότητάς τους και να εντοπίσουν βαθύτερες ανά-
γκες τους επιδιδόμενοι σε έρευνα και μελέτη των χαρακτηριστικών της ηλικίας τους 
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• κατανοήσουν τους κινδύνους που εγκυμονούν ευχάριστες και φαινομενικά αθώες 
καθημερινές δραστηριότητες στο Διαδίκτυο 

• κατανοήσουν τη διαφορά ανάμεσα στη χρήση και την κατάχρηση του διαδικτύου 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

Οι μαθητές επιδιώκεται να: 

• εμπλακούν σε διαδικασίες επιστημονικής έρευνας για τη χρήση του διαδικτύου 
στην εφηβεία 

• καλλιεργήσουν τη δημιουργική σκέψη    

• ασκήσουν δεξιότητες όπως η υπευθυνότητα, η συνεργασία, η ενσυναίσθηση, το ε-
πιχειρηματολογείν, το να ακούς προσεκτικά τον άλλο και να σέβεσαι την άποψή 
του  

• αποκτήσουν υπευθυνότητα σε θέματα ατομικής προστασίας και σεβασμού των αν-
θρωπίνων δικαιωμάτων 

• δραστηριοποιηθούν για την ενημέρωση των φίλων, των συμμαθητών, των εκπαι-
δευτικών και των γονιών τους 

Στόχοι σχετικοί με την τεχνολογία 

Οι μαθητές επιδιώκεται να: 

• αναπτύξουν δεξιότητες διαχείρισης, επεξεργασίας και ταξινόμησης των δεδομένων. 

• αξιολογούν την εγκυρότητα, επικαιρότητα και αξιοπιστία ενός δικτυακού τόπου 

• ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου με τη χρήση του Επεξεργαστή Κειμέ-
νου και του Προγράμματος Παρουσιάσεων 

• χρησιμοποιήσουν τις δυνατότητες των Τ. Π. Ε. για να εμπλουτίσουν πολυμεσικά και 
αισθητικά τα κείμενά τους (πολυτροπικότητα)  

Προϋποθέσεις υλοποίησης 

Απαιτούνται δεξιότητες πλοήγησης στο διαδίκτυο, εκπαίδευση των μαθητών στην αξιολό-
γηση ιστοσελίδων, άσκησή τους στη χρήση των μηχανών αναζήτησης, του ηλεκτρονικού 
ταχυδρομείου, βασικές γνώσεις πάνω στα προγράμματα Επεξεργασίας Κειμένου και Προ-
γραμμάτων Παρουσίασης, εξοικείωση με τη διαθεματική, την ομαδική και ομαδοσυνεργα-
τική διδασκαλία. Τέλος, κρίνεται απαραίτητη κατά την Α ΄ Φάση η συνεργασία με τους κα-
θηγητές Πληροφορικής και Μαθηματικών.  
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Εργαλεία - πηγές 

Σύνδεση διαδικτύου / Φυλλομετρητής / ηλεκτρονική φόρμα- ερωτηματολόγιο / ηλεκτρονι-
κό ταχυδρομείο / Επεξεργαστής κειμένου / Πρόγραμμα Παρουσίασης / Φύλλα εργασίας / 
εκτυπωτής / χαρτόνι / κόλλα. 

Διδακτική πορεία (πέντε φάσεις)  

Α ΄ φάση – Οι στατιστικοί ψυχολόγοι - (10) διδακτικές ώρες 

Έχει δημιουργηθεί φόρμα με τη βοήθεια του καθηγητή Πληροφορικής στην ιστοσελίδα του 
σχολείου. Η φόρμα αφορά σε ερωτηματολόγιο σχετικά με τη χρήση του διαδικτύου από 
τους εφήβους. Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες, «τους στατιστικούς ψυχολόγους», ανάλο-
γα με τους νομούς της διοικητικής περιφέρειας στην οποία ανήκουν και φροντίζουν να στα-
λεί e-mail σε Γυμνάσια και Λύκεια του νομού που έχουν αναλάβει με τα οποία καλούν τους 
εκεί μαθητές να επισκεφτούν την ιστοσελίδα του σχολείου τους και να συμπληρώσουν την 
αναρτημένη φόρμα. Για να είναι τα δείγματα αντιπροσωπευτικά, θα πρέπει στην έρευνα να 
συμπεριληφθούν σχολεία που βρίσκονται σε αστικές, ημιαστικές και απομακρυσμένες πε-
ριοχές της υπαίθρου. Στο τέλος, όλες οι ομάδες συνεργάζονται πάνω στην επεξεργασία του 
συγκεντρωθέντος υλικού, για την εκπόνηση παρουσίασης, στην οποία παραθέτουν στατι-
στικά στοιχεία για τη χρήση του διαδικτύου ανά φύλο, ηλικία και περιοχή. Στις διαφάνειες 
εισάγουν, επίσης, σχετικούς πίνακες και γραφήματα. Στη συγκεκριμένη φάση κρίνεται απα-
ραίτητη η συνεργασία των μαθητών με τον καθηγητή της Πληροφορικής και των Μαθημα-
τικών.  

Β ΄ φάση – Αφόρμηση – χωρισμός σε ομάδες εργασίας - (02) διδακτικές ώρες 

Οι μαθητές μεταφέρονται στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου. Κατά την ώρα του 
διαλείμματος, μεριμνούν ώστε τα καθίσματά τους να είναι διατεταγμένα σε σχήμα Π, V ή 
κύκλου. Προβάλλεται στην ολομέλεια σύντομο εκπαιδευτικό video, παραγωγής του Παιδα-
γωγικού Ινστιτούτου Κύπρου από τη σελίδα 
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/kindinoi.html. Όταν τελειώσει το video οι μαθητές σχο-
λιάζουν τον τρόπο με τον οποίο η νεαρή κοπέλα αντιμετώπιζε τα εργαλεία κοινωνικής δι-
κτύωσης και πού τελικά αυτό την οδήγησε. Στη συνέχεια, ζητείται από τους μαθητές να 
σχηματίσουν δυάδες και να μοιραστούν στα πλαίσια της μικρής ομάδας παρόμοιες περι-
πτώσεις που συνάντησαν κατά την στατιστική τους έρευνα στην Α ΄ Φάση, αλλά και περι-
πτώσεις που υπέπεσαν στην αντίληψή τους ή πληροφορήθηκαν, χωρίς να κατονομάσουν 
πρόσωπα, να εκφράσουν το πώς αισθάνθηκαν αναλογιζόμενοι ότι θα μπορούσαν να βρε-
θούν σε παρόμοια θέση και να δηλώσουν αν αυτά τα περιστατικά τους έχουν κάνει να ανα-
θεωρήσουν στάσεις και συμπεριφορές, όταν χρησιμοποιούν εργαλεία κοινωνικής δικτύω-
σης. Ακολουθεί κατάθεση των παρατηρήσεων των μικρών ομάδων στην ολομέλεια. Ο συ-
ντονιστής-εκπαιδευτικός καταγράφει απόψεις και εμπειρίες, κάνει τις επισημάνσεις του 
στην ολομέλεια και υποβάλλει το εξής ερώτημα: «Εκτός από τον κίνδυνο που εγκυμονούν 
οι συζητήσεις με άγνωστα άτομα στο διαδίκτυο, ποιους άλλους κινδύνους πιστεύετε ότι 
μπορεί να διατρέξει ένα νεαρό άτομο, όπως εσείς, πλοηγούμενο στο διαδίκτυο;». Κάποιοι 
μαθητές μπορεί να αναφερθούν πάλι στη χρήση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης κάνοντας 
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αναφορά σε ηλεκτρονικά μηνύματα που σε κάνουν να νιώθεις άβολα, σε κλοπή κωδικών, 
σε ανάρτηση φωτογραφιών και προσωπικών δεδομένων στο διαδίκτυο, χωρίς τη συγκατά-
θεση του ατόμου. Κάποιοι άλλοι ίσως κάνουν λόγο για «ιστοσελίδες με ανακριβείς πληρο-
φορίες», «μεταφορά ιών ή κακόβουλων προγραμμάτων», «παραβίαση πνευματικών δι-
καιωμάτων», κ.ά. Ακολουθεί χωρισμός των μαθητών σε ομάδες εργασίας 3-4 ατόμων ανά-
λογα με τα ενδιαφέροντά τους. 

Γ ΄ φάση – πλοήγηση στο διαδίκτυο – εκπόνηση δραστηριοτήτων - (04) διδακτικές ώρες 

Οι μαθητές όλων των ομάδων συγκεντρώνουν και επεξεργάζονται υλικό από τη στοχοθετη-
μένη αναζήτησή τους στο διαδίκτυο και κρατούν σημειώσεις. Κάνουν χρήση της μηχανής 
αναζήτησης του google και επισκέπτονται ενδεικνυόμενες ιστοσελίδες (βλ. αναλυτικά στο 
Παράρτημα (Φύλλα Εργασίας). Συγκεκριμένα: 

Η ομάδα των κοινωνιολόγων 

Αποστολή τους είναι η έρευνα αναφορικά με τη χρήση σελίδων κοινωνικής δικτύωσης από 
τους εφήβους εστιάζοντας, όχι μόνο στους λόγους για τους οποίους τα μέσα αυτά είναι τό-
σο δημοφιλή σε αυτές τις ηλικίες, αλλά και σε τυχόν επιπτώσεις στην ανάπτυξη κοινωνικών 
δεξιοτήτων από τη χρήση τους, σε κινδύνους που ελλοχεύουν για τη συναισθηματική ισορ-
ροπία και γενικότερα την ασφάλεια του εφήβου-χρήστη, σε μέτρα πρόληψης και αντιμετώ-
πισης. Το συγκεντρωθέν υλικό, αλλά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστι-
κή έρευνα στην Α ΄ Φάση αξιοποιούνται για τη συγγραφή άρθρου προς δημοσίευση στην 
ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου τους. 

Η ομάδα των ψυχολόγων 

Αντικείμενο της έρευνάς τους είναι ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο με εστίαση στους 
παρακάτω τομείς: Κατηγορίες εθισμού στο διαδίκτυο, αιτίες του φαινόμενου, ενδείξεις στη 
συμπεριφορά του εφήβου, επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική υγεία, προφίλ του ίδιου 
του εξαρτημένου εφήβου και της οικογένειάς του, ρόλος των γονέων στην πρόληψη της 
διαδικτυακής εξάρτησης, για την εκπόνηση παρουσίασης στα πλαίσια ημερίδας που οργα-
νώνεται στο σχολείο τους με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ασφαλούς Διαδικτύου. 

Η ομάδα των κοινωνικών λειτουργών 

Αντικείμενο της έρευνάς τους αποτελεί το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού: πα-
ράγοντες που εξωθούν σε τέτοιου είδους συμπεριφορές, το «προφίλ» του εφήβου - «θύ-
τη», «θύματος», «παρατηρητή», η συμπεριφορά των «θυμάτων», ο ρόλος των ίδιων των 
εφήβων, αλλά και των ενηλίκων στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινόμενου για τη 
συγγραφή δοκιμίου προς δημοσίευση σε ηλεκτρονικό περιοδικό ψυχολογίας. 

Δ ΄ φάση – παρουσίαση εργασιών στην ολομέλεια – συζήτηση – αναστοχασμός - ανάλη-
ψη νέων δράσεων - (03) διδακτικές ώρες 

Οι ομάδες εργασίας δια των αντιπροσώπων τους παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της έ-
ρευνάς τους στην ολομέλεια. Ακολουθεί συζήτηση και ο εκπαιδευτικός, στο τέλος, προβαί-
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νει σε επισημάνσεις και παρατηρήσεις. Ακολούθως, ζητείται από τους μαθητές να σχηματί-
σουν δυάδες και να αναστοχαστούν πάνω στον τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούσαν ως 
τώρα το internet και αντιμετώπιζαν καταστάσεις που τυχόν τους έκαναν να νιώθουν άβολα, 
λαμβάνοντας υπόψη τα όσα άκουσαν στην ολομέλεια για τους κανόνες ασφαλούς διαδι-
κτυακής πλοήγησης. Ακολουθεί κατάθεση παρατηρήσεων στην ολομέλεια, συζήτηση και 
ανάληψη νέων δράσεων. Συγκεκριμένα, συγκροτείται από μαθητές, που επιθυμούν, συγ-
γραφική ομάδα (-ες) στο πλαίσιο λειτουργίας ενός λογοτεχνικού εργαστηρίου εντός του 
σχολείου. Αποστολή της (τους) η συγγραφή διηγήματος, με κεντρικό ήρωα έναν έφηβο – 
χρήστη του διαδικτύου για τη συμμετοχή σε πανελλήνιο μαθητικό διαγωνισμό. Η υπόθεση, 
η πλοκή, τα πρόσωπα και τα λοιπά στοιχεία παραγωγής καθορίζονται από τους δημιουρ-
γούς-συγγραφείς της ομάδας. Άλλη ομάδα, με καλλιτεχνικές ανησυχίες, αναζητά εικόνες, 
σκίτσα κ.ά. στο διαδίκτυο που να αποδίδουν χαρακτηριστικά τη σχέση του εφήβου με το 
συγκεκριμένο μέσο, προκειμένου να δημιουργήσουν ένα κολλάζ για τη σχολική τους τάξη. 
Τέλος, η ομάδα κοινωνικής αποστολής αναλαμβάνει τη δημοσίευση στην ιστοσελίδα του 
σχολείου κανονισμού ασφαλούς διαδικτύου. 

Συμπεράσματα -τροποποίηση – επέκταση του σεναρίου  

Γενικά, μαθητές αδιάφοροι που συμμετείχαν ελάχιστα ή καθόλου στο μάθημα ενεργοποιή-
θηκαν, πήραν πρωτοβουλίες για την εκπόνηση των δραστηριοτήτων, γιατί βρήκαν το θέμα 
επίκαιρο και κοντά στα ενδιαφέροντά τους. Είναι γεγονός ότι λειτούργησε θετικά η ενεργο-
ποίηση πιο ώριμων ή υπεύθυνων μαθητών, στο να ενθαρρύνουν και να προσφέρουν στήρι-
ξη σε όσους για κάποιο λόγο δυσκολεύονται να εκφραστούν ή γενικά να συμμετάσχουν. 
Όλες οι ομάδες συνεργάστηκαν πάνω στη σύνταξη και δημοσίευση στην ιστοσελίδα του 
σχολείου κανονισμού ασφαλούς διαδικτύου για την ενημέρωση των συμμαθητών, των εκ-
παιδευτικών και των γονιών τους. Οι εκπαιδευόμενοι δήλωσαν περισσότερο ευαισθητο-
ποιημένοι σε θέματα ατομικής προστασίας και σεβασμού των δικαιωμάτων αναφορικά με 
το διαδίκτυο μετά τη συμμετοχή τους στο συγκεκριμένο πρότζεκτ. Τέλος, με την κατάλληλη 
τροποποίηση το σενάριο μπορεί να αποτελέσει μέρος ενός Προγράμματος Αγωγής Υγείας.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Οι κοινωνιολόγοι – φύλλο εργασίας 

Αποστολή σας είναι να κάνετε μία έρευνα πάνω στον τρόπο με τον οποίο οι έφηβοι χρησι-
μοποιούν τις σελίδες κοινωνικής δικτύωσης και στις επιπτώσεις που μπορεί να έχει αυτή η 
χρήση στην ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. Οι ακόλουθες ερωτήσεις μπορεί να σας 
βοηθήσουν στην αναζήτηση και οργάνωση του υλικού σας: Γιατί τα μέσα κοινωνικής δικτύ-
ωσης είναι τόσο δημοφιλή στους εφήβους; Θα μπορούσε να χαρακτηριστεί περισσότερο 
«ανώδυνη» η φιλία που διεξάγεται σε απευθείας σύνδεση (on-line) συγκριτικά με αυτή που 
δημιουργείται σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας γενικά για το σύνολο των χρηστών 
και ειδικότερα για «κλειστούς» χαρακτήρες, άτομα χαμηλής αυτοεκτίμησης κ. ά.; Στερεί η 
on-line επικοινωνία την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων από τους εφήβους; Σε ποιο βαθ-
μό ευθύνονται τα social networks για την σταδιακή απομόνωση-αποξένωση του χρήστη; 
Κατά πόσο ειλικρινείς είναι οι σχέσεις που δημιουργούνται μέσω αυτών των δικτύων και 
ποιοι κίνδυνοι μπορεί να υπάρξουν για τη συναισθηματική ισορροπία, αλλά και γενικότερα 
την ασφάλεια του εφήβου; Ποιες συμβουλές θα δίνατε στους συμμαθητές σας για την α-
σφαλή χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης και ποιες συστάσεις θα κάνατε στους γο-
νείς; 

Αφού εισέλθετε στην ιστοσελίδα: http://www.google.gr/, να πληκτρολογήσετε στο πεδίο 
αναζήτησης μέσα κοινωνικής δικτύωσης και νέοι. Από τα αποτελέσματα ενδείκνυνται τα 
παρακάτω: Έφηβοι και Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης - ikid,μεσα κοινωνικης δικτυωσης και 
ανθρωπινες σχεσεις, Νέες Μορφές Επικοινωνίας των Νέων: Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, 
Κοινωνιολογία - O ρόλος των Σελίδων Κοινωνικής Δικτύωσης,Διπλωματική εργασία «Τα νέα 
μέσα ηλεκτρονικής κοινωνικής ..., Ηλεκτρονική Κοινωνική Δικτύωση και νέοι: Συμπεράσμα-
τα Έρευνας ..., Ηλεκτρονική Κοινωνική Δικτύωση και νέοι: Συμπεράσματα Έρευνας ..., Sigma 
Live | «Κρυφοί» κίνδυνοι απειλούν τους νέους | Sigma Live κ. ά. Μπορείτε, επίσης, να επι-
σκεφτείτε και τις ιστοσελίδες: http://www.childmind.org/, 
http://www.academia.edu/3673536/_FACEBOOK, http://www.e-yliko.gr/default.aspx, 
http://www.astynomia.gr/index.php?option=ozo_content&perform=view&id=135&Itemid=
128&lang= (Ελληνική Αστυνομία-Υπουργείο Δημόσιας Τάξης και προστασίας του Πολίτη) 
και http://www.policenet.gr/portal/ext/asfalis-ploigisi-diadiktyo.html (PoliceNET), 
http://internet-safety.sch.gr/, http://www.saferinternet.gr/index.php. Τέλος, αφού προηγη-
θεί σχετική συζήτηση με τους κηδεμόνες σας, στο μουσικό κανάλι MTV και στην εκπομπή: 
Catfish: The TV Show, μπορείτε να ενημερωθείτε για εμπειρίες ατόμων που επεχείρησαν να 
συναντηθούν με τους «ηλεκτρονικούς» φίλους τους σε πραγματικές συνθήκες. Καταγράψε-
τε τις παρατηρήσεις και τα σχόλιά σας. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Με το υλικό που συγκεντρώσατε, 
αλλά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν από τη στατιστική σας έρευνα στην Α ΄ Φάση να 
συγγράψετε άρθρο για την ηλεκτρονική εφημερίδα του σχολείου σας με τίτλο «Σχέσεις μέ-
σω social networks στην εφηβεία». 
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Οι ψυχολόγοι – φύλλο εργασίας 

Αντικείμενο της έρευνάς σας είναι ο εθισμός των εφήβων στο διαδίκτυο. Κατά την έρευνά 
σας να εστιάσετε στους παρακάτω τομείς: κατηγορίες εθισμού στο διαδίκτυο, αιτίες του 
φαινόμενου, ενδείξεις στη συμπεριφορά του εφήβου, επιπτώσεις στη σωματική και ψυχική 
υγεία, προφίλ του ίδιου του εξαρτημένου εφήβου και της οικογένειας, ρόλος των γονέων 
στην πρόληψη της διαδικτυακής εξάρτησης. Προτείνονται οι δικτυακοί τόποι: 
http://www.youth-health.gr/el/ (Μονάδα Εφηβικής Υγείας), http://www.hasiad.gr/ (Ελληνι-
κή Εταιρία Μελέτης Διαταραχής Εθισμού στο Διαδίκτυο), http://www.hamogelo.gr/4-
1/1236/Ethismos-sto-diadiktyo, 
https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13839/1/Milonas_Msc2010.pdf , 
http://www.in2life.gr/everyday/modernlife/article/241932/ethismos-sto-diadiktyo-eho-
pathei-e-xarthsh.html (φορείς με ειδικές μονάδες, ιατρεία, συλλόγους «απεξάρτησης»), 
http://www.eunetadb.eu/files/docs/FinalResearchInternet-GR.pdf, http://www.e-
yliko.gr/default.aspx. Για τη συγκέντρωση του υλικού σας να κάνετε και χρήση της μηχανής 
αναζήτησης του http://www.google.gr/ πληκτρολογώντας στο αντίστοιχο πεδίο: εθισμός 
των εφήβων στο διαδίκτυο. Από τα αποτελέσματα ενδείκνυνται τα ακόλουθα : Εθισμός στο 
Internet: Σωματικά και ψυχολογικά συμπτώματα ..., ΕΘΙΣΜΟΣ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ: ΜΙΑ ΝΕΑ 
ΜΟΡΦΗ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ., http://www.tovima.gr/science/article/?aid=244780, εθισμός « Ασφά-
λεια στο Διαδίκτυο - Κοινότητες & Ιστολόγια, Σοβαρός ο εθισμός των Ελλήνων εφήβων στο 
διαδίκτυο - Iatronet.gr, Ο υπουργός Παιδείας για την αντιμετώπιση του φαινομένου ... - 
Esos.gr κ.ά. Στη συνέχεια, πατώντας Βίντεο, παρακολουθήστε βίντεο αναφορικά με το θέμα 
της έρευνάς σας καταγράφοντας τις παρατηρήσεις σας. Πατήστε, ακολούθως, Εικόνες, επι-
λέξτε τις πιο χαρακτηριστικές και αντιπροσωπευτικές κατά τη γνώμη σας και κάνετε σύντο-
μο σχόλιο για καθεμία από αυτές. ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Να εκπονήσετε παρουσίαση με θέμα: 
«Εθισμός των εφήβων στο Διαδίκτυο» για την ημερίδα που οργανώνεται στο σχολείο σας 
με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ασφαλούς Διαδικτύου. Στις διαφάνειες μπορείτε να εισά-
γετε εικόνες με συνοδευτικά σχόλια, βίντεο, γραφήματα με στατιστικά στοιχεία και πίνακες 
και από το υλικό της Α ΄ Φάσης κ.ά. 

Κοινωνικοί λειτουργοί – φύλλο εργασίας 

Αντικείμενο της έρευνάς σας το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού στην εφηβεία. 
Να εστιάσετε στις μορφές, στους παράγοντες που εξωθούν σε τέτοιου είδους συμπεριφο-
ρές (ατομικοί, κοινωνικοί κ. ά.), στο «προφίλ» του εφήβου - «θύτη», «θύματος», «παρατη-
ρητή», στη συμπεριφορά των «θυμάτων», στο ρόλο των ίδιων των εφήβων, αλλά και των 
ενηλίκων (γονέων, εκπαιδευτικών, κ. ά.) στην πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινόμενου. 
Επισκεφτείτε το http://www.google.gr/ και πληκτρολογήστε στο πεδίο αναζήτησης: έφηβοι 
και διαδικτυακός εκφοβισμός. Από τα αποτελέσματα ενδείκνυνται: Διαδικτυακός εκφοβι-
σμός - Saferinternet.gr - Για ένα ασφαλέστερο ..., 1 CYBER BULLYING (Διαδικτυακός εκφοβι-
σμός) Δρ ... - KEDE.org, Σχολικός Εκφοβισμός - HFC – Beat Bullying, ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙ-
ΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, Ενημερωτικό Υλικό για το Σχολικό Εκφοβισμό - Καλωσήρθατε στο 
... κ. ά. Στη συνέχεια, πατώντας Βίντεο, παρακολουθήστε βίντεο αναφορικά με το θέμα της 
έρευνάς σας καταγράφοντας τις παρατηρήσεις σας. Πατήστε, ακολούθως, Εικόνες, επιλέξτε 
τις πιο χαρακτηριστικές και αντιπροσωπευτικές κατά τη γνώμη σας και κάνετε σύντομο 
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http://www.hasiad.gr/
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https://dspace.lib.uom.gr/bitstream/2159/13839/1/Milonas_Msc2010.pdf
http://www.in2life.gr/everyday/modernlife/article/241932/ethismos-sto-diadiktyo-eho-pathei-e-xarthsh.html
http://www.in2life.gr/everyday/modernlife/article/241932/ethismos-sto-diadiktyo-eho-pathei-e-xarthsh.html
http://www.eunetadb.eu/files/docs/FinalResearchInternet-GR.pdf
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.e-yliko.gr/default.aspx
http://www.google.gr/
https://www.google.gr/url?q=http://www.4dimotikogeraka.gr/arthrografia/ethismos-sto-internet-somatika-kai-psixologika-simptomata&sa=U&ei=XBlNU5eHLLKa0QWL-4HwBA&ved=0CCsQFjAC&usg=AFQjCNHz8bZtkPkHt8LzoJrKViKwWCv6kg
https://www.google.gr/url?q=http://www.4dimotikogeraka.gr/arthrografia/ethismos-sto-internet-somatika-kai-psixologika-simptomata&sa=U&ei=XBlNU5eHLLKa0QWL-4HwBA&ved=0CCsQFjAC&usg=AFQjCNHz8bZtkPkHt8LzoJrKViKwWCv6kg
https://www.google.gr/url?q=http://e-psychology.gr/addictions/611-ethismos-st0-diadiktyo-mia-nea-morfh-eksarthshs&sa=U&ei=XBlNU5eHLLKa0QWL-4HwBA&ved=0CDwQFjAF&usg=AFQjCNG4XCapALlxh2A84nxPOuY4xT5xjA
https://www.google.gr/url?q=http://e-psychology.gr/addictions/611-ethismos-st0-diadiktyo-mia-nea-morfh-eksarthshs&sa=U&ei=XBlNU5eHLLKa0QWL-4HwBA&ved=0CDwQFjAF&usg=AFQjCNG4XCapALlxh2A84nxPOuY4xT5xjA
http://www.tovima.gr/science/article/?aid=244780
https://www.google.gr/url?q=http://blogs.sch.gr/internet-safety/archives/tag/%25CE%25B5%25CE%25B8%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&sa=U&ei=_RxNU5THIeqh0QX0koDADw&ved=0CFoQFjAHOAo&usg=AFQjCNFsEzij9cgVUCB-kPb7llqUqLY4WA
https://www.google.gr/url?q=http://blogs.sch.gr/internet-safety/archives/tag/%25CE%25B5%25CE%25B8%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CF%258C%25CF%2582&sa=U&ei=_RxNU5THIeqh0QX0koDADw&ved=0CFoQFjAHOAo&usg=AFQjCNFsEzij9cgVUCB-kPb7llqUqLY4WA
https://www.google.gr/url?q=http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/17282/sovaros-o-ethismos-twn-ellinwn-efivwn-sto-diadiktyo.html&sa=U&ei=Wx5NU5nBL4qb1AWrlYDYCQ&ved=0CB8QFjAAOBQ&usg=AFQjCNGfKdGoGdy8-3ZKRg-sTu7EfrSwPg
https://www.google.gr/url?q=http://www.iatronet.gr/eidiseis-nea/epistimi-zwi/news/17282/sovaros-o-ethismos-twn-ellinwn-efivwn-sto-diadiktyo.html&sa=U&ei=Wx5NU5nBL4qb1AWrlYDYCQ&ved=0CB8QFjAAOBQ&usg=AFQjCNGfKdGoGdy8-3ZKRg-sTu7EfrSwPg
https://www.google.gr/url?q=http://www.esos.gr/arthra/vouli/o-ypoyrgos-paideias-gia-thn-antimetvpish-toy-fainomenoy-toy-euismoy-tvn-paidivn-kai-tvn-efhbvn-sto-diadiktyo&sa=U&ei=6B9NU6DGOvPY0QWmvIHACg&ved=0CCoQFjACOB4&usg=AFQjCNGu39VD4DOfQUeqpp7UeQEoG8H_Kw
https://www.google.gr/url?q=http://www.esos.gr/arthra/vouli/o-ypoyrgos-paideias-gia-thn-antimetvpish-toy-fainomenoy-toy-euismoy-tvn-paidivn-kai-tvn-efhbvn-sto-diadiktyo&sa=U&ei=6B9NU6DGOvPY0QWmvIHACg&ved=0CCoQFjACOB4&usg=AFQjCNGu39VD4DOfQUeqpp7UeQEoG8H_Kw
http://www.google.gr/
http://www.google.gr/url?q=http://www.saferinternet.gr/index.php%3FobjId%3DCategory281%26parentobjId%3DPage187&sa=U&ei=-UROU_bXGsrgOMGkgJAF&ved=0CCUQFjAB&usg=AFQjCNGGTrCHXX5fG4P-xRSzGIx5q99JCA
http://www.google.gr/url?q=http://www.saferinternet.gr/index.php%3FobjId%3DCategory281%26parentobjId%3DPage187&sa=U&ei=-UROU_bXGsrgOMGkgJAF&ved=0CCUQFjAB&usg=AFQjCNGGTrCHXX5fG4P-xRSzGIx5q99JCA
http://www.google.gr/url?q=http://www.kede.org/userfiles/file/CYBER%2520BULLYING%2520TETA%2520DIAMANTOPOULOU%252015_10_2011.pdf&sa=U&ei=-UROU_bXGsrgOMGkgJAF&ved=0CDEQFjAD&usg=AFQjCNFAVQ4sDtKl_zXGSxQEKs4RVb1vXw
http://www.google.gr/url?q=http://www.kede.org/userfiles/file/CYBER%2520BULLYING%2520TETA%2520DIAMANTOPOULOU%252015_10_2011.pdf&sa=U&ei=-UROU_bXGsrgOMGkgJAF&ved=0CDEQFjAD&usg=AFQjCNFAVQ4sDtKl_zXGSxQEKs4RVb1vXw
http://www.google.gr/url?q=http://www.hfcbeatbullying.info/%25CF%2583%25CF%2587%25CE%25BF%25CE%25BB%25CE%25B9%25CE%25BA%25CE%25BF%25CF%2582-%25CE%25B5%25CE%25BA%25CF%2586%25CE%25BF%25CE%25B2%25CE%25B9%25CF%2583%25CE%25BC%25CE%25BF%25CF%2582/&sa=U&ei=wU1OU6GAFoPqPKTEgOgC&ved=0CCUQFjABOAo&usg=AFQjCNE133mKA_5vSLkRvSVi8WiXBWnQFw
http://www.google.gr/url?q=http://invenio.lib.auth.gr/record/125479/files/GRI-2011-6087.pdf%3Fversion%3D1&sa=U&ei=_lxOU8PeBMqsPJfygYAB&ved=0CDEQFjADOAo&usg=AFQjCNHwOIesk8AotOVP22V-lOWNDx_6Sg
http://www.google.gr/url?q=http://invenio.lib.auth.gr/record/125479/files/GRI-2011-6087.pdf%3Fversion%3D1&sa=U&ei=_lxOU8PeBMqsPJfygYAB&ved=0CDEQFjADOAo&usg=AFQjCNHwOIesk8AotOVP22V-lOWNDx_6Sg
http://www.google.gr/url?q=http://epsype.blogspot.com/2012/02/6.html&sa=U&ei=vl9OU_j3GcjpPPKOgOgC&ved=0CD4QFjAFOAo&usg=AFQjCNHnIQLFoVeYvleKKkBBo69s9KHTww
http://www.google.gr/url?q=http://epsype.blogspot.com/2012/02/6.html&sa=U&ei=vl9OU_j3GcjpPPKOgOgC&ved=0CD4QFjAFOAo&usg=AFQjCNHnIQLFoVeYvleKKkBBo69s9KHTww


σχόλιο για καθεμία από αυτές. Μπορείτε να δείτε τις σελίδες: 
http://www.hamogelo.gr/1.1/Arxikh-selida, http://internet-safety.sch.gr/, 
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/index.htm, http://www.e-yliko.gr/default.aspx. ΔΡΑ-
ΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Με το υλικό που συγκεντρώσατε, αλλά και τα αποτελέσματα που προέκυψαν 
από τη στατιστική σας έρευνα στην Α ΄ Φάση να συγγράψετε δοκίμιο για ηλεκτρονικό πε-
ριοδικό ψυχολογίας με τίτλο «Έφηβοι και διαδικτυακός εκφοβισμός». 
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Η αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδασκαλία της ιστορίας. Μια διδακτική πρόταση  
 

Μερεντίτης Χρήστος 
Εκπαιδευτικός, συγγραφέας, Msc Εκπαίδευση και Ανθρώπινα Δικαιώματα  

xmerentitis@yahoo.gr  

Περίληψη 

Αντικείμενο της παρούσας εισήγησης είναι η διδασκαλία της ιστορίας βάσει των αρχών της  
ανακαλυπτικής μάθησης και με παράλληλη αξιοποίηση του διαδικτύου. Αρχικά, αναλύονται 
οι αλλαγές που επέφερε το διαδίκτυο στη διδασκαλία, επισημαίνονται τα πλεονεκτήματα 
που συγκεντρώνει η αξιοποίηση του και δίνονται οι θεωρητικές προδιαγραφές οι οποίες θα 
πρέπει να τηρηθούν προκειμένου να μεθοδευτεί άρτια μια διδασκαλία στην οποία θα αξιο-
ποιούνται οι σύγχρονες τεχνολογίες. Σε αυτές περιλαμβάνονται η υιοθέτηση της ανακαλυ-
πτικής και της διερευνητικής μεθόδου, ο έλεγχος των όσων αναγράφονται στις ποικίλες ι-
στοσελίδες και η συστηματική προετοιμασία του μαθήματος. Εν συνεχεία, αναλύεται ένα 
διδακτικό παράδειγμα στο οποίο οι μαθητές της Α΄ Γυμνασίου θα κληθούν να διερευνή-
σουν την καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα με τη συνδρομή μιας ιστοσελίδας του Βρε-
τανικού Μουσείου η οποία προορίζεται για εκπαιδευτική χρήση. Στο δε Παράρτημα έχουν 
καταχωρισθεί ορισμένες από τις «οθόνες» της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.       

Λέξεις – κλειδιά: διαδίκτυο, διερευνητική μάθηση, εποικοδομητισμός, Τεχνολογίες Πληρο-
φορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 

Εισαγωγή 

Η αξιοποίηση των σύγχρονων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη αποτελεί ένα ζήτημα το 
οποίο απασχολεί όλο και περισσότερους εκπαιδευτικούς. Ο εντοπισμός και η δημιουργία 
των κατάλληλων διδακτικών μέσων και ο τρόπος με τον οποίο μπορούν να αξιοποιηθούν 
στη διδασκαλία ελκύει το ενδιαφέρον της εκπαιδευτικής κοινότητας. Όπως, άλλωστε, έχει 
επισημανθεί, «είναι τέτοια η σπουδαιότητα των νέων τεχνολογιών και τόσο αναγκαία η μά-
θηση της χρήσης τους και η αξιοποίηση τους στην εκπαίδευση, ώστε από την εκπαίδευση 
των τριών R (Reading, wRiting, aRithmetic) περάσαμε στις μέρες μας στην εκπαίδευση των 
τριών C (Children, Computer, Communication)» και έχουμε θέσει ως βασικό μακροπρόθε-
σμό στόχο να περάσουμε στην εκπαίδευση των τριών L (Life Long Learning) (Ornstein, στον 
Κασσωτάκη, 2005: 380).  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον, σε ό,τι αφορά στην αξιοποίηση των ηλεκτρονικών υπολογιστών στη 
διδασκαλία έχει η επισήμανση της Ρεπούση, σύμφωνα με την οποία οι ηλεκτρονικοί υπο-
λογιστές από ανεξάρτητο γνωστικό αντικείμενο θα έπρεπε – με μια οριζόντια προσέγγιση – 
να αξιοποιούνται σε όλα τα μαθήματα, κυρίως δε σε όσα έχουν κοινωνικό, οικονομικό και 
πολιτισμικό χαρακτήρα (Ρεπούση, 2000: 67). Επίσης, σύμφωνα με την ίδια ακαδημαϊκό «η 
ένταξη του υπολογιστή στη διδακτική της ιστορίας, η αξιοποίηση των διαρκώς διευρυνόμε-
νων εφαρμογών του για την ιστορική εκπαίδευση, συναρτάται με την αλλαγή του παραδο-
σιακού παραδειγματικού προτύπου του μαθήματος. Στο νέο περιβάλλον, η αναμετάδοση 
της ιστορικής πληροφορίας αντικαθίσταται με την αναζήτησή της, η απομνημόνευση του 
κειμένου με τη δημιουργία του και η εμπέδωση του όποιου διδάγματος με την καλλιέργεια 
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ιστορικής κουλτούρας και σκέψης» (Ρεπούση, 2000: 68). Το διαδίκτυο, λοιπόν, μπορεί όχι 
μόνο να συμβάλλει στην αναθεώρηση των παγιωμένων και αναποτελεσματικών διδακτικών 
μεθόδων αλλά, όπως αναφέρει και ο Stradling, να μας εξασφαλίσει την πρόσβαση σε χιλιά-
δες πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, όπως χειρόγραφα, αρχεία, άρθρα από εφημερί-
δες, επιστολές, ημερολόγια, ιστορικά ντοκιμαντέρ, και τη δυνατότητα να μελετήσουμε ι-
στορικούς διαφορετικής προέλευσης και ιδεολογίας (Stradling, 2002: 171).      

Πραγματικά, το διαδίκτυο μπορεί - υπό προϋποθέσεις - να αποτελέσει ένα μέσο πλουραλι-
στικής πληροφόρησης, καθώς σε αυτό είναι δυνατόν να δημοσιευτούν όλα τα ιστορικά αρ-
χεία χωρίς αποκλεισμούς και επιλεκτική διαχείριση, όπως ενίοτε συμβαίνει στις ιστορικές 
μελέτες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει και το γεγονός ότι το διαδίκτυο συμβάλλει στην διάνοι-
ξη διαύλων επικοινωνίας μεταξύ ανθρώπων διαφορετικής κουλτούρας και εθνότητας. Πέρα 
από το γνωστό πρόγραμμα e-Twinning, μπορούμε να αναφερθούμε στο γεγονός ότι στην 
δυτική Ευρώπη εκπαιδευτικοί από τη Βόρεια Ιρλανδία ήρθαν σε επαφή με σχολεία της Με-
γάλης Βρετανίας, ενώ στις Κάτω Χώρες και, πιο συγκεκριμένα, στο Βέλγιο Φλαμανδοί και 
Βαλόνοι ανέπτυξαν έναν διάλογο για το πώς αντιλαμβάνονται και μελετούν τον Α΄ Παγκό-
σμιο Πόλεμο οι δύο κοινότητες. Απώτερος σκοπός του εγχειρήματος – και στις δύο περι-
πτώσεις – ήταν η ανάπτυξη πνεύματος αμοιβαίου σεβασμού και κατανόησης. Θεωρούμε 
πως αυτά τα παραδείγματα αναδεικνύουν τις δυνατότητες του διαδικτύου· δυνατότητες 
τόσο ασύγχρονης (π.χ. αποστολή e-mail, επεξεργασία κειμένου) όσο και συγχρονισμένης 
επικοινωνίας π.χ. βιντεοδιάσκεψη (Σολομωνίδου, 2006: 142-143).  

Επίσης, το διαδίκτυο παρέχει τη δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να επιλέξουν μια πλειά-
δα ιστορικών πηγών, όχι μόνο γραπτών αλλά και εικαστικών. Ακόμη, οι εκπαιδευτικοί μπο-
ρούν να αναζητήσουν σχέδια διδασκαλίας στο διαδίκτυο, διδακτικές μεθόδους, πολλά επι-
στημονικά άρθρα για τη διδασκαλία του ιστορικού μαθήματος, να πλοηγηθούν σε βιβλιο-
θήκες και πινακοθήκες και, γενικότερα, να συνδράμουν τους μαθητές τους στην διερεύνη-
ση του παρελθόντος. Η διδασκαλία, λοιπόν, στις μέρες μας προσανατολίζεται προς το πρό-
τυπο το οποίο έχει περιγράψει ο Ν. Νεγρεπόντε, σύμφωνα με το οποίο «τα σχολεία θα αλ-
λάξουν μορφή και θα μοιάζουν περισσότερο με μουσεία και παιδικές χαρές, όπου τα παιδιά 
θα διδάσκονται νέες ιδέες και θα επικοινωνούν με άλλα παιδιά από κάθε γωνιά του κό-
σμου» (Νεγρεπόντε στον Σμυρναίο, 2008: 234). 

Από την πλευρά του ο Tapscott αποφάνθηκε πως οι κυριότερες αλλαγές τις οποίες επέφερε 
το διαδίκτυο στην μάθηση είναι το γεγονός ότι σημειώθηκε μια σαφέστατη μετατόπιση από 
τον εκπαιδευτικό-μεταδότη γνώσεων στον εκπαιδευτικό διευκολυντή της γνώσης. Η γνώση, 
πλέον, αντιμετωπίζεται από τους μαθητές ως ψυχαγωγία και όχι ως τυραννία, ενώ παράλ-
ληλα το διαδίκτυο με τις πολλαπλές του δυνατότητες διευκολύνει την προσαρμογή της μά-
θησης στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε μαθητή (Tapscott στη Σολομωνίδου, 2006: 130-
131). Ας δώσουμε, λοιπόν, ένα παράδειγμα: ο ιστόστοπος του Μουσείου Φυσικής Ιστορίας 
της Μινεσότα (www.smm.org/catal) αναφέρεται και σε έναν από τους σημαντικότερους 
οικισμούς της νεολιθικής περιόδου, στον οικισμό του Τσατάλ Χογιούκ στην Μικρά Ασία. 
Πρόκειται για έναν από τους σημαντικότερους νεολιθικούς οικισμούς παγκοσμίως. Σε αυ-
τόν τον ιστότοπο, λοιπόν, ο/η εκπαιδευτικός μπορεί να ανακαλύψει μια σειρά από διαδρα-
στικά παιχνίδια, βίντεο και κόμικ και διανέμοντας ένα σχετικό φύλλο εργασίας μπορεί να 
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καθοδηγήσει τους μαθητές του να εντοπίσουν πληροφορίες ακολουθώντας ατομικούς 
ρυθμούς μάθησης και να καταλήξουν σε συμπεράσματα σχετικά με τη συγκεκριμένη τοπο-
θεσία.   

Ένα θέμα για το οποίο θα πρέπει να ληφθεί ιδιαίτερη μέριμνα είναι και αυτό της ασφαλούς 
πλοήγησης στο διαδίκτυο. Το περιεχόμενο των διαφόρων ιστοσελίδων θα πρέπει να εξετα-
στεί και να αξιολογηθεί ενδελεχώς από την άποψη της εγκυρότητας των πληροφοριών που 
διατίθενται.  

Μέθοδοι αξιοποίησης του διαδικτύου στη διδασκαλία 

Σε ό,τι αφορά πάλι στην αξιοποίηση του διαδικτύου στη διδασκαλία αυτή μπορεί να γίνει 
με πολλούς τρόπους. Στα περισσότερα σχέδια διδασκαλίας και στα βιβλία διδακτικής προ-
τείνεται οι μαθητές να καθίσουν ανά ομάδες 2-3 ατόμων μπροστά από έναν υπολογιστή ο 
οποίος είναι συνδεδεμένους με το διαδίκτυο και να φέρουν σε πέρας ένα συγκεκριμένο 
έργο λ.χ. να εντοπίσουν ποιοι ναοί της αρχαίας Ελλάδας είναι ιωνικού ρυθμού και μετά να 
απαντήσουν σε μια σειρά από σχετικές ερωτήσεις. Σε περίπτωση που δεν υπάρχουν πολλοί 
υπολογιστές, όμως, (ή σε περίπτωση που θέλουμε να αποφύγουμε την ενασχόληση των 
μαθητών με άλλες ιστοσελίδες) είναι δυνατόν ο ίδιος ο εκπαιδευτικός χρησιμοποιώντας 
ένα υπολογιστή και το διαδραστικό πίνακα να κατευθύνει τους μαθητές του στην εξερεύ-
νηση του παρελθόντος. Ο ίδιος ο εκπαιδευτικός, λοιπόν, θα παρουσιάσει στους μαθητές 
του μια ιστοσελίδα και δίνοντάς τους ένα σχετικό φύλλο εργασίας θα τους κατευθύνει να 
απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις και στο τέλος να γράψουν μια σύντομη εργασία 
για τα όσα είδαν και έμαθαν.  

Ειδικότερα, η Τερέζα Γιακουμάτου σε μία σειρά πειραματικών διδασκαλιών ανέθεσε στους 
μαθητές της να διερευνήσουν τον τρόπο με τον οποίο οι Μυκηναίοι αντιμετώπιζαν το θά-
νατο. Σε αυτές τις διδασκαλίες υιοθέτησε τη θεωρία της ανακαλυπτικής μάθησης του Brun-
er (συνίσταται στην αντιμετώπιση πραγματικών προβλημάτων από τους ίδιους τους μαθη-
τές), ακολούθησε τη διερευνητική μέθοδο όπου η εργασία «διεξάγεται σε δημοκρατική α-
τμόσφαιρα, με διαλεκτικό τρόπο, ελευθερία έκφρασης και αυτενέργειας» (Γιακουμάτου, 
2000: 59) και βασίστηκε στην θεωρία του εποικοδομητισμού (όπου η οικοδόμηση της νέας 
γνώσης βασίζεται στην ήδη προϋπάρχουσα). Μάλιστα, για να καταστήσει και επικοινωνια-
κή τη διδασκαλία της ανέφερε στους μαθητές της πως το κείμενο το οποίο θα έγραφαν θα 
προοριζόταν για την ενημέρωση ενός ξένου σχολείου που θα επισκεπτόταν την Ελλάδα. 
Παράλληλα, δίδαξε το ίδιο θέμα και σε μία άλλη τάξη, μόνο που σε αυτή την περίπτωση 
χρησιμοποίησε την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας. 

Η τάξη η οποία βασίστηκε στη χρήση του διαδικτύου καθοδηγήθηκε με κατάλληλα προε-
τοιμασμένες ερωτήσεις (λ.χ. Τι πληροφορίες μπορούμε να συλλέξουμε για την κοινωνική 
συγκρότηση από τα ταφικά ευρήματα και από τη διαφοροποίηση της θέσης των τάφων;), να 
αναζητήσει τις σχετικές απαντήσεις σε ελληνόγλωσσες και αγγλόγλωσσες ιστοσελίδες και 
να γράψει ένα σχετικό κείμενο. Στην αρχή, η εκπαιδευτικός συζήτησε με τους μαθητές της 
για τις συνήθειες των ανθρώπων σχετικά με το θάνατο, για τα προσωπικά αντικείμενα που 
συνόδευαν τον νεκρό, και για την κοινωνική θέση του εκλιπόντος που μαρτυρείται από αυ-
τά τα κτερίσματα. Ακολούθως, προσδιόρισε μαζί με τους μαθητές της το είδος των αντικει-
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μένων που θα αναζητούσαν, τους επισήμανε πως η μέριμνα για τους νεκρούς είναι ίδιον 
των πολιτισμών που πιστεύουν στη μεταθανάτια ζωή, ενώ φρόντιζε να ανατροφοδοτεί τη 
διδασκαλία με την υποβολή ερωτημάτων (λ.χ. Η συνήθεια του γεύματος μετά την κηδεία, 
που συνηθίζεται ως τις μέρες μας, τι σημαίνει;). Μείζων στόχος της από αυτή τη διαδικασία 
ήταν «η εξαγωγή συμπερασμάτων από διασκορπισμένα στοιχεία και όχι η απλή παράθεση 
δεδομένων, που ιδιαίτερα στο διαδίκτυο είναι ατάκτως ερριμμένα. Η αναζήτηση που προ-
τείνεται απαιτεί διαρκή αναθεώρηση των γνώσεων και αντιλήψεων των μαθητών, ώστε να 
φτάσουν στη σύνθεση με ανανεωμένο νόημα» (Γιακουμάτου, 2000: 62). Στο τέλος της δρα-
στηριότητας κάποιοι μαθητές συνέγραψαν το κείμενο που τους ζητήθηκε, ενώ άλλοι έφτια-
ξαν μια παρουσίαση για τα ταφικά έθιμα των Μυκηναίων αξιοποιώντας το πρόγραμμα 
Power Point. 

Η αξιολόγηση των μαθητών βασίστηκε στο βαθμό συμμετοχής τους στο μάθημα, στην ανε-
ξαρτησία τους από την εκπαιδευτικό, στην ικανότητά τους να εντοπίζουν τα κυριότερα 
στοιχεία που αφορούσαν το συγκεκριμένο θέμα, στο εάν κατέληξαν σε μια δική τους λύση 
στο πρόβλημα και στη δημιουργία ή  μη μιας πρωτότυπης εργασίας η οποία «να αντιμετω-
πίζει με επιτυχία το αρχικό πρόβλημα». Ύστερα από τρεις μήνες, η κ. Γιακουμάτου επανήλ-
θε υποβάλλοντας ερωτήσεις σχετικά με τον μυκηναϊκό πολιτισμό και στις δύο τάξεις· η μεν 
τάξη που διδάχτηκε με τη χρήση του διαδικτύου είχε αφομοιώσει πολλά στοιχεία, η δε τάξη 
ελέγχου, δηλαδή αυτή η οποία διδάχτηκε βάσει της παραδοσιακής μεθόδου, είχε συγκρα-
τήσει ελάχιστα.  

Τέλος, σύμφωνα με τη Δημαράκη οι σύγχρονες τεχνολογίες μπορούν να αξιοποιηθούν παι-
δαγωγικά με δύο τρόπους: (α) αναλυτικά και (β) βιωματικά. Βάσει της πρώτης μεθόδου «ο 
υπολογιστής χρησιμοποιείται για τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης στο οποίο ο 
μαθητής καλείται να επεξεργαστεί εικαστικές και υλικές πηγές μέσα από διαδικασίες όπως 
η παρατήρηση, η σύγκριση και η ταξινόμηση, προκειμένου να αναπτύξει συλλογισμούς και 
να καταλήξει σε συμπεράσματα» (Δημαράκη, 2004: 51). Σε αυτήν την λογική υπακούει η 
διδακτική πρόταση η οποία παρατίθεται στη συνέχεια. Στη δεύτερη προσέγγιση, όπως υπο-
δηλώνεται και από την ορολογία που χρησιμοποιείται για να την περιγράψει, ο μαθητής 
εισέρχεται σε ένα περιβάλλον μάθησης το οποίο τον «μεταφέρει» σε μια άλλη εποχή. Σε 
αυτήν την εποχή ο μαθητής θα αναλάβει συγκεκριμένους ρόλους και ευθύνες. Η Δημαράκη 
επικαλείται ως παράδειγμα το πρόγραμμα Family Stories, στο οποίο «οι μαθητές αναλαμ-
βάνουν να δημιουργήσουν μια φανταστική οικογένεια μεταναστών στη Νέα Υόρκη των αρ-
χών του αιώνα», να φτιάξουν καρτ ποστάλ, να στείλουν γράμματα στους συγγενείς που έ-
χουν στην πατρίδα τους, να κρατήσουν ημερολόγιο και να δημιουργήσουν οικογενειακά 
άλμπουμ (ό.π. σ. 51).  

διδακτική πρόταση – Η καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα 

Για τη δική μας διδακτική πρόταση θα βασιστούμε στην ιστοσελίδα του Βρετανικού Μου-
σείου www.ancientgreece.co.uk. Από αυτήν θα επιλέξουμε την ενότητα «Καθημερινή ζωή» 
(βλ. Παράρτημα, σελ. 9, εικόνα 1) και θα ασχοληθούμε με το σχετικό εκπαιδευτικό παιχνίδι. 
Πριν, όμως, από αυτό θα πρέπει να έχουμε λάβει τις αναγκαίες πληροφορίες για το θέμα 
μας. Έτσι, αρχικά, θα διαβάσουμε πολύ ενδιαφέροντα στοιχεία για την καθημερινότητα 
στην αρχαία Αθήνα και τη Σπάρτη και θα μελετήσουμε τις αναπαραστάσεις ορισμένων αρ-
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χαίων ελληνικών αγγείων. 

Όπως φαίνεται, λοιπόν, και στην εικόνα 2 η συγκεκριμένη ιστοσελίδα μας παρέχει - μέσω 
μια σειράς αγγείων - ενδιαφέρουσες πληροφορίες για την καθημερινή ζωή στην αρχαία 
Ελλάδα. Οι πληροφορίες αυτές αντλούνται από το κείμενο που συνοδεύει τα αγγεία και την 
προσεκτική παρατήρηση των αναπαραστάσεών τους. Μπορούμε, λοιπόν, επί παραδείγματι 
να επιλέξουμε από την υποενότητα «Παιδιά» να παρατηρήσουμε αγγεία στα οποία αναπα-
ρίσταται ο τρόπος ανατροφής των μικρών παιδιών στην αρχαία Ελλάδα. Από όλες τις δυνα-
τότητες οι οποίες παρέχονται στη συγκεκριμένη ιστοσελίδα, στην εικόνα 3 βλέπουμε σε 
μεγέθυνση (παρέχεται αυτή η δυνατότητα) ένα βρέφος που κάθεται σε ένα ειδικό παιδικό 
κάθισμα. Είναι προφανές σε αυτό το σημείο ότι μπορούν να γίνουν πολύ εύκολα αναγωγές 
στο σήμερα.  

Εν συνεχεία, όπως φαίνεται στην 4η εικόνα, μπορούμε να επιλέξουμε την υποενότητα «Εκ-
παίδευση» και να παρατηρήσουμε μια σειρά από αγγεία στα οποία απεικονίζονται σκηνές 
από την εκπαίδευση των νέων στην αρχαία Ελλάδα. Στο αγγείο που επιλέξαμε διακρίνεται 
ένα αγόρι το οποίο κρατάει στα χέρια του μια λύρα, ενώ στα αριστερά μπορούμε να δούμε 
έναν άλλο νεαρό που έχει ανοίξει ένα πάπυρο.     

Η επόμενη εικόνα έχει καταχωρισθεί στην υποενότητα «Υποδούλωση» και σε αυτή παρα-
τηρούμε μια Θρακιώτισσα τροφό, η οποία ανασηκώνει την άκρη του ενδύματός της με το 
στόμα, για να θηλάσει το παιδί το χέρι του οποίου μόλις διακρίνεται στο κάτω αριστερό 
άκρο. Άλλωστε, πολλές φορές οι σκλάβες θήλαζαν παιδιά ελεύθερων οικογενειών. 

Με την ενδεικτική παράθεση αυτών των εικαστικών αναπαραστάσεων επιδιώξαμε να μά-
θουν οι μαθητές και οι μαθήτριές μας ορισμένα βασικά στοιχεία για την καθημερινή ζωή 
στην αρχαία Ελλάδα. Ασφαλώς, πριν μεταβούμε στο παιχνίδι (εικόνες 5 και 6), μπορούμε 
να παραθέσουμε και επιπλέον στοιχεία, λ.χ. γραπτές ιστορικές πηγές σχετικές με το υπό 
διερεύνηση θέμα ή αποσπάσματα από ντοκιμαντέρ.  

Μετά την ολοκλήρωση του παιχνιδιού, στο οποίο οι μαθητές θα πρέπει να τοποθετήσουν 
μια σειρά από πρόσωπα (μητέρα, κόρη, γιος, σκλάβος κ.ά.) στα δωμάτια όπου ήταν πιθανό-
τερο να τα συναντήσουμε, εφοδιάζουμε τους μαθητές με ένα φύλλο εργασίας (σελ. 7 και 
8). Οι μαθητές θα κληθούν να συμπληρώσουν τις τέσσερις ασκήσεις, καθώς ο εκπαιδευτι-
κός δείχνει και μεταφράζει (η ιστοσελίδα είναι στα αγγλικά) τα διάφορα στάδια από τα ο-
ποία πρέπει να περάσει κάποιος για να επιλύσει το πρόβλημα που τίθεται. Για να επιτευ-
χθεί, λοιπόν, η επίλυση του κεντρικού προβλήματος οι μαθητές θα πρέπει: (α) να περιγρά-
ψουν τα δωμάτια ενός αρχαίου ελληνικού σπιτιού, (β) να αντιστοιχήσουν τα πρόσωπα που 
θα συναντούσαμε σε κάθε ένα από αυτά και (γ) να συνδέσουν τα αντικείμενα που είναι 
πιθανόν να χρησιμοποιούσε κάθε πρόσωπο με τα δωμάτια όπου μπορεί αυτά τα αντικείμε-
να να βρίσκονταν. 

Το τέταρτο ερώτημα είναι συνθετικό και σε αυτό καλούνται οι μαθητές να συνθέσουν υπό 
μορφή κειμένου ό,τι ανακάλυψαν μέχρι τώρα. Διαπιστώνουμε, λοιπόν, ότι και τα παιχνίδια 
τα οποία απαντώνται σε αυτή την ιστοσελίδα του Βρετανικού Μουσείου, όπως και η ίδια η 
διδασκαλία της ιστορίας, βασίζονται σε ένα βασικό ερώτημα-πρόβλημα την επίλυση του 
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οποίου επιδιώκουμε. Σε αυτή την περίπτωση το βασικό ερώτημα είναι «Πώς ήταν τα σπίτια 
στην αρχαία Ελλάδα; Ποια πρόσωπα θα συναντούσαμε σε ένα τυπικό αρχαιοελληνικό σπίτι 
και με τι θα ασχολούνταν;». Στο τέλος, της δραστηριότητας θα κληθούν, λοιπόν, με μια 
γραπτή εργασία να συνοψίσουν όσα έμαθαν συμμετέχοντας σε αυτό το διαδραστικό παι-
χνίδι.  

Με όλες αυτές τις διδακτικές ενέργειες θα μεθοδευτεί η διδασκαλία μας. Συνοψίζοντας, να 
επισημάνουμε ότι, αρχικά, οι μαθητές θα διερευνήσουν τα διάφορα δωμάτια ενός τυπικού 
αρχαιοελληνικού σπιτιού, εν συνεχεία θα πληροφορηθούν για τα πρόσωπα που ήταν δυνα-
τόν να διαμένουν σε αυτό το σπίτι και, τέλος, θα συνθέσουν ένα δικό τους κείμενο για την 
καθημερινή ζωή στην αρχαία Ελλάδα. Με αυτόν τον τρόπο θεωρούμε ότι εκπληρώνονται οι 
στοχεύσεις τόσο της διερευνητικής μάθησης όσο και της σύνθεσης ενός γραπτού κειμένου. 
Η δε αξιολόγηση των μαθητών θα βασιστεί στην εν γένει συμμετοχή τους στη διδακτική 
διαδικασία και στην απαντήσεις τις οποίες θα δώσουν στο φύλλο εργασίας που θα τους 
διανεμηθεί.  
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

 

 τάξη: Α΄ Γυμνασίου  μάθημα: αρχαία ελληνική ιστορία 

 ενότητα: οι συνθήκες ζωής στην αρχαία Ελλάδα   

 

1. Να γράψετε στην αριστερή στήλη του πίνακα τα δωμάτια του αρχαίου ελληνικού 
σπιτιού που θα δείτε και στη δεξιά να κάνετε μια σύντομη αναφορά στο τι γινόταν σε κάθε 
δωμάτιο και ποιοι σύχναζαν σε αυτό. Δίνεται ένα παράδειγμα.   

 
 

δωμάτιο η χρήση του 

 

 

γυναικωνίτης 

    Το δωμάτιο στο οποίο ζούσαν το μεγαλύτερο μέρος της η-
μέρας οι γυναίκες ενός σπιτιού. Σε αυτό οι γυναίκες ασχολού-
νταν με τη φροντίδα των παιδιών τους ή υποδέχονταν τις κα-
λεσμένες τους. Η δε είσοδος αντρών σε αυτό απαγορευόταν 
και τιμωρούνταν αυστηρά. 
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2. Να αντιστοιχίσετε τα μέλη μιας τυπικής οικογένειας μιας αρχαίας ελληνικής οικογέ-
νειας με τα δωμάτια του σπιτιού, όπου είναι πιθανότερο να τα συναντήσουμε. Σε κάποια 
δωμάτια μπορεί να συναντήσουμε περισσότερα του ενός πρόσωπα.   

 

η τροφός     γυναικωνίτης  

το βρέφος     δωμάτιο σκλάβου 

η σύζυγος     ανδρώνας 

η κόρη      είσοδος 

το νεαρό αγόρι     αυλή 

ο γραμματιστής     αποθήκη 

η μητέρα του συζύγου    λουτρό 

ο δούλος     κουζίνα 

 

3. Να αντιστοιχίσετε τα σκεύη και τα αντικείμενα ενός νοικοκυριού με τα μέλη της οι-
κογένειας που είναι πιθανότερο να τα χρησιμοποιήσουν και τα δωμάτια του σπιτιού που 
είναι πιθανότερο να τα βρούμε. Δίνεται ένα παράδειγμα.  

 

χύτρα   ο γραμματιστής    γυναικωνίτης 

επίνετρον  η σύζυγος    ανδρώνας 

κότσια   ο σύζυγος    λουτρό  

αδράχτι   το μωρό    υπνοδωμάτιο 

υδρία   το νεαρό αγόρι    εργαστήριο  

αμφορέας  η κόρη     αποθήκη  

νευρόσπαστο  η μητέρα του συζύγου   αυλή 

κλαδευτήρι  ο δούλος    είσοδος 

λύρα   η τροφός    κουζίνα 
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4. Να απαντήσετε με ένα κείμενο τριών παραγράφων στο  ακόλουθο ερώτημα: Πώς 
ήταν τα σπίτια στην αρχαία Ελλάδα; Ποια πρόσωπα θα συναντούσαμε σε ένα τυπικό αρχαι-
οελληνικό σπίτι και με τι θα ασχολούνταν; 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________ 

Παράρτημα 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

εικ. 1 

εικ. 2 
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Η έννοια της τιμής στη σύγκρουση Αχιλλέα – Αγαμέμνονα 
Εκπαιδευτικό ψηφιακό σενάριο 

Μπιτζελέρη Παναγιώτα – Κυριακή    
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

pbitzeleri@haef.gr          

Τσάση Κωνσταντίνα  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

ktsasi@haef.gr 

Περίληψη 

Το παρόν σενάριο σχεδιάστηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της Αρχαίας Ελληνικής Γραμμα-
τείας για τη Β΄ τάξη του Γυμνασίου και συγκεκριμένα αφορά στο διδακτικό αντικείμενο των 
Ομηρικών Επών ΙΙ - Ιλιάδα. Κεντρικό θέμα του σεναρίου είναι η προσέγγιση της έννοιας της 
τιμής, ως βασικής αξίας του ιλιαδικού έπους, στη σύγκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα. Χωρίζο-
ντας τρεις διδακτικές περιόδους σε τρεις φάσεις, επιδιώκουμε οι μαθητές να προσεγγίσουν 
με τη βοήθεια των ΤΠΕ διαχρονικά την έννοια της τιμής καταγράφοντας τα συμπεράσματά 
τους σχετικά με τις αλλαγές που επήλθαν με την πάροδο των ετών στον αξιακό κώδικα της 
κάθε κοινωνίας. Παράλληλα, εξετάζουν πώς τα στοιχεία μορφής, όπως οι αφηγηματικές 
τεχνικές και οι εκφραστικοί τρόποι, αναδεικνύουν την έννοια της τιμής και μέσω δραστη-
ριοτήτων δημιουργικής γραφής παράγουν λόγο στα νέα ελληνικά.  

Λέξεις - κλειδιά: Τιμή, δημιουργική γραφή, διαθεματικότητα, δεξιότητες ταξινόμησης-
σύγκρισης, εννοιολογικός χάρτης. 

Εισαγωγή 

Κυρίαρχο ρόλο στο παρόν διδακτικό σενάριο διαδραματίζει η χρήση των νέων τεχνολογιών 
από τους μαθητές. Οι περισσότερες δραστηριότητες αξιοποιούν τις ΤΠΕ με στόχο να μετα-
βούν οι μαθητές από την παθητική πρόσληψη έτοιμων πληροφοριών στη διερεύνηση και τη 
διατύπωση προσωπικής άποψης (Τσάφος, 2004). Διαπιστώνεται (Owston, 1997) πως η δι-
δακτική αξιοποίηση πολυμεσικών εφαρμογών δημιουργεί ισχυρό κίνητρο για συμμετοχή, 
επικεντρώνεται στις ανάγκες του μαθητή και υποστηρίζει διαδικασίες που οδηγούν σε μια 
αποτελεσματική μάθηση. Η διδασκαλία μετατρέπεται σε ένα επικοινωνιακό γεγονός, όπου 
εκπαιδευτικοί και μαθητές επιχειρούν να οργανώσουν και να διεξαγάγουν διαδικασίες που 
έχουν ως στόχο την απόκτηση, την τροποποίηση και την αποδόμηση αντιλήψεων, στάσεων 
και πρακτικών μέσα στην κοινωνική πραγματικότητα, μέσα σε ένα διδακτικό περιβάλλον, 
που επιτρέπει τη συμμετοχή, την επιλογή και την απόφαση (Κοσσυβάκη, 2003).  

Η παρούσα διδακτική πρόταση καλλιεργεί και αξιολογεί πολλές δεξιότητες στους μαθητές 
σε μία προσπάθεια να τους δώσει τη δυνατότητα να εργαστούν με δημιουργικό τρόπο. Με 
άλλα λόγια, οι μαθητές καλούνται να παρατηρήσουν, να εντοπίσουν πληροφορίες και να 
παραγάγουν το δικό τους υλικό ενισχύοντας περισσότερα του ενός είδη νοημοσύνης (Gard-
ner, 1983). Επιδιώκεται η ταυτόχρονη εξέταση στοιχείων μορφής και πολιτισμού και ο συ-
σχετισμός με τα ισχύοντα σήμερα (διαχρονική αξία τιμής). Σημαντικό επίσης θεωρείται να 
«βιώσουν» οι μαθητές τη σύγκρουση των αρχηγών ενώ κοινή συνισταμένη του σεναρίου σε 
όλες τις φάσεις είναι να αναδειχθεί η αισθητική απόλαυση που προσφέρει το ομηρικό κεί-
μενο. Αρωγός τους σε αυτό το εγχείρημα, όχι ως αυθεντία αλλά ως συνεργάτης και καθο-
δηγητής, είναι ο καθηγητής. Μέσα από τις ποικίλες δραστηριότητες οι μαθητές διαμορφώ-
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νουν την ταυτότητά τους ως μελλοντικοί πολίτες, που σκέπτονται κριτικά και λειτουργούν 
συνεργατικά (Κουτσογιάννης, υπό δημοσίευση).  

Η στοχοθεσία του σεναρίου δομείται σε τρεις άξονες. Ο πρώτος άξονας αφορά τις αντιλή-
ψεις, τις στάσεις και τις αξίες που αναμένεται να υιοθετήσουν οι μαθητές. Ο δεύτερος άξο-
νας αφορά τις γνώσεις που θα αποκτήσουν στο συγκεκριμένη διδακτική ενότητα. Ο τρίτος 
και τελευταίος άξονας αναφέρεται στην καλλιέργεια δεξιοτήτων, όπως η κατανόηση, η επι-
κοινωνία, η χρήση ΤΠΕ κ.λπ. Βασικό στοιχείο που διαπερνά τους παραπάνω άξονες στο συ-
γκεκριμένο σενάριο είναι η έννοια της τιμής στην ομηρική αλλά και στη σύγχρονη εποχή. 

Περιγραφή εκπαιδευτικού σεναρίου 

Διδακτικό Αντικείμενο: Αρχαία Ελληνική Γραμματεία, Ομηρικά έπη: Ιλιάδα, Β΄ Γυμνασίου 

Διάρκεια: 3 διδακτικές ώρες 

Στόχοι: 

• Να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια της τιμής στην ομηρική εποχή και τη μετα-
βολή της σημασίας της με βάση τον κώδικα αξιών της κάθε κοινωνίας. 

• Να εντοπίσουν και να ομαδοποιήσουν τα επίθετα αλλά και να διακρίνουν το ρόλο 
τους στο κείμενο. 

• Να καλλιεργήσουν τη φαντασία τους και να παραγάγουν λόγο στα νέα ελληνικά. 

• Να αξιοποιήσουν ΤΠΕ για να φέρουν εις πέρας τις δραστηριότητες του σεναρίου και 
να εξάγουν συμπεράσματα. 

Διδακτική πορεία: 

Αρχική ιδέα ήταν η κριτική αποτίμηση της αξίας της τιμής από την ομηρική κοινωνία έως 
σήμερα με αφορμή τη σύγκρουση Αχιλλέα-Αγαμέμνονα στη ραψωδία Α 54-306. Οι μαθητές 
συνήθως δυσκολεύονται να κατανοήσουν αφηρημένες έννοιες και ιδιαίτερα όταν αυτές 
έχουν υποστεί αλλαγές ως προς το σημασιολογικό τους φορτίο. Στόχος μας ήταν η δη-
μιουργία ενός εκπαιδευτικού σεναρίου υλοποιήσιμου μέσα στον προβλεπόμενο χρόνο 
σύμφωνα με τον προγραμματισμό του Α.Π.Σ. Οι τρεις διδακτικές ώρες χωρίζονται σε τρεις 
επιμέρους φάσεις σε κάθε μία από τις οποίες επιδιώκεται διαφορετικός στόχος με κεντρικό 
άξονα πάντα την αξία της τιμής.  

Στην Α΄ Φάση (1 διδακτική ώρα) οι μαθητές επεξεργάζονται την έννοια της τιμής διαχρονι-
κά. Πιο συγκεκριμένα, χωρίζονται σε έξι ομάδες. Τρεις εστιάζουν στο λόγο του Αχιλλέα και 
τρεις στο λόγο του Αγαμέμνονα. Ως αφόρμηση, σε όλες τις ομάδες παρουσιάζεται η παρα-
κάτω γελοιογραφία και δίνεται το ερώτημα «Τι εννοούμε σήμερα με τη λέξη «τιμή»;» . 
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Εικόνα 1: Hλίας Mακρής, περ. «K», εφημ. Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ, 2002 
(από το βιβλίο Νεοελληνική Γλώσσα, Γ Γυμνασίου) 

 Οι μαθητές δημιουργούν έναν εννοιολογικό χάρτη με βάση τις εμπειρίες τους, αξιοποιώ-
ντας το λογισμικό Inspiration ή εναλλακτικά το CmapsTools. 

Εικόνα 2: Παράδειγμα εννοιολογικού χάρτη (CMapsTools) 

Στη συνέχεια, καλούνται να εμπλουτίσουν τον εννοιολογικό τους χάρτη με τα συμπεράσμα-
τα για τον όρο «τιμή» από την έρευνά τους στο Ηλεκτρονικό Λεξικό της Νέας Ελληνικής και 
στα «Σώματα Κειμένων» (εφημερίδα «Τα Νέα») στον ιστότοπο Πύλη για την Ελληνική 
Γλώσσα του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας. Στην επόμενη δραστηριότητα εστιάζουν στο συ-
γκεκριμένο απόσπασμα της Ιλιάδας εντοπίζοντας χωρία στα οποία εμφανίζεται η έννοια της 
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τιμής και απαντώντας στο ερώτημα «Τι εννοούσε ο ομηρικός ήρωας στο άκουσμα της λέξης 
«τιμή»;». Ολοκληρώνοντας την Α΄ Φάση, οι ομάδες παρουσιάζουν στην ολομέλεια τα συ-
μπεράσματά τους σχετικά με την αλλαγή της σημασίας του όρου κατά την πάροδο του χρό-
νου και συζητούν γύρω από το ερώτημα: «Κατά πόσο η σημασία των λέξεων εξαρτάται από 
τις μεταβολές που συμβαίνουν στον κώδικα αξιών κάθε κοινωνίας;». Η συζήτηση μπορεί να 
συνεχιστεί και ασύγχρονα στο ιστολόγιο του μαθήματος –εφόσον ο διδάσκων το επιθυμεί.  

Στη Β΄ Φάση (1 διδακτική ώρα) οι ομάδες εργάζονται σε κοινό φύλλο εργασίας και εντοπί-
ζουν στο διάλογο Αχιλλέα –Αγαμέμνονα τα επίθετα που χρησιμοποιούν οι δύο ήρωες κατά 
τη σύγκρουσή τους. Στόχος αυτής της φάσης είναι η ανάκληση της αποκτηθείσας γνώσης 
σχετικά με την κατηγοριοποίηση των επιθέτων (τυπικά, περιγραφικά, χαρακτηριστικά) στο 
ομηρικό κείμενο και η επισήμανση του λειτουργικού τους ρόλου. Κινούμενοι σε αυτήν την 
κατεύθυνση οι μαθητές ομαδοποιούν τα επίθετα που εντόπισαν χρησιμοποιώντας ετικέτες 
(tagging) του λογισμικού OneNote.  

 

Εικόνα 3: Ομαδοποίηση επιθέτων με τη χρήση ετικετών στο λογισμικό OneNote 

Εναλλακτικά, η ομαδοποίηση μπορεί να γίνει με τη μεταφορά του ομηρικού κειμένου από 
τον ιστότοπο του Ψηφιακού Σχολείου σε ένα αρχείο Word και την επισήμανση των επιθέ-
των με τη χρήση γραμματοσειράς διαφορετικού χρώματος. Ολοκληρώνοντας τη φάση αυτή 
οι ομάδες προβάλλουν την κατηγοριοποίηση που δημιούργησαν και συζητούν σχετικά με 
το ρόλο των επιθέτων αυτών στην προσβολή της τιμής των ηρώων. Συμπερασματικά, στην 
παρούσα φάση εστιάζουμε όχι τόσο στα ιδεολογικά στοιχεία του κειμένου (γνώσεις για τον 
κόσμο, αξίες, στάσεις), όσο στη συμβολή των μορφολογικών στοιχείων (γνώσεις για τη 
γλώσσα) στην ανάδειξη του περιεχομένου. 
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Στη Γ΄ Φάση (1 διδακτική ώρα) λαμβάνει χώρα η τελική δραστηριότητα του σεναρίου κατά 
την οποία οι μαθητές των τριών πρώτων ομάδων καλούνται να συνεχίσουν υποθετικά το 
διάλογο Αχιλλέα-Αγαμέμνονα διατηρώντας το ύφος του κειμένου. Αφού ολοκληρώσουν το 
κείμενό τους, πρέπει να μοιράσουν ρόλους και να το δραματοποιήσουν. Οι άλλες τρεις ο-
μάδες καλούνται να γράψουν μια ιστορία τελειώνοντας με τη φράση «Αυτό ήταν για μένα 
ένα θέμα τιμής.» και κατόπιν να τη δραματοποιήσουν. Η Φάση αυτή ολοκληρώνεται με την 
παρουσίαση των δραματοποιήσεων. 

Αξιολόγηση: 

Η αξιολόγηση του σεναρίου είναι διαμορφωτική και τελική. Ο διδάσκων αξιολογεί τη συμ-
μετοχή των μαθητών στις δραστηριότητες, την ποιότητα της συνεργασίας μέσα στις ομάδες 
αλλά και το παραγόμενο υλικό (παρουσιάσεις, κείμενα). 

Συμπεράσματα 

Η εμπλοκή των μαθητών στις δραστηριότητες που προτείνει το σενάριο παρέχει τη δυνατό-
τητα καλλιέργειας γνώσεων, δεξιοτήτων και αξιών που κρίνονται απαραίτητες για τον πολί-
τη του αύριο. Η διαθεματική προσέγγιση της έννοιας της μεταβολής αξιών μέσα στο χρόνο, 
η κατανόηση και η αποτίμησή της εντείνει το ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι αποκτούν 
ενεργό ρόλο στη διαδικασία της μάθησης. Η συνεξέταση μάλιστα της έννοιας της τιμής με 
τα στοιχεία μορφής που χρησιμοποιούνται κάθε φορά προκειμένου να αναδείξουν το θέμα 
βοηθά τους μαθητές να αντιληφθούν τη συνοχή μεταξύ μορφής και περιεχομένου όχι μόνο 
στην αρχαία αλλά και στη νεοελληνική γραμματεία. 
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Η Κύπρος στη λογοτεχνία και η συνεισφορά των ΤΠΕ 

Δούκα Δέσποινα 
Διδάκτορας Φιλολογίας, με πιστοποίηση Β-επιπέδου στις ΤΠΕ 

desdouka@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση προτείνεται οκτάωρο σενάριο τύπου project, που υπηρετεί ποικι-
λία και πολυπρισματικότητα στόχων. Εμβαθύνοντας στη χρήση των νέων τεχνολογιών, οι 
μαθητές καλούνται, μέσα από μια ομαδοσυνεργατική και διερευνητική εργασία ενός δια-
θεματικού σεναρίου ρόλων, να κατανοήσουν το πλέγμα των αιτίων και γεγονότων που δια-
μόρφωσε τη μοίρα της Κύπρου, μέσα στη διαχρονία, αλλά και να ευαισθητοποιηθούν στο 
θέμα της τουρκικής εισβολής στο νησί το 1974 με έμφαση στο δράμα των αγνοουμένων και 
των οικογενειών τους. Παράλληλα, προσεγγίζοντας συγκεκριμένα κείμενα αλλά και την 
ποιητική του Κυριάκου Χαραλαμπίδη, κρίνεται σκόπιμο για τους μαθητές να παρακολου-
θήσουν τη μετουσίωση των δραματικών αυτών γεγονότων από έναν σημαντικό Κύπριο λο-
γοτέχνη και να καλλιεργηθούν αισθητικά τόσο από τη μελέτη της ποίησης όσο και από το 
πολυμεσικό υλικό σχετικά με την Κύπρο που καλούνται να συλλέξουν.  

Λέξεις-Κλειδιά: Νεότερη Ιστορία/Λογοτεχνία, Κυπριακό-αγνοούμενοι, Κυρ. Χαραλαμπίδης 

Ταυτότητα του σεναρίου 

Η διδακτική πρόταση υλοποιήθηκε από τους 28 μαθητές του τμήματος Γ1 του 4ου Γενικού 
Λυκείου Χαλανδρίου κατά τη σχολική χρονιά 2011-2012, στο πλαίσιο του Β΄ επιπέδου επι-
μόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Πρόκειται για σενάριο με χρήση ΤΠΕ στη Νεοελλη-
νική Λογοτεχνία και στην Ιστορία Γενικής Παιδείας Γ΄ Λυκείου, με επίκεντρο την Κύπρο, ό-
που επικουρικά αξιοποιείται η Νεοελληνική Λογοτεχνία Γενικής Παιδείας Α΄ Λυκείου. Ως 
προς τη σύνδεσή του με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, το σενάριο αξιοποιεί τις ενότη-
τες: α) Εισαγωγή στη μεταπολεμική ποίηση (δεύτερη μεταπολεμική γενιά) και Κυριάκου 
Χαραλαμπίδη «Στα στέφανα της κόρης του», Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Γ΄ Λυκείου 
(Γενικής Παιδείας), σελ. 7-8, 11-12, 118-119, β) «Το Κυπριακό πρόβλημα», Ιστορία του νεό-
τερου και του σύγχρονου κόσμου Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας, σελ. 163-165, γ) το ποίημα 
«Του νεκρού αδελφού», Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας Α΄ Λυκείου, σελ. 24-26. Το σε-
νάριο διεξάγεται στο εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών τις 6 από τις 8 ώρες της διάρ-
κειάς του, ενώ η δίωρη παρουσίαση των εργασιών διεξάγεται μέσω βιντεοπροβολέα στη 
σχολική αίθουσα. Τέλος, το σενάριο προϋποθέτει βασικές γνώσεις πληροφορικής από τους 
μαθητές (κατά βάση, του πακέτου της Microsoft και της πλοήγησης στο διαδίκτυο), ενώ ευ-
νοεί τη συνεργασία του φιλολόγου και του καθηγητή της πληροφορικής, ο οποίος εγκαθι-
στά εκ των προτέρων χρήσιμα λογισμικά στους υπολογιστές του σχολικού εργαστηρίου (το 
πακέτο της Microsoft, τους φυλλομετρητές, το Cmap, το Centennia, το «Διάλογο», τα 
RealPlayer και Windows Media Player). 
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Το θεωρητικό πλαίσιο, η μεθοδολογία και η ειδική στοχοθεσία της διδακτικής πρότασης 

Το πρόβλημα που τίθεται προς διερεύνηση με τη βοήθεια των ΤΠΕ, συνίσταται στην εμβά-
θυνση στην ιστορική μοίρα της Κύπρου, στο θέμα της Εισβολής και των αγνοουμένων και 
στην ανάδειξη του τρόπου με τον οποίο η ιστορικότητα εγγράφεται στις δομές και λειτουρ-
γίες της ποιητικής γλώσσας.  

Σε μια διαθεματική διδασκαλία ιστορίας και λογοτεχνίας κύρια ζητούμενα αποτελούν η 
καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης και της εθνικής ταυτότητας των μαθητών διά της 
γνωριμίας με το ιστορικό γεγονός αφενός, αφετέρου η μελέτη του λογοτεχνικού κειμένου 
στις διαστάσεις της ιστορικής του αναφορικότητας και της μετουσίωσης των γεγονότων, η 
διερεύνηση των τρόπων εγγραφής της ιστορικής συνείδησης του λογοτέχνη στο κείμενό 
του, ο εντοπισμός τεχνικών κατασκευής του λογοτεχνικού νοήματος, η πολλαπλότητα των 
διαστάσεων, αναγνώσεων και ερμηνειών του κειμένου και η αξιοποίηση παράλληλων κει-
μένων στην κατεύθυνση του προσδιορισμού των χαρακτηριστικών ενός υπερ-κειμένου λο-
γοτεχνικής απόδοσης του ιστορικού βιώματος.  

Η διαθεματική προσέγγιση της διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2004) και η εισαγωγή των 
Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση αναθεωρούν τα μέχρι τώρα δεδομένα στη διδακτική 
των φιλολογικών μαθημάτων (Αργυροπούλου). Η επικοινωνιακή μέθοδος στη διδασκαλία 
και η μαθητοκεντρική οργάνωση του μαθήματος σε ομαδοσυνεργατικό πλαίσιο, η εξοικεί-
ωση με τη μελέτη και τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων, ο συνδυασμός των τριών 
γραμματισμών, ο επαναπροσδιορισμός του ρόλου του εκπαιδευτικού, συνιστούν τις κύριες 
συντεταγμένες, τις οποίες η διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων – όπως και των υπο-
λοίπων – καλείται να υιοθετήσει στο πλαίσιο του σύγχρονου σχολείου.  

Ειδικότερα, το επικοινωνιακό μοντέλο διδασκαλίας της γλώσσας προβάλλει τον κοινωνικό, 
δημιουργικό και λειτουργικό χαρακτήρα της με κύριο στόχο την αποτελεσματική, προφορι-
κή και γραπτή, έκφραση των μαθητών σε ποικίλες κοινωνικές περιστάσεις (Μήτσης, 1999). 
Επιπλέον, οι μαθητές πρέπει να εξοικειώνονται συστηματικά μέσω της διδασκαλίας με το 
πολυτροπικό κείμενο – το κείμενο που δημιουργείται με συνδυασμό ποικίλων σημειωτικών 
τρόπων – έτσι ώστε αφενός να μπορούν να αποκωδικοποιούν την πληθώρα των πολυτρο-
πικών κειμένων που τους περιβάλλει, αφετέρου να μπορούν να δημιουργούν οι ίδιοι τέ-
τοιου είδους κείμενα (Χαραλαμπόπουλος, 2003). Τέλος, στην κατεύθυνση του τεχνολογικού 
γραμματισμού οι μαθητές θα πρέπει να ασχοληθούν με κειμενικές πρακτικές που θα ενσω-
ματώνουν λειτουργικά τις ΤΠΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η γόνιμη αξιοποίηση των δυνατο-
τήτων τους (Κουτσογιάννης, 2002).  

Στηριζόμενος στην καθοδηγούμενη αυτενέργεια ο καθηγητής διεγείρει το ενδιαφέρον των 
μαθητών, το οποίο λειτουργεί ως κίνητρο μάθησης και τους ωθεί να αντιμετωπίζουν την 
τελευταία ως προσωπικό τους πρόβλημα (Δανασσής-Αφεντάκης, 1996, και Βερτσέτης, 
1999). Στο πλαίσιο μάλιστα της ομαδοσυνεργατικότητας, οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες, 
κατανέμουν εργασίες και ρόλους, αλληλεπιδρούν, ανταλλάσσουν γνώσεις και απόψεις, ε-
πιλύουν προβλήματα, διαδικασίες που, εκτός από την ενίσχυση των κινήτρων τους για ου-
σιαστική εμπλοκή στο έργο, συμβάλλουν και στην κοινωνικοποίησή τους (Δανασσής-
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Αφεντάκης, 1996). Τέλος, η παραγωγή ποικίλων προϊόντων/μορφών έκφρασης από τους 
μαθητές συνδέεται ευθέως με την ανάπτυξη της πολυποίκιλης δημιουργικότητάς τους. 

Οι παραπάνω δραστηριότητες εντάσσονται στο πλαίσιο των εποικοδομιστικών παιδαγωγι-
κών αντιλήψεων και αξιοποιούν το διερευνητικό μοντέλο και τις αρχές της ανακαλυπτικής 
μεθόδου του Bruner καθώς και τη θεωρία της αφομοίωσης-συμμόρφωσης του Piaget. Ε-
ξάλλου, αξιοποίηση των κοινωνικοπολιτισμικών θεωρήσεων του Vygotsky έχουμε κατά την 
εργασία των μαθητών σε ομάδες και την ανάληψη ρόλων (Κολιάδης, 1996-2007). Τέλος, η 
συνολική αλληλοδραστική διαδικασία οδηγεί το μαθητή να αποκτήσει μεταγνωστικές δε-
ξιότητες, στρατηγικές δηλαδή παρακολούθησης και ελέγχου του γιγνώσκειν (σχεδιασμός, 
παρακολούθηση, αυτορρύθμιση, αξιολόγηση κ.λπ.) (Κωσταρίδου - Ευκλείδη, 2005). 

Το συγκεκριμένο σενάριο μαθήματος ακολουθεί μια ιστορικοφιλολογική προσέγγιση σε ένα 
συμμετοχικό πλαίσιο, αξιοποιώντας μεθόδους της κατευθυνόμενης και της αυτόνομης συ-
νεργατικής μάθησης. Οι μέθοδοι που ακολουθούνται είναι η βιωματική-διερευνητική, η 
ανακαλυπτική (Bruner), η εποικοδομιστική (Piaget) και η ομαδοσυνεργατική που εντάσσε-
ται στο πλαίσιο των κοινωνιοπολιτισμικών θεωριών της μάθησης (Vygotsky). Ειδικότερα 
συνδυάζεται η ερμηνευτική-κειμενοκεντρική-κριτική με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο στο 
πλαίσιο σεναρίου ρόλων (διάκριση σε ομάδες βάσει κριτηρίων, ονοματοθεσία ομάδων και 
κατανομή ρόλων εντός της ομάδας, ικανότητα εναλλαγής ρόλων). Ως μορφές διδασκαλίας 
υιοθετούνται ο κατευθυνόμενος και ο ελεύθερος διάλογος, η ανάγνωση κειμένου, η χρήση 
των πολυμέσων, η ενημέρωση επί ειδικών θεμάτων/αποριών από την καθηγήτρια, οι στο-
χευμένες ερωτήσεις/εργασίες των φύλλων εργασίας. Η προσέγγιση έχει βάση επικοινωνια-
κή και μαθητοκεντρική ενώ αξιοποιείται και η αλληλοδιδασκαλία των μαθητών μέσω των 
παρουσιάσεων των εργασιών και η ανατροφοδότησή τους με πληροφορίες και αξιολογικές 
κρίσεις που προέρχονται από την ίδια την ομάδα. Παράλληλα, διδάσκεται ο συνδυασμός 
των τριών γραμματισμών και δίνεται έμφαση αφενός στην εισαγωγή του τεχνολογικού 
γραμματισμού στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφετέρου στη σύνθεση πολυτροπικών προϊ-
όντων. Η διερευνητική ομαδοσυνεργατική διαδικασία προσπορίζει στους μαθητές συνερ-
γατικές δεξιότητες, ενώ η εποικοδομιστική ανακαλυπτική πορεία τούς δίδει μεταναγνωστι-
κά εφόδια. Συνδυαστικά, ενεργοποιούνται οι αναγνωστικές και ερμηνευτικές τους ικανότη-
τες ενώ καλλιεργείται η αισθητική τους αντίληψη και, μέσω της ανανέωσης του ρόλου του 
δασκάλου, οι μαθητές συναντούν γόνιμα την πολυμεσική πληροφορία και την ανάδειξη 
διαφορετικών σημειωτικών τρόπων. 

Εξάλλου όσον αφορά στην αξιολόγηση, αυτή είναι διαμορφωτική και τελική. Ειδικότερα: 
Κατά τη διαμορφωτική αξιολόγηση, στη διάρκεια του σεναρίου, η διδάσκουσα απαντά σε 
απορίες των μαθητών για τα ιστορικά γεγονότα και την προσέγγισή τους, για τη μελέτη των 
λογοτεχνικών κειμένων και για τη χρήση των ΤΠΕ, ενώ οι ίδιοι οι μαθητές ανατροφοδοτού-
νται συζητώντας και επιφέροντας τροποποιήσεις κατά την εργασία τους (Δημητρόπουλος, 
1997). Η τελική αξιολόγηση αφορά στο διδακτικό σενάριο, στην ομαδική εργασία των μα-
θητών, στο ρόλο του διδάσκοντος και στη χρήση των ΤΠΕ και διεξάγεται με βάση φύλλο 
αξιολόγησης που περιέχει ερωτήσεις κλειστού τύπου (πολλαπλής επιλογής) και ανοιχτού 
τύπου (σύντομης απάντησης). 
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Συγκεκριμένα επιδιώκεται οι μαθητές: 

Σε γνωστικό επίπεδο 

Ι. Να διευρύνουν τους ορίζοντες της αναγνωστικής τους ανταπόκρισης στο υλικό του σχολι-
κού βιβλίου με την αναζήτηση στο διαδίκτυο επιπρόσθετων πληροφοριών αλλά και με την 
αξιοποίηση ιστορικού λογισμικού, προκειμένου: α)να αντιληφθούν με τη βοήθεια του 
Google Earth και του Ιστορικού Άτλαντα Centennia τις φάσεις της ιστορίας της Κύπρου με 
έμφαση στις αλλεπάλληλες κατακτήσεις του νησιού, β) να κατανοήσουν βασικές πλευρές 
του περίπλοκου κυπριακού προβλήματος εντός της διαχρονίας με έμφαση στον 20ο αιώνα 
και μάλιστα στις δεκαετίες από το 1950 και εξής, γ) να μελετήσουν το ειδικό θέμα των α-
γνοουμένων, του δράματός τους και του δράματος των οικείων τους, δ) να αποκτήσουν την 
ικανότητα να εκτιμούν και να παίρνουν θέση απέναντι στα ιστορικά γεγονότα, στις αξίες 
του πολιτισμού τους και στα ζητήματα που απασχολούν τον κόσμο τους, ε) να εξοικειωθούν 
με το περιεχόμενο ιστορικών όρων και εννοιών αναγκαίων για την πληρέστερη ιστορική 
γνώση, στ) να ασκηθούν στην κριτική προσέγγιση των ιστορικών πηγών, ζ) να καλλιεργή-
σουν την ικανότητα κατανόησης του χάρτη, του εντοπισμού γεωγραφικών χώρων, του συν-
δυασμού γεωγραφικών δεδομένων και ιστορικών φαινομένων/γεγονότων. 

ΙΙ. Να μελετήσουν σύγχρονα έργα, όπως αυτό του Χαραλαμπίδη, που τροφοδοτούν τη συ-
ζήτηση γύρω από σύγχρονα προβλήματα ώστε: α) να κατανοήσουν την ιδιαίτερη θέση της 
λογοτεχνίας της Κύπρου εντός της νεοελληνικής λογοτεχνίας, β) να αξιοποιήσουν συνδυα-
στικά το ποίημα «Στα στέφανα της κόρης του» από το ψηφιακό βιβλίο της Λογοτεχνίας της 
Γ΄ Λυκείου Γενικής Παιδείας, τα παρεχόμενα συνοδευτικά στοιχεία, καθώς και στοιχεία που 
θα συγκεντρώσουν από το διαδίκτυο σε μια δημιουργική, κριτική και ερμηνευτική ανάγνω-
ση, γ) να προσδιορίσουν κύρια χαρακτηριστικά της ποίησης του Χαραλαμπίδη και τη θέση 
του μέσα στη β΄ μεταπολεμική γενιά, όπως αποτυπώνεται και στο συγκεκριμένο ποίημα, δ) 
να αντιληφθούν τη λογοτεχνική μετάπλαση του βιώματος της κυπριακής τραγωδίας – και 
δη του θέματος των αγνοουμένων – από τον ποιητή αλλά και τις δύο διαστάσεις του ποιή-
ματος (ρεαλιστική και μεταφυσική), ε) να προβληματιστούν στο θέμα της σχέσης της ποίη-
σης με τα κοινωνικά, πολιτικά και ιστορικά δρώμενα, στ) να εντοπίσουν στοιχεία που συνι-
στούν τη φυσιογνωμία και την ιδιόλεκτο του ποιητή (θεματολογία, πολλαπλές διαστάσεις 
του ποιήματος, ποιητικές τεχνικές, γλώσσα και στιχουργία κ.λπ.), ζ) να συνειδητοποιήσουν 
τη δυναμική δομή του ποιητικού κειμένου και τις πολλαπλές εκδοχές νοηματοδότησής του, 
η) να μεταφέρουν και να επεκτείνουν την αναγνωστική τους εμπειρία κατά την ερμηνευτική 
προσέγγιση παράλληλων κειμένων του ποιητή με συναφές περιεχόμενο, ύφος και μορφή, 
θ) να συνδυάσουν, ως αναγνώστες, την κατευθυνόμενη μελέτη με την αυτενέργεια μιας 
προσωπικότερης αναγνωστικής διαδρομής, ι) να αξιοποιήσουν ηλεκτρονικά λεξικά και λο-
γισμικά στη μελέτη των κειμένων και της ιστορίας, κ) να εξοικειωθούν με τα ηλεκτρονικά 
σώματα κειμένων και το χρήσιμο υλικό που τα συνοδεύει, κα) να παραγάγουν προφορικό, 
προσχεδιασμένο προφορικό και γραπτό λόγο. 

ΙΙΙ. α) Να εντοπίσουν, παράλληλα με την ποίηση, άλλες μορφές καλλιτεχνικής μετάπλασης 
του κυπριακού προβλήματος (μουσική-τραγούδι-ντοκιμαντέρ), β) να αξιοποιήσουν εικόνες 
του κυπριακού θέματος και σχετικές λεζάντες, να ευαισθητοποιούν από τη σχετική μελο-
ποιημένη λογοτεχνία, γ) να απολαύσουν αισθητικά τα κείμενα και να χαρούν την αναγνω-
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στική και αποκαλυπτική-διερευνητική διαδικασία διαπιστώνοντας ότι ακόμη και τα τραγικά 
εθνικά γεγονότα εμπνέουν τους καλλιτέχνες, δ) να ασκηθούν στο να «διαβάζουν» το εικο-
νιστικό υλικό και να το αξιοποιούν συνδυαστικά με τα συνοδευτικά σχόλια στις εικόνες για 
την εξαγωγή συμπερασμάτων, ε) να συνθέσουν πολυτροπικό κείμενο, στ) να ασκηθούν στη 
σύνθεση τίτλου. 

Σε παιδαγωγικό επίπεδο 

α) Να συνειδητοποιήσουν τη διαθεματικότητα των φιλολογικών μαθημάτων, β) να εμπλα-
κούν ενεργητικά στην ανακαλυπτική διαδικασία, γ) να αναπτύξουν κριτική και ερευνητική 
αντιμετώπιση απέναντι στο προς διερεύνηση αντικείμενό τους, δ) να χρησιμοποιούν πολ-
λαπλές πηγές για τη διερεύνηση ενός ζητήματος, ε) να εφαρμόζουν τις γνώσεις που συλλέ-
γουν σε συγκεκριμένα παραδείγματα, στ) να επεκτείνουν την αντίληψή τους και σε άλλες 
πτυχές της επικοινωνίας πέραν της γραπτής (προφορική, ψηφιακή), ζ) να αναπτύξουν τη 
συνεργατικότητα στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής διαδικασίας, προκειμένου να αντιμε-
τωπίσουν τα γνωστικά ζητήματα που τους τίθενται και να αναπτύξουν πνεύμα συλλογικό-
τητας με την ανταλλαγή διαφορετικών εκτιμήσεων, απόψεων και ερμηνειών, η) να ανα-
λαμβάνουν και να εναλλάσσουν ρόλους στο πλαίσιο της ομάδας, θ) να καλλιεργήσουν και 
να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, ι) να συνειδητοποιήσουν τη σπουδαιότητα του 
διαδικτύου σχετικά με την άντληση πληροφοριών και να εξοικειωθούν με το περιεχόμενο 
και τους τρόπους των ηλεκτρονικών μέσων ώστε να τα αξιοποιούν με τρόπο κριτικό και δη-
μιουργικό στα φιλολογικά μαθήματα και στη μαθησιακή διαδικασία γενικότερα, κ) να απο-
κτήσουν δεξιότητες παρουσίασης και υποστήριξης της εργασίας τους στα διάφορα στάδιά 
της, κα) να καλλιεργήσουν τις αναγνωστικές τους δεξιότητες και τα αισθητικά τους κριτή-
ρια, κβ) να αναπτύξουν στρατηγικές βιωματικής μάθησης, δεξιότητες διαχείρισης πολυτρο-
πικού κειμένου καθώς και μεταγνωστικές δεξιότητες. 

Σε τεχνολογικό επίπεδο 

Να εξοικειωθούν γενικά με τη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία και ειδικότερα: α) 
να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης πληροφοριών στο διαδίκτυο, β) να κάνουν χρήση 
ψηφιακών σχολικών βιβλίων, ηλεκτρονικών εργαλείων κ.λπ., γ) να εξοικειωθούν με ιστοσε-
λίδες και ηλεκτρονικά εργαλεία των φιλολογικών μαθημάτων, δ) να χρησιμοποιήσουν εκτε-
νώς το πακέτο της Microsoft, το φυλλομετρητή Internet Explorer (χωρίς να απαγορεύεται η 
χρήση και άλλων φυλλομετρητών) και το youtube, ε) να αξιοποιήσουν το λογισμικό Cmap 
ως κατάλληλο για κλαδικές αναπαραστάσεις, στ) να χρησιμοποιήσουν το Google Earth, ζ) να 
εξοικειωθούν με τον Ιστορικό Άτλαντα Centennia και με το λογισμικό «Διάλογος» για το 
μάθημα της Φιλοσοφίας στο Λύκειο, η) να εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων για την 
επεξεργασία ήχου, βίντεο κ.λπ. RealPlayer και Windows Media Player, θ) να χρησιμοποιή-
σουν το βιντεοπροβολέα κατά την παρουσίαση των εργασιών. 

Πορεία διδασκαλίας 

Εβδομάδα 1η (1η και 2η ώρα) 
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Την 1η ώρα οι μαθητές χωρίζονται σε 7 ομάδες (ο διαχωρισμός προκύπτει αφενός από τον 
ιδανικό, κατά τη βιβλιογραφία, αριθμό 4 μαθητών ανά ομάδα, αφετέρου από την ισομερή 
κατανομή των 28 μαθητών του τμήματος). Οι ομάδες ονοματίζονται («Οι ιστορικοί της λο-
γοτεχνίας», «Οι βιοεργογράφοι», «Οι φιλόλογοι», «Οι φιλόσοφοι», «Οι γλωσσολόγοι», «Οι 
ιστορικοί», «Οι καλλιτέχνες»). Διευκρινίζεται, ωστόσο, ότι την πρώτη και την τέταρτη εβδο-
μάδα οι ομάδες θα εργαστούν σε κοινά φύλλα εργασίας ως «φιλόλογοι-ιστορικοί» και «συ-
γκριτικοί φιλόλογοι», αντίστοιχα. Κατόπιν προσδιορίζουν οι ίδιοι τους ρόλους τους εντός 
της κάθε ομάδας, στους οποίους μπορούν και να εναλλάσσονται κατά την εξέλιξη της δια-
δικασίας (ο συντονιστής, ο πρακτικογράφος, ο χειριστής του υπολογιστή, ο παρουσιαστής). 
Η σύνθεση των ομάδων γίνεται με κριτήρια τη διαφορετική επίδοση στα μαθήματα και στο 
χειρισμό των ΤΠΕ, την αποφυγή συνόλων ενός μόνο φύλου και τις προσωπικές προτιμήσεις 
των μαθητών.  

Εκκινώντας τη διαθεματική ιστορικοφιλολογική προσέγγιση όλες οι ομάδες, ως «φιλόλογοι-
ιστορικοί», με κοινό το 1ο φύλλο εργασίας, φτιάχνουν ηλεκτρονικό υποκατάλογο (folder) με 
την ένδειξη «Κύπρος ομάδα 1, 2 κ.λπ.» στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Κατόπιν 
μεταβαίνουν στη διεύθυνση http://digitalschool.minedu.gov.gr, όπου εντοπίζουν και διαβά-
ζουν το ποίημα του Χαραλαμπίδη «Στα στέφανα της κόρης του» στο «Βιβλίο μαθη-
τή»<Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Γ΄ Λυκείου – Γενικής Παιδείας), καθώς και τα συ-
νοδευτικά του ποιήματος στοιχεία (εισαγωγικό σημείωμα, βιοεργογραφικό σημείωμα για 
τον Χαραλαμπίδη). Για ενδεχόμενες λεξιλογικές απορίες στο κείμενο οι μαθητές μεταβαί-
νουν στο «Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του Μανόλη Τριανταφυλλίδη» στη διεύθυνση: 
http://www.greek-language.gr. Δεδομένου ότι τα κείμενα του ψηφιακού σχολείου έχουν 
μορφή PDF και δεν αντιγράφονται, οι μαθητές αποθηκεύουν το ποίημα στον υπολογιστή 
τους από τη διεύθυνση http://www.potheg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=619&lan=1. Ακολου-
θεί η ιστορική προσέγγιση. Οι μαθητές κατατοπίζονται στο θέμα διαβάζοντας την ενότητα 
«Το Κυπριακό πρόβλημα» < «Βιβλίο μαθητή» <Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου 
(Γ΄ Λυκείου – Γενικής Παιδείας) στο http://digitalschool.minedu.gov.gr.  

Τη 2η ώρα, πάντοτε με βάση το 1ο, κοινό, φύλλο εργασίας, οι μαθητές περιηγούνται σε 
τρισδιάστατους (3D) χάρτες της μεγαλονήσου και της ευρύτερης μεσογειακής περιοχής στο 
Google Earth και στο συνοδευτικό φωτογραφικό υλικό για να αντιληφθούν την ομορφιά, τη 
νευραλγική θέση και τη συνακόλουθη μοίρα της Κύπρου. Αναζητώντας πηγές, γραπτές και 
εικονιστικές, για το κυπριακό πρόβλημα, οι μαθητές μεταβαίνουν στις ακόλουθες διευθύν-
σεις:              

α) 
http://webcache.googleusercontent.com/search?q=cache:OVLxyc_3r84J:el.wikipedia.org/wi
ki/%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%80%CF%81%C
F%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE%B1+%CE%9A%CF%85%CF%80%CF%81%CE%B9
%CE%B1%CE%BA%CF%8C+%CF%80%CF%81%CF%8C%CE%B2%CE%BB%CE%B7%CE%BC%CE
%B1+%CF%83%CF%84%CE%B7+%CE%B2%CE%B9%CE%BA%CE%B9%CF%80%CE%B1%CE%AF
%CE%B4%CE%B5%CE%B9%CE%B1&cd=1&hl=el&ct=clnk&gl=gr   
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β) 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%A0%CF%81%CE%AC%CF%83%CE%B9%CE%BD%CE%B7_%
CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%AE,  

γ) http://www.fhw.gr/chronos/15/gr/1970_1980/02.html και  

δ) στο Google Εικόνες με λέξεις-κλειδιά που τους δίνονται. Επιπροσθέτως, τους επιτρέπεται 
ελεύθερη πλοήγηση στο διαδίκτυο για εντοπισμό υλικού. Μέσω της μελέτης των πηγών και 
ερωτήσεων του φύλλου εργασίας παράγουν σημειώσεις σε αρχείο Word, που αποθηκεύ-
ουν στον υποκατάλογο της κάθε ομάδας, και διατυπώνουν, ανά ομάδες μέσω του εκπρο-
σώπου τους, προσχεδιασμένο προφορικό λόγο με θέμα την ιστορική μοίρα της Κύπρου και 
υποθέματα: α) τη θέση και την ιστορική της πορεία, β) το Πραξικόπημα και την Εισβολή, γ) 
την Πράσινη Γραμμή, δ) τους Αγνοουμένους. 

Εβδομάδα 2η (3η και 4η ώρα) 

Οι ομάδες εργάζονται χωριστά με βάση το 2ο φύλλο εργασίας, διαφορετικό ανά ομάδα. 
Όλα τα προϊόντα της εργασίας τους αποθηκεύονται στον υποκατάλογο κάθε ομάδας. 

Η πρώτη ομάδα, «οι ιστορικοί της λογοτεχνίας», εντοπίζουν στη διεύθυνση 
http://digitalschool.minedu.gov.gr > Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Γ΄ Λυκείου – Γενι-
κής Παιδείας > Βιβλίο μαθητή, την εισαγωγή στη Β΄ μεταπολεμική γενιά, όπου εντάσσεται ο 
ποιητής. Σε αρχείο power point με ονομασία «Η σύνδεση του Κυρ. Χαραλαμπίδη με τη Β΄ 
μεταπολεμική γενιά», καταλογογραφούν χαρακτηριστικά της συγκεκριμένης γενιάς που 
απαντούν εντός του ποιήματος τεκμηριώνοντας παράλληλα τις διαπιστώσεις τους με ανα-
φορές στο κείμενο, οι οποίες αποτυπώνονται με χρονική διαφορά εμφάνισης. 

Η δεύτερη ομάδα, «οι βιοεργογράφοι», μεταβαίνουν στη διεύθυνση 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9A%CF%85%CF%81%CE%B9%CE%AC%CE%BA%CE%BF%C
F%82_%CE%A7%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BB%CE%B1%CE%BC%CF%80%CE%AF%CE%B4
%CE%B7%CF%82 και διαβάζουν βιοεργογραφικές πληροφορίες για τον ποιητή. Κατόπιν στη 
διεύθυνση http://digitalschool.minedu.gov.gr > Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Γ΄ Λυ-
κείου – Γενικής Παιδείας) > «Βιβλίο Εκπαιδευτικού», διαβάζουν το κείμενο του Κ.Γ. Παπα-
γεωργίου για την ποιητική φυσιογνωμία του Χαραλαμπίδη και τη σχέση του με το δράμα 
της πατρίδας του. Τέλος, μεταβαίνουν στη διεύθυνση 
http://www.potheg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=625&lan=1, όπου διαβάζουν το μελέτημα του 
Κ. Μπαλάσκα «Η ποίηση του Κυριάκου Χαραλαμπίδη. Μια θεατρικά αφηγηματική μεταποί-
ηση της ιστορίας». Σε αρχείο power point με ονομασία «Η ποιητική φυσιογνωμία του Κυρ. 
Χαραλαμπίδη και ο ρόλος του κυπριακού δράματος στην ποίησή του», αφενός παρουσιά-
ζουν τους κύριους σταθμούς της πορείας του Χαραλαμπίδη και τα βασικά χαρακτηριστικά 
της ποίησής του, αφετέρου καταλογογραφούν θεματολογικά χαρακτηριστικά που εντοπίζο-
νται στο ποίημα, μαζί με την παράλληλη τεκμηρίωσή τους μέσω χωρίων του ποιήματος, με 
χρονική διαφορά εμφάνισης.  

Η τρίτη ομάδα, «οι φιλόλογοι», στη διεύθυνση http://digitalschool.minedu.gov.gr > Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Γ΄ Λυκείου – Γενικής Παιδείας) > «Βιβλίο εκπαιδευτικού», δια-
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βάζουν το σχόλιο του ποιητή για το συγκεκριμένο ποίημα, όπου προσδιορίζονται οι δύο 
διαστάσεις του ποιήματος (κυπριακή και μεταφυσική). Σε αρχείο power point με ονομασία 
«Η κυπριακή διάσταση του ποιήματος», παρουσιάζουν τα αποτελέσματα της συνδυαστικής 
μελέτης του ποιήματος με το σχόλιο του ποιητή, παραθέτοντας και ποιητικά χωρία με χρο-
νική διαφορά εμφάνισης. Καταληκτικά, φτιάχνουν στο αρχείο μια ενότητα με την ένδειξη 
«Ο τίτλος του ποιήματος1», όπου σχολιάζουν τον τίτλο από την «κυπριακή» του πλευρά και 
σε συνάρτηση με τη συλλογή όπου το ποίημα ανήκει. 

Η τέταρτη ομάδα, «οι φιλόσοφοι», ακολουθούν την πορεία της τρίτης ομάδας διαβάζοντας 
το σχόλιο του ποιητή. Προκειμένου να αντιληφθούν και να καταγράψουν το περιεχόμενο 
των όρων «μεταφυσικός/υπαρξιακός», ανοίγουν το λογισμικό «Διάλογος» για το μάθημα 
της Φιλοσοφίας στο Λύκειο, που βρίσκεται εγκατεστημένο στον υπολογιστή τους, και μετα-
βαίνουν στην αρχική σελίδα > 8η ενότητα: Βιβλιοθήκη> Λεξικό και 6η ενότητα: Σπηλιά μετα-
φυσικής, με τη βοήθεια των οποίων συγκεντρώνουν τις απαραίτητες πληροφορίες. Σε αρ-
χείο power point με ονομασία «Η μεταφυσική/υπαρξιακή διάσταση του ποιήματος», συ-
μπεριλαμβάνουν την ερμηνεία των παραπάνω όρων και παρουσιάζουν τα αποτελέσματα 
της συνδυαστικής μελέτης του ποιήματος με το σχόλιο του ποιητή, παραθέτοντας και ποιη-
τικά χωρία με χρονική διαφορά εμφάνισης. Καταληκτικά, φτιάχνουν στο αρχείο μια ενότητα 
με την ένδειξη «Ο τίτλος του ποιήματος2», όπου σχολιάζουν τον τίτλο από τη μεταφυσι-
κή/υπαρξιακή του πλευρά. Ακολούθως, στη διεύθυνση http://digitalschool.minedu.gov.gr > 
Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας (Α΄ Λυκείου – Γενικής Παιδείας) > «Βιβλίο μαθητή» δια-
βάζουν την παραλογή «Του νεκρού αδελφού» και στον ηλεκτρονικό τους υποκατάλογο 
φτιάχνουν ένα αρχείο word με ονομασία «Το ποίημά μας και το δημοτικό τραγούδι», όπου 
συσχετίζουν τα δύο κείμενα σύμφωνα με οδηγίες που τους δίνονται στο φύλλο εργασίας. 

Η πέμπτη ομάδα, «οι γλωσσολόγοι», ακολουθούν την πορεία της τρίτης ομάδας και διαβά-
ζουν από το «Βιβλίο Εκπαιδευτικού» τα κείμενα των Γ. Δάλλα και Ε. Σταυροπούλου για την 
έκφραση του Χαραλαμπίδη και τις τεχνικές της. Κατόπιν, μεταβαίνουν στη διεύθυνση 
http://www.potheg.gr/ProjectDetails.aspx?Id=622&lan=1, όπου διαβάζουν το μελέτημα του 
Λ. Παπαλεοντίου «Στοιχεία της ειρωνείας στην ποίηση του Χαραλαμπίδη». Σε αρχείο power 
point με ονομασία «Τεχνικές-γλώσσα-στιχουργία», καταγράφουν τα χαρακτηριστικά του 
συγκεκριμένου ποιήματος σε επίπεδο ποιητικής αφήγησης (αφηγητής, μεταβλητή εστίαση, 
χώρος και χρόνος, τραγική ειρωνεία, αντιθέσεις, το απροσδόκητο και η λειτουργία του τε-
λευταίου στίχου), σε επίπεδο γλώσσας και σε επίπεδο στιχουργικής επιλογής. 

Η έκτη ομάδα, «οι ιστορικοί», ανοίγουν τον ηλεκτρονικό ιστορικό άτλαντα Centennia από 
την επιφάνεια εργασίας του Η/Υ. Παρακολουθούν τις αλλαγές της μοίρας της μεγαλονήσου 
μέσα στα έτη 1000-1997, συγκρίνοντας τις περιόδους κυριαρχίας των διάφορων δυνάμεων 
και δίνοντας έμφαση στην Εισβολή του 1974 και στη μετέπειτα συνοριακή κατάσταση του 
νησιού. Σε αρχείο Power Point με τίτλο «Η Κύπρος στην ιστορία», καταγράφουν τα δεδομέ-
να της έρευνάς τους και συμπεριλαμβάνουν χάρτες της νήσου που έχουν επιλέξει και απο-
θηκεύσει ως εικόνες στο αρχείο τους. Κατόπιν, μεταβαίνουν στη διεύθυνση στο 
http://digitalschool.minedu.gov.gr > Ιστορία του νεότερου και σύγχρονου κόσμου (Γ΄ Λυκεί-
ου – Γενικής Παιδείας) > «Βιβλίο μαθητή» > «Το Κυπριακό πρόβλημα» και, με εκκίνηση τη 
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φωτογραφία της σελ. 164 του βιβλίου και τις πληροφορίες της λεζάντας για τους Κύπριους 
αγνοουμένους μετά την Εισβολή, μεταβαίνουν στις ιστοσελίδες:  

α) 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%B3%CE%BD%CE%BF%CE%BF%CF%8D%CE%BC%C
E%B5%CE%BD%CE%BF%CE%B9_%CF%84%CE%B7%CF%82_%CE%A4%CE%BF%CF%85%CF%8
1%CE%BA%CE%B9%CE%BA%CE%AE%CF%82_%CE%B5%CE%B9%CF%83%CE%B2%CE%BF%CE
%BB%CE%AE%CF%82_%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BD_%CE%9A%CF%8D%CF%80%CF%81
%CE%BF,  

β) http://www.mfa.gov.cy/mfa/mfa2006.nsf/cyprus03_gr/cyprus03_gr?opendocument και 
μελετούν το θέμα των αγνοουμένων, την πολιτική και τα αιτήματα των Ελληνοκυπρίων. Τέ-
λος, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Cmap από την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή 
τους, κατασκευάζουν σχετικό κλαδικό διάγραμμα με υποθέματα που τους δίνονται στο 
φύλλο εργασίας. 

Η έβδομη ομάδα, «οι καλλιτέχνες», μεταβαίνουν στη διεύθυνση 
www.youtube.com/watch?v=Ygj-cCHQht8 για να παρακολουθήσουν τη συνέντευξη μιας 
συγγενούς αγνοουμένων στην εκπομπή «Αθέατος Κόσμος», και στη διεύθυνση 
www.youtube.com/watch?v=0Pi419XMBvw, όπου φιλοξενείται 9λεπτο ντοκιμαντέρ με ει-
κονιστικό υλικό και πληροφορίες για την Εισβολή και, κυρίως, για τη μοίρα των αγνοουμέ-
νων. Οι μαθητές απομονώνουν χαρακτηριστικά αποσπάσματα με τη βοήθεια των λογισμι-
κών RealPlayer και Windows Media Player. Κατόπιν, μεταβαίνουν στο Google-Εικόνες-
Κύπρος. Συγκεντρώνουν το προηγούμενο πολυμεσικό υλικό σε αρχείο Power Point και του 
δίνουν τίτλο της αρεσκείας τους. Για τη μουσική υπόκρουση που θα συνοδεύει το αρχείο, 
ανατρέχουν στις ακόλουθες διευθύνσεις:  

α) http://www.youtube.com/watch?v=YnDvx7lpDJo,  

β) http://www.youtube.com/watch?v=oFZsRZ8PU24,  

γ) http://www.youtube.com/watch?v=97tk2RIhCAg&feature=related, χωρίς να αποκλείεται 
και η δική τους ερευνητική-καλλιτεχνική εισφορά. 

Εβδομάδα 3η (5η και 6η ώρα) 

Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην ολομέλεια της τάξης, στη σχολική αίθου-
σα, μέσω βιντεοπροβολέα και προβαίνουν σε ελεύθερο διάλογο.  

Εβδομάδα 4η (7η και 8η ώρα) 

Όλες οι ομάδες, ως «συγκριτικοί φιλόλογοι», με κοινό το 3ο φύλλο εργασίας, μελετούν τα 
ποιήματα του Χαραλαμπίδη «Αιγιαλούσα» και «Παιδί με μια φωτογραφία» μεταβαίνοντας 
στις διευθύνσεις http://kyriakoscharalambides.blogspot.com/p/blog-page.html και 
http://kyriakoscharalambides.blogspot.com/search/label/%CF%80%CE%B1%CE%B9%CE%B4
%CE%AF%20%CE%BC%CE%B5%20%CE%BC%CE%B9%CE%B1%20%CF%86%CF%89%CF%84%
CE%BF%CE%B3%CF%81%CE%B1%CF%86%CE%AF%CE%B1. Για ενδεχόμενες λεξιλογικές α-
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πορίες από τα κείμενα οι μαθητές μεταβαίνουν στο «Λεξικό της κοινής νεοελληνικής του 
Μανόλη Τριανταφυλλίδη» στη διεύθυνση: http://www.greek-language.gr. Σε αρχείο Word 
με τίτλο «Παράλληλα κείμενα», που αποθηκεύουν στον υποκατάλογο κάθε ομάδας, κατα-
γράφουν ομοιότητες και διαφορές των κειμένων. Τέλος, οι μαθητές παρουσιάζουν στην 
ολομέλεια τα αποτελέσματα της μελέτης των παράλληλων κειμένων. Κατόπιν μεταβαίνουν 
στο youtube για να ακούσουν τον Χαραλαμπίδη να διαβάζει τα ποιήματα με τα οποία α-
σχολήθηκαν (διευθύνσεις: http://www.youtube.com/watch?v=ZL_-XwwtsiA και 
http://www.youtube.com/watch?v=rcNIe6EUHsQ). Τέλος, συμπληρώνουν το φύλλο αξιολό-
γησης.  

Συμπεράσματα 
Παρά την επιτυχημένη υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου, παρατηρήθηκαν τεχνικά προ-
βλήματα (στο «κατέβασμα» πληροφοριών στους υπολογιστές, στην «ανάγνωση» αρχείων 
από τους υπολογιστές κ.λπ.), ανεπαρκής γνώση των τεχνολογιών από ορισμένους μαθητές, 
έλλειψη οικείωσης των μαθητών με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Συνέπεια των προη-
γουμένων αποτέλεσε η απώλεια χρόνου εργασίας, η οποία, ωστόσο, αντισταθμίστηκε κατά 
ένα μέρος χάρη στο πνεύμα συνεργασίας των παιδιών μεταξύ τους και με την καθηγήτριά 
τους και στη βοήθεια/διαμορφωτική αξιολόγηση στην οποία η καθηγήτρια προέβη. 

Η συμπλήρωση του φύλλου αξιολόγησης κατέδειξε ότι οι μαθητές αποκόμισαν εξαιρετικά 
θετικές εντυπώσεις από τη διαδικασία και πολλαπλά κέρδη, ενώ υπογράμμισαν την ανάγκη 
και την επιθυμία τους να γίνονται συχνότερα μαθήματα με χρήση ΤΠΕ. Συγκεκριμένα, 24 
από τους 28 μαθητές συμπλήρωσαν ανώνυμα το φύλλο αξιολόγησης (οι 4 απουσίαζαν ε-
κείνη την ημέρα). Δήλωσαν ότι «αρκετά» έως «πολύ» ήταν: ενδιαφέρουσα (96%) και ου-
σιαστική (84%) η διαθεματική εργασία, ο βαθμός κατανόησης των λογοτεχνικών και ιστορι-
κών θεμάτων (79%), η ουσιαστική προσέγγιση του θέματος των Κύπριων αγνοουμένων 
(84%), η συμβολή της διδασκαλίας της ιστορίας μέσω ΤΠΕ (75%), των ηλεκτρονικών κειμε-
νικών πηγών (63%), των ηλεκτρονικών λεξικών (75%), του μουσικού και του εικονιστικού 
υλικού (96%), η αισθητική καλλιέργεια μέσω ΤΠΕ (88%), η ευαισθητοποίηση σε θέματα ε-
θνικής ταυτότητας (71%), η σημασία της «αποκαλυπτικής» μέθοδου (79%), η αποτελεσμα-
τικότητα της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου (83%), η συμβολή των ΤΠΕ στην παρουσίαση των 
εργασιών (96%), η απόλαυση από το μάθημα με ΤΠΕ (88%), η συμβολή του καθηγητή στη 
διαδικασία/βοήθεια, συντονισμός, ευχάριστο κλίμα (83%). Το 100% δήλωσε «αρκετά» έως 
«πολύ» στην προτίμηση στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο και στην ανάγκη για συχνότερα 
μαθήματα με ΤΠΕ. Αξιοσημείωτο ήταν, ωστόσο, ότι το 50% χαρακτήρισε «καθόλου» έως 
«λίγη» την τόνωση του ενδιαφέροντος για τα συγκεκριμένα μαθήματα από τη χρήση των 
ΤΠΕ. Τέλος, «καθόλου» έως «λίγη» δυσκολία δήλωσαν ότι αντιμετώπισαν οι μαθητές στη 
διαθεματική εργασία με ΤΠΕ (92%) και στην πρακτική εφαρμογή των ΤΠΕ (96%).  

Με βάση τις ερωτήσεις ανοιχτού τύπου οι μαθητές υπογράμμισαν πού υστερούν και πού 
υπερτερούν οι ΤΠΕ έναντι του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας και «συζήτησαν» το 
θέμα της σύνδεσης της ενεργητικής ομαδοσυνεργατικότητας με την ουσιαστική γνώση. Ε-
πιπλέον, δήλωσαν πως τους άρεσαν περισσότερο η πρωτόγνωρη ευκαιρία που τους δόθηκε 
να χρησιμοποιήσουν ΤΠΕ στο μάθημα και στη σύνθεση εργασιών, η ομαδοσυνεργατικότη-
τα, η διαθεματικότητα, η έρευνα (αναζήτηση πηγών, συσχετισμοί με άλλα κείμενα, αξιο-
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ποίηση των εικόνων και των ήχων κ.λπ.), ο συντονισμός των μαθητών, η ελεύθερη επιλογή 
της παρουσίασης του υλικού μέσω ΤΠΕ από τους ίδιους και η έμφαση σε «αυτά που θέ-
λουμε να μάθουμε και όχι ένα παγωμένο βιβλίο». Δήλωσαν ακόμη ότι δεν τους άρεσαν 
ή/και τους δυσκόλεψαν οι μη συνεχόμενες ώρες διδασκαλίας που εμπόδιζαν τη συγκροτη-
μένη και γρηγορότερη υλοποίηση του σεναρίου, η κατανομή των καθηκόντων εντός ομάδας 
στην αρχή, ο περιορισμένος χρόνος της σύνθεσης των εργασιών ή της παρουσίασής τους, η 
σύνταξη διαφορετικών πολυτροπικών προϊόντων, ο θόρυβος στην τάξη, η «παγωμένη» ενί-
οτε παρουσίαση των εργασιών, το γεγονός ότι κάποτε τα παιδιά δεν έδειχναν ενδιαφέρον 
για τις άλλες ομάδες, το επίπονο της έρευνας, η χρήση ορισμένων προγραμμάτων που δεν 
γνώριζαν, ενώ ένα παιδί δήλωσε ότι δεν του άρεσε η διαθεματικότητα. Πέντε μαθητές/τριες 
δήλωσαν ότι δεν υπήρχε κάτι που δεν τους άρεσε και ένας μαθητής/τρια έγραψε: «Αυτά 
που μας δυσκόλεψαν είναι και αυτά που κέντρισαν το ενδιαφέρον των μαθητών». 

Τέλος, καθηγήτρια και παιδιά διαπίστωσαν ότι το σενάριο μπορεί να επεκταθεί α) σε επί-
πεδο λογοτεχνίας, ώστε οι μαθητές να μελετήσουν συγκριτικά ποιήματα περισσότερων Κύ-
πριων ποιητών για το δράμα της Κύπρου, β) σε επίπεδο ιστορίας, ώστε να δουν το κυπριακό 
ως μία πτυχή του ανατολικού ζητήματος και της μοίρας της Ελλάδας στην ιστορία, γ) σε ε-
πίπεδο παρουσίασης, ώστε να αποδώσουν ιστορικές πηγές εναλλασσόμενες με ποιήματα 
για την Κύπρο εν είδει θεατρικού αναλογίου ή δρωμένου, δ) σε επίπεδο δημοσίευσης, ώστε 
να αναρτήσουν τις εργασίες τους στην ιστοσελίδα του σχολείου, να δημοσιεύσουν στη σχο-
λική εφημερίδα ή να αναρτήσουν στην ιστοσελίδα του σχολείου ένα άρθρο με τις σκέψεις 
τους για το κυπριακό πρόβλημα κ.ά. 
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Περίληψη 

Το κείμενο ασχολείται με τη σχέση του λογοτεχνικού κειμένου με το παιχνίδι αναζητώντας 
θεωρητικά ερείσματα για τη δημιουργία κειμενικών εργαλείων με απώτερο σκοπό την ενί-
σχυση της φιλαναγνωσίας. Βάση του σκεπτικού αποτελεί η διατάραξη της γραμμικότητας 
στην πλοκή και τη διάταξη των ψηφιακών κειμένων. Αρχικά, παρουσιάζεται το ζήτημα της 
σχέσης των παιχνιδιών με τα λογοτεχνικά κείμενα. Συζητείται το ότι η βιβλιογραφία διαπι-
στώνει τις διαφορές τους συγκρίνοντάς τα συνεχώς, γεγονός που οδηγεί στην επισήμανση 
ενδιαφερουσών μεταξύ τους σχέσεων. Γίνεται προσπάθεια παρουσίασης μιας τυπολογίας 
παιχνιδιών με τη βοήθεια παραδειγμάτων αγγλόφωνων κειμένων ή παιχνιδιών που βρίσκο-
νται στον παγκόσμιο ιστό. Οι κατηγορίες αυτές επεκτείνονται σε παραδείγματα σύγχρονης 
ελληνόφωνης λογοτεχνίας και διαπιστώνεται ότι τα ελληνόφωνα κείμενα που φιλοξενού-
νται στον παγκόσμιο ιστό επηρεάζονται από το ηλεκτρονικό μέσο, δεν μπορούμε όμως να 
ισχυριστούμε ότι διαταράσσεται σοβαρά η γραμμικότητα της πλοκής και της διάταξής τους 
και άρα ότι συνιστούν παιγνιώδη περιβάλλοντα.  

Λέξεις- Κλειδιά: παιχνίδι, λογοτεχνία, κειμενικά εργαλεία, εργοδικό κείμενο, πλεκτάνη.  

Θεωρητική Τεκμηρίωση 
 

Το ψηφιακό παιχνίδι δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να εξαιρεθεί από τις κυρίαρχες μορ-
φές μάθησης αφού θεωρείται πια επίσημα ότι ο μαθητής δεν μορφώνεται μόνον με τη 
συνδρομή του ενδοσχολικού γραμματισμού, αλλά συνεπιδρούν στην κοινωνική και γνωστι-
κή του ωρίμανση και άλλοι, εξωσχολικοί, γραμματισμοί. Παρά το γεγονός ότι η επίσημη 
εκπαίδευση επιμένει να αγνοεί την επιρροή των γραμματισμών αυτών (Σαζακλίδης, 2009: 
5∙ Κουτσογιάννης, 2011: 45), ειδικά το ψηφιακό παιχνίδι συνιστά ένα ενδιαφέρον πεδίο 
δεδομένου ότι ο ψηφιακός γραμματισμός αποτελεί έναν από τους πιο δημοφιλείς γραμμα-
τισμούς της εποχής μας.  

Η αναζήτηση στον παγκόσμιο ιστό παιχνιδιών που προέρχονται από λογοτεχνικά κείμενα ή 
κειμένων που θυμίζουν παιγνιώδη περιβάλλοντα μπορεί να καθοδηγήσει επιτυχώς τις σκέ-
ψεις μας στην επισήμανση τρόπων δημιουργίας κειμενικών εργαλείων (textual instruments) 
(Eskelinnen, 2004), με τη βοήθεια των οποίων μπορούμε να αναπαραστήσουμε λογοτεχνικά 
κείμενα. Νομίζω ότι αυτό που κυρίως διαφοροποιεί το τυπωμένο κείμενο από τα κειμενικά 
εργαλεία είναι η διατάραξη της γραμμικότητας της πλοκής και της διάταξης του πρώτου στο 
ψηφιακό περιβάλλον. Όπως θα προσπαθήσω να δείξω, αυτό δημιουργεί μια μορφή ανοι-
κείωσης- έκπληξης στην οποία ο αναγνώστης καλείται να αντιδράσει, πράγμα που θυμίζει 
παιχνίδι.  

Θα σταθώ στην διαπίστωση των σχέσεων του αφηγήματος με το παιχνίδι. Πρόκειται για μια 
σύγκριση που, καταλήγοντας στις διαφορές των δύο συγκρινόμενων πεδίων (Aarseth, 1997∙ 
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Juul, 2001∙ Eskelinnen, 2001∙ Murray, 2005), τα διαπλέκει συνεχώς με παραστατικό τρόπο. 
Από αυτήν την αντίφαση προκύπτουν επισημάνσεις που μπορούν να αποτελέσουν ανα-
γκαίο υπόβαθρο για την αξιοποίηση των παιχνιδιών στην ενίσχυση της φιλαναγνωσίας. Η 
σύγκριση αυτή λαμβάνει συνεχώς υπόψη της την προϋπόθεση της διατάραξης της γραμμι-
κότητας της πλοκής και της διάταξης του τυπωμένου κειμένου λόγω της χρήσης του ηλε-
κτρονικού μέσου γεγονός που αξιολογείται ως φυσικό αφού και η ίδια η σύγχρονη ζωή δια-
ταράσσει συνεχώς και πολλαπλώς την έννοια της γραμμικότητας (Kucklich, 2007: 322). 

Από το ξεκίνημα ακόμη της διερεύνησης του εργοδικού κειμένου, ο Aarseth δίνει μεγάλη 
έμφαση στην ενεργή εμπλοκή του αναγνώστη, όχι πάντα ως παίχτη, αλλά ως διαμορφωτή 
μιας πορείας μέσα σε αυτό (1997: 1). Οι προσπάθειες του αναγνώστη να προσδιορίσει την 
πορεία του στο εργοδικό κείμενο και η κίνηση του τελευταίου στον κυβερνοχώρο δηλώνουν 
εύγλωττα ότι το κείμενο δεν αναμένει μόνον την ερμηνευτική λειτουργία (Aarseth, ό.π.: 64), 
λειτουργία πρωτεύουσα για τα τυπωμένα κείμενα και για τη στάση μας προς τη λογοτεχνία, 
όταν μιλάμε για την γραμμική ανάγνωση. Το κείμενο αναμένει την διαμορφωτική λειτουρ-
γία που θα οδηγήσει στην ερμηνευτική, δηλαδή τη διερεύνηση στο εσωτερικό μιας τεθλα-
σμένης διάταξης και την προσθήκη στοιχείων από το χρήστη (Eskulinnen, 2004 & 2001). Η 
συναλλαγή αυτή με το κείμενο μπορεί να έχει παιγνιώδη χαρακτήρα που θα μπορούσε να 
συγκριθεί με μια προσομοίωση σε αντίθεση με τη στατικότητα του λαβυρίνθου που σημαί-
νει το τυπωμένο κείμενο ή -σε κάποιες περιπτώσεις- και το υπερκείμενο.  

Από τα παραπάνω προκύπτει ότι το κείμενο καθίσταται δυναμικό γεγονός που σε πολλές 
περιπτώσεις κινείται προκειμένου να καταλάβει τον χρήστη εξ απήνης (Aarseth, 1997: 104, 
112, 124). Υπάρχουν, δηλαδή, εργοδικά κείμενα που δεν προσφέρουν πεπερασμένο αριθμό 
σημαινόντων στον αναγνώστη. Αν η παραγωγή αυτή των σημαινόντων συζητηθεί στο πλαί-
σιο του παιχνιδιού, αντιλαμβανόμαστε ότι φέρνει το χρήστη συνεχώς σε δύσκολη θέση, 
θέση από την οποία προσπαθεί να βγει με τους ποικίλους χειρισμούς του και βέβαια λόγω 
των στοιχείων αυτών υπάρχει η τελική έκβαση που μπορεί να έχει οδηγήσει κάθε χρήστη σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα. Παραγωγή σημαινόντων και προσπάθειες του χρήστη να απε-
γκλωβιστεί επιτυχώς χαρακτηρίζονται από τον Aarseth, πλεκτάνη (intrigue) (1997: 112).  

Η μη προβλέψιμη εξέλιξη που βασίζεται στην τύχη ή την δημιουργικότητα του χρήστη σχε-
τίζεται με όσα είπαμε παραπάνω για τον παράγοντα πλεκτάνη (intrigue) και τη δυναμικότη-
τα του κειμένου. Αυτή η διαδραστικότητα, χαρακτηριστικό όχι τόσο στατικών κειμένων όσο 
παιγνιωδών περιβαλλόντων, προϋποθέτει ότι όλα γίνονται τώρα και είναι σε εξέλιξη με κο-
ρυφαίο συμβάν την επίδραση του αναγνώστη στο σύστημα, ενώ η αφήγηση έχει κατά κύριο 
λόγο εννοήσει τη διαπλοκή (Aarseth, 1997 & 2001∙ Juul, 2001) του χρόνου της ιστορίας και 
του χρόνου της αφήγησης, με την ιστορία να αφορά προηγούμενους χρόνους από αυτούς 
της εξέλιξης της ανάγνωσης.  

Η εμβύθιση του χρήστη στο περιβάλλον του παιχνιδιού έχει ως αποτέλεσμα ο πρωταγωνι-
στής και ο παίχτης να συναιρούνται στο ίδιο πρόσωπο, αφού αυτός επιθυμεί και ενδεχομέ-
νως κατορθώνει την επίτευξη του στόχου που τίθεται κάθε φορά. Ο παίχτης εμπλέκεται 
έτσι πολύ πιο ενεργά γεγονός που τον κάνει να αλλάξει θέση «από την προς τα πίσω, ξα-
πλωτή, θέση της ανάγνωσης του αφηγηματικού κειμένου στην προς τα μπροστά θέση του 
παιχνιδιού» (Juul, 2001).  
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Μέχρι εδώ προσεγγίζω το παιχνίδι ως λειτουργικό σύστημα και αξιοποιώ σημεία της σύ-
γκρισής του με το γραπτό γραμμικό κείμενο. Ας κοιτάξουμε, όμως, την κοινωνική διάσταση 
του ψηφιακού παιχνιδιού, για τη διερεύνηση της οποίας δεν μπορεί να αγνοηθεί το ίδιο το 
υποκείμενο∙ οι εμπειρίες που φέρνει μαζί του και το άμεσο περιβάλλον από το οποίο τις 
αντλεί, αποτελούν παράγοντες που προφανώς διαφοροποιούν, ποσοτικά και ποιοτικά, τα 
τελικά αποτελέσματα της εμπλοκής των ατόμων στις διάφορες πρακτικές ψηφιακού γραμ-
ματισμού (Σαζακλίδης, 2009: 8-12). 

Παίζοντας ψηφιακά παιχνίδια τα άτομα αντιδρούν εντός ορισμένου συνήθως χρόνου στο 
συγκεκριμένο σημειωτικό περιβάλλον. Το αντιλαμβάνονται δηλαδή και το αποκωδικοποι-
ούν χρησιμοποιώντας τοποθετημένες πρακτικές. Συνήθως, η αντιμετώπιση του «προβλήμα-
τος» είναι ομαδική ενώ υπολογίζεται ότι για να επιλυθεί απαιτείται κριτική σκέψη (Gee, 
2003 & Gros, 2007). Τηρουμένων των αναλογιών, η συνεργασία με άλλους παίχτες στο 
πλαίσιο του παιχνιδιού επανατοποθετεί την αντίληψή μας για την επικοινωνία του κοινού 
σε άλλα μαζικά θεάματα (Aarseth, 2001∙ Murray, 2005) αφού εδώ οι παίχτες συνεργάζονται 
για την κατάκτηση της νίκης. 

Μια ακόμη όψη της σχέσης του παιχνιδιού με το κείμενο πρέπει να αναζητηθεί στο κατά 
πόσο τα παιχνίδια μπορούν να εκληφθούν ως σχολιασμός ή και κριτική στάση προς την 
πραγματικότητα, προϋπόθεση που πληρείται από τα λογοτεχνικά κείμενα. Καταρχάς, η ε-
νασχόληση των παιδιών με τις πρακτικές γραμματισμού και οι επικοινωνιακές διαδικασίες 
που σημαίνει αυτό επιτρέπουν τον συνεχή επαναπροσδιορισμό της έννοιας του γραμματι-
σμού αφού η όλη τους έκθεση σε τέτοιου τύπου δραστηριότητες συνιστά μορφή κριτικής 
στάσης προς τα πράγματα.  

Είναι γνωστό ότι το κείμενο είναι μια συμβολική μορφή που συναιρεί την κοινωνική πολυ-
φωνία και βρίσκεται σε διάλογο με αυτήν. Το ψηφιακό παιχνίδι πρέπει να νοηθεί ως μια 
μορφή πολυτροπικού κειμένου. Η ανάληψη διαφόρων πρωτοβουλιών στον εικονικό χώρο 
μέσα στο πλαίσιο των παιχνιδιών δεν απέχει από την δραστηριοποίηση των υποκειμένων 
στην εκτός σύνδεσης κοινωνική πραγματικότητα. Και εδώ ο χρήστης διαμορφώνει ένα 
προφίλ το οποίο υπηρετεί όσο πιο πιστά μπορεί. Η ανωνυμία με την έννοια της μη σύνδε-
σης του ονόματος με το πρόσωπο διευκολύνει ελιγμούς από την πλευρά των χρηστών δεν 
μπορούν, ωστόσο, οι ελιγμοί αυτοί να απέχουν πολύ από αυτούς που χρησιμοποιούμε στην 
καθημερινή κοινωνική διεπίδραση. Έχει υποστηριχθεί ότι σε πολλά παιχνίδια όπου ο χρή-
στης καλείται να δημιουργήσει έναν εικονικό κόσμο υποχρεούται στο όνομα των κανόνων 
του παιχνιδιού να απεμπολήσει πολιτικά δικαιώματα με τρόπο παράλληλο με αυτόν που 
απαιτείται από τις σύγχρονες κοινωνίες του 21ου αιώνα (Kucklich, 2007: 324). Προκύπτει 
δηλαδή ότι και το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί σχολιασμό της σημερινής σύνθετης κοινωνι-
κής πραγματικότητας.  

Συνεπώς, η εξασφάλιση της δυναμικότητας του κειμένου και η εμβύθιση του χρήστη σε αυ-
τό, η ομαδικότητα, ο παράγοντας πλεκτάνη (intrigue), που δημιουργεί κατά τη γνώμη μου 
το κίνητρο για μακρά ενασχόληση και μπορεί να διαβαθμιστεί από την απλή έκπληξη μέχρι 
την τελείως απρόοπτη αντίδραση, αποτελούν τις όψεις εκείνες που θα μπορούσαμε να εκ-
μεταλλευτούμε για να συζητήσουμε την παραγωγή κειμενικών εργαλείων.  
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Προσπάθεια προσδιορισμού κατηγοριών παιχνιδιών. 

Σε ένα πρώτο στάδιο προσπαθώ να ανιχνεύσω στο Διαδίκτυο ψηφιακά μυθοπλαστικά κεί-
μενα ή παιχνίδια που έλκουν την καταγωγή τους από μυθοπλαστικά κείμενα. Προσπαθώ-
ντας να προσδιορίσω μια τυπολογία των ευρημάτων μου, θα δείξω μερικά παραδείγματα, 
με σκοπό όχι να εξαντλήσω το θέμα, αλλά κυρίως να εισαγάγω τον προβληματισμό. Νομίζω 
ότι το υλικό που υπάρχει στο διαδίκτυο μπορεί να συμβάλλει σοβαρά στον προβληματισμό 
γύρω από την κατασκευή διαδικτυακών κειμενικών εργαλείων.  

Αν το ελάχιστο κριτήριό μας είναι η διατάραξη της γραμμικότητας της πλοκής και της διάτα-
ξης του κειμένου στο ψηφιακό περιβάλλον, μπορούμε να μιλήσουμε για δύο ευρείες κατη-
γορίες στις οποίες δεν θα αποφύγουμε και πάλι την διαπλοκή του παιχνιδιού με το κείμενο.  

Η πρώτη περιλαμβάνει όσα χρησιμοποιούν ψηφιακά περιβάλλοντα προκειμένου να ξεδι-
πλώσουν μια γενικά γραμμική πορεία. Αναφέρομαι, πρώτον, στο ξετύλιγμα μυθοπλαστικών 
κειμένων σε χώρους όπως τα blog ή τα κοινωνικά δίκτυα όπως το twitter ανοίγοντας τις α-
ναρτήσεις των ψηφιακών αυτών περιβαλλόντων ή στη χρήση κάποιου χάρτη απ’ όπου ο 
αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να διαβάσει την ιστορία βλέποντας παράλληλα ορισμένα 
ορόσημά της. Παραδείγματα τέτοιων κειμένων συναντούμε στην απόπειρα του εκδοτικού 
οίκου Penguin, “We tell stories” (διαθέσιμη στη σελίδα: http://www.wetellstories.co.uk/). 
Εκεί τα κείμενα “21 Steps” και “Slice” βασίζονται στην πορεία που ακολουθεί κάποιος ήρω-
ας στο χάρτη και στις αναρτήσεις που γίνονται σε κάποια Blog, αντίστοιχα. 

Όπως διαπιστώνουμε τα κείμενα οπτικοποιούνται με τη συνδρομή σημειωτικών πόρων, η 
οπτικοποίηση όμως ακολουθεί γραμμική γενικά πορεία. Μπορούμε να μιλήσουμε για κά-
ποια ελάχιστη δυναμικότητα που εξυφαίνει και μια μορφή έκπληξης, αν το κείμενο γράφε-
ται πολύ κοντά στη στιγμή της ανάγνωσης. Άρα, προκύπτει έκπληξη από κάποιο απρόοπτο 
που μπορεί να προκαλεί ουσιαστικά ο ίδιος ο αναγνώστης-χρήστης με τις επιλογές του. 
Ποιο έντονα δημιουργείται αυτό στο κείμενο “Fairy Tales” (ό.π.) όπου οι προηγούμενες επι-
λογές του αναγνώστη μπορεί και να προκαλέσουν εκπλήξεις στον ίδιο αφού θα χρησιμο-
ποιηθούν στις επόμενες οθόνες του κειμένου. Αντίστοιχα, το κείμενο “Mohsin Hamid, the 
(former) general” (ό.π.) εισάγει τον αναγνώστη σε έναν στατικό λαβύρινθο που αποτελεί 
την ιστορία. Στο λαβύρινθο αυτόν ο αναγνώστης κάνει επιλογές που απολήγουν σε διάφο-
ρους συνδυασμούς της πλοκής. Στην περίπτωση αυτή, λόγω της εργοδικότητάς (ergodicity) 
του, το κείμενο περιέχει σε αρκετό βαθμό την έκπληξη αυτήν.  

Δεύτερον, αναφέρομαι σε παιχνίδια που από τον τίτλο ακόμα μπορούν να συσχετιστούν με 
τη λογοτεχνία. Τέτοια ενδεικτικά παραδείγματα κλασικών κειμένων είναι το Fahrenheit 451, 
(http://www.myabandonware.com/game/fahrenheit-451-3x), το The Great Gatsby, 
(http://www.greatgatsbygame.com/), το Dr Jekyll and Mr Hyde, (http://game-
oldies.com/play-online/dr-jekyll-and-mr-hyde-nintendo-nes). Στις περιπτώσεις αυτές το παι-
χνίδι εκμεταλλεύεται μια σκηνή ή ένα επεισόδιο του βιβλίου, εξελίσσεται κυρίως γραμμικά 
με περιορισμένη δυναμικότητα η οποία εξαντλείται στην επαναληπτική παρουσία κάποιας 
ανταμοιβής που μπορεί να «πιάσει» ο ήρωας καθώς κινείται. Σε αυτήν την ανταμοιβή πε-
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ριορίζεται και η έκπληξη για το χρήστη. Συνήθως, τα παιχνίδια αυτά δεν είναι ομαδικά και 
έχουν περιορισμένη δυνατότητα εμβύθισης. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν «κείμενα» που αναπτύσσονται σε ψηφιακά περιβάλλοντα, 
λειτουργούν με την συνδρομή πολλών σημειωτικών πόρων για την οικοδόμηση του περι-
βάλλοντος μέσα στο οποίο ο αναγνώστης έχει τη δυνατότητα να εμβυθιστεί ακόμα και πλή-
ρως, δηλαδή να διαμορφώσει μόνος του το περιβάλλον που δραστηριοποιείται ο ήρωας, να 
ταυτιστεί με κάποιον ήρωα ή και να φτιάξει ένα δικό του, να συνεργαστεί με άλλους για να 
φτάσει το σκοπό ή και να χρειαστεί να κάνει ουσιαστικές επιλογές που θα μεταβάλλουν την 
πλοκή του κειμένου. Ένα κύριο χαρακτηριστικό των παιχνιδιών της κατηγορίας αυτής είναι 
ο δυναμικός χαρακτήρας των λογισμικών που χρησιμοποιούνται για τη λειτουργία τους με 
αποτέλεσμα το παιχνίδι να εξελίσσεται συνεχώς δίνοντας την εντύπωση ότι δεν τελειώνει 
(Juul, 2001) και να επανέρχονται σε μορφή πλεκτάνης διάφορα εμπόδια που ο χρήστης κα-
λείται να υπερπηδήσει. Στις περιπτώσεις αυτές διαπίστωνεται η μέγιστη δυνατή διατάραξη 
της γραμμικότητας της πλοκής. Τα παιχνίδια αυτής της κατηγορίας χαρακτηρίζονται παιχνί-
δια ρόλων και από το πρώτο τους ξεκίνημα βασίστηκαν στην επική φαντασία με αποτέλε-
σμα γραπτά κείμενα γνωστών λογοτεχνών να συνδέονται με αυτά. 
 

Η ελληνική περίπτωση 

Θέλοντας να διερευνήσει κανείς τι ισχύει στην περίπτωση της σύγχρονης ελληνόφωνης λο-
γοτεχνίας πρέπει να αναζητήσει στον Παγκόσμιο Ιστό τις περιπτώσεις που το λογοτεχνικό 
κείμενο δεν εξελίσσεται γραμμικά, περνάει στον αναγνώστη μέσω πολλών σημειωτικών 
πόρων και όχι μόνον μέσω του γραπτού κώδικα, αποτελεί στην πραγματικότητα ένα περι-
βάλλον στο οποίο ο χρήστης μπορεί να εμβυθιστεί, απρόσμενες εξελίξεις προκύπτουν από 
τυχόν γρήγορες αποφάσεις και προκαλούν άλλες, ενώ όλα αυτά μπορούν να οδηγήσουν σε 
διαφορετικό αποτέλεσμα όσον αφορά την πλοκή.  

Γυρίζοντας πάλι πίσω στις κατηγορίες που όρισα παραπάνω, θα εντάξω κάποια ενδεικτικά 
παραδείγματα κειμένων πάλι με κριτήριο τη διατάραξη της γραμμικότητας. Για παράδειγ-
μα, τα κείμενα που εμφανίστηκαν στην περίπτωση του εγχειρήματος One: Story// One: Year 
(http://www.onestory.gr/) αποτελούν καταθέσεις μικρής φόρμας που δημοσιεύτηκαν για 
ένα χρόνο -από την 1η Δεκεμβρίου 2011 ως και την 30η Νοεμβρίου 2012. Τα κείμενα αυτά 
έχουν την όψη του ενός ημερολογίου τοίχου αφού φέρνοντας τον κέρσορα επάνω τους ο 
αναγνώστης διακρίνει την ημερομηνία δημοσίευσης. Αυτό το γεγονός αποτελεί και τη μο-
ναδική πιθανότητα να διαταραχθεί η γραμμικότητα του συνόλου. Και εδώ το μέσον αντιμε-
τωπίζεται ως συσκευή γραμμικής ανάγνωσης, χωρίς καμία δυναμικότητα και χωρίς να εξα-
σφαλίζει προϋποθέσεις εμβύθισης ή συλλειτουργία πολλών σημειωτικών πόρων.  

Αντίστοιχη είναι η περίπτωση μιας από τις σκυταλοδρομίες ανάγνωσης, που εξελίσσονται 
αρκετά συστηματικά στην κοινότητα «Η Λέσχη του Βιβλίου». 
(http://www.λέσχη.gr/forum/showthread.php?4068-Ο-Άη-Βασίλης-άρρωστος). Πρόκειται 
για μια πολυεστιακή στην πραγματικότητα αφήγηση. Σε καμία περίπτωση δεν θα μπορού-
σαμε να ισχυριστούμε ότι πρόκειται για μη γραμμικό κείμενο. Μπορούμε όμως να ισχυρι-
στούμε ότι περιέχει στοιχεία απορίας (Aarseth, 1997: 91) για τον κάθε χρήστη- συντάκτη 
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του αφού καθένας που παίρνει τη σκυτάλη πρέπει να σκεφτεί το σύνολο της πλοκής και να 
συναιρέσει διάφορα στοιχεία για να συνθέσει μια αξιόλογη συνέχεια. 

Στο μυθιστόρημα «Ο άνεμος σφυρίζει στην κουπέλα», του Θανάση Τριαρίδη 
(http://www.triaridis.gr/koupela/) ο αναγνώστης εμβυθίζεται σε ένα στατικό περιβάλλον 
που μπορεί να τον οδηγήσει να επιλέξει άλλη σειρά από την γραμμική. Αυτό όμως δεν θα 
οδηγήσει σε επιτυχημένη ανάγνωση.  

Η προσπάθεια του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Δανιήλ, 2005) να δείξει τους συσχε-
τισμούς (διακειμενικότητα) εντός του σώματος των κειμένων ενός ποιητή φαίνεται με τη 
σημερινή εμπειρία μια χαρακτηριστική περίπτωση υπερκειμένου. Σε τέτοιες περιπτώσεις, 
με τις οποίες έχουμε εξοικειωθεί λόγω της καθημερινής χρήσης του Διαδικτύου, εξασφαλί-
ζεται πράγματι μια μορφή εμβύθισης και διατάραξης της γραμμικότητας που σκοπεί περισ-
σότερο στην ανάδειξη των σχέσεων παρά στην διαμόρφωση παιγνιώδους περιβάλλοντος.  

Στην περίπτωση του «Πλανήτη Πρέσπα» της Σοφίας Νικολαΐδου ( 
http://www.snikolaidou.gr/) τα πράγματα διαφοροποιούνται. Από την εισαγωγή οι όροι 
περιήγηση, αναγνωστική διαδρομή, διαφορετική όψη της ιστορίας, μπορούμε να πούμε ότι 
αποτελούν μια πρόγευση ενός στατικού, βεβαίως, εργοδικού υπερκειμένου. Ο χαρακτηρι-
σμός μου δεν είναι τυχαίος. Το κείμενο, που είναι πολυτροπικό, δίνει στον αναγνώστη τη 
δυνατότητα να περιηγηθεί και να αποφασίσει πού ακριβώς θα πάει συνδέοντας τα κομμά-
τια του λαβυρίνθου άρα δεν είναι δεδομένη η σειρά αυτής της γραμμικής πρόσληψης. Το 
κείμενο εξασφαλίζει διάφορες εκπλήξεις στον αναγνώστη δεν είναι, όμως, δυναμικό ώστε 
καταλαμβάνοντας τον χρήστη εξ απήνης να τον αναγκάζει, με τη συνεχή παραγωγή σημαι-
νόντων, να καταφεύγει σε λύσεις που να κρύβουν κάποιον παιγνιώδη χαρακτήρα. 

Συμπεράσματα 

Τα παραδείγματα δείχνουν ότι τα ελληνόφωνα κείμενα, που μας ενδιαφέρουν περισσότερο 
διότι θα μπορούσαν δυνητικά να αποτελέσουν ερεθίσματα δημιουργίας εκπαιδευτικού υ-
λικού, έχουν επηρεαστεί από το ηλεκτρονικό μέσο, αλλά δεν έχει ακόμη διαταραχθεί ου-
σιαστικά η γραμμικότητα της πλοκής ή η διάταξη του λογοτεχνικού μηνύματος λόγω αυτού. 
Για τον αναγνώστη ισχύει στις περιπτώσεις αυτές κυρίως το ότι ο υπολογιστής λειτουργεί 
ως συσκευή γραμμικής ανάγνωσης ή ότι συλλειτουργούν διάφοροι σημειωτικοί πόροι για 
την διαμόρφωση του νοήματος. Στήνεται, δηλαδή, ένα περιβάλλον στο οποίο ξενίζεται ε-
λαφρώς αφού πρέπει να συνδυάσει την παραδοσιακή ανάγνωση από το βιβλίο με κάποιες 
νέες δυνατότητες. Ωστόσο, η πλοκή του κειμένου εξελίσσεται κυρίως γραμμικά και οι εκ-
πλήξεις που επιφυλάσσονται από τη διατάραξη αυτής της γραμμικότητας είναι περιορισμέ-
νες. Μπορούμε άρα να ισχυριστούμε ότι τα κείμενα αυτά τείνουν να απομακρυνθούν από 
την παιγνιώδη φύση που αναζητούμε.  
 
Οι παραπάνω αναζητήσεις ψηφιακών κειμένων αποσκοπούν στο να τεθούν ερωτήματα, 
που για την ώρα θα αφήσω αναπάντητα και αφορούν την ενίσχυση της φιλαναγνωσίας μέ-
σω του ψηφιακού παιχνιδιού. Πώς μπορούμε να φτιάξουμε κειμενικά εργαλεία που να ε-
πιφυλάξουν μικρότερες εκπλήξεις ή μεγαλύτερες πλεκτάνες για τους χρήστες; Αν προσπα-
θούσε κάποιος να κάνει μια απόπειρα να εντάξει σε παιγνιώδες ψηφιακό περιβάλλον μια 
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εκδοχή ενός κειμένου τι θα πρέπει να έχει υπόψη του; Ποιο περιστατικό του μυθοπλαστι-
κού κειμένου και με ποια κριτήρια θα επιλεγεί; Πώς θα «μεταγραφεί» το περιστατικό ώστε 
να δημιουργήσει συνθήκες ενδιαφέροντος για το χρήστη; Μπορούν όλα τα κείμενα να απο-
τελέσουν εν δυνάμει παιχνίδια;  
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Περίληψη 

Αποτελεί ζητούμενο του σύγχρονου σχολείου η δημιουργία ευκαιριών μέσα από δραστη-
ριότητες με στόχο την ψυχαγωγία και παράλληλα την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης των 
μαθητών, οι οποίες οδηγούν τους μαθητές στην «πραγματική» κατανόηση του κόσμου 
(Μούλιου 2005). Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η υλοποίηση εκπαιδευτικού πολι-
τιστικού προγράμματος με χρήση Τ.Π.Ε. και στόχο τη γνωστική και ψυχολογική προετοιμα-
σία των μαθητών για την επαφή με τους χώρους εκπαιδευτικής επίσκεψης. Η σύνδεση με 
τα προγράμματα σπουδών των αντίστοιχων γνωστικών αντικειμένων και το συνοδευτικό 
ψηφιακό υλικό, αξιοποιήθηκαν με γνώμονα την άσκηση των μαθητών στη μεθοδολογία της 
έρευνας. Παιδαγωγικά, δίνεται έμφαση στην εργασία κατά ομάδες, όπου κάθε μαθητής με 
συγκεκριμένο ρόλο συμβάλλει ενεργητικά στη διερεύνηση και αξιολόγηση των πληροφο-
ριών από πηγές, στη σύνθεση, οργάνωση και παρουσίαση της εργασίας. Η δομημένη πα-
ρουσίαση εμπλουτίστηκε με το πολυμεσικό υλικό που συγκεντρώθηκε από κλασικές και 
διαδικτυακές πηγές, μετά από αποτίμηση και αξιολόγηση. 

Λέξεις - κλειδιά: Πόλη-Κράτος, ΤΠΕ, Περιπλάνηση στο Χώρο-Χρόνο  

Εισαγωγή 

Οι μαθητές της Τρίτης τάξης του Γυμνασίου με αφορμή την επίσκεψή τους στο Ίδρυμα της 
Βουλής των Ελλήνων (ενταγμένη σε πολιτιστικό πρόγραμμα) προετοίμασαν υλικό για την 
πορεία του Αθηναϊκού πολιτεύματος του 5ου αι. και της Αθήνας ως πόλης - κράτους. Βασι-
κός στόχος ήταν να διατρέξουν μια μακρά περίοδο ιστορίας του δημοκρατικού πολιτεύμα-
τος, να γνωρίσουν τον τόπο και τη ζωή των αρχαίων, με διαθεματική προσέγγιση.  Η εκπαι-
δευτική επίσκεψη περιελάμβανε το Κοινοβούλιο, τον Παρθενώνα και τους χώρους γύρω από 
αυτόν, το Νέο Μουσείο της Ακρόπολης, και το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο με την παρα-
τήρηση του περίφημου Μηχανισμού των Αντικυθήρων.  

Εστιάσαμε σε δυο σημεία για την επιτυχία των στόχων: τη συστηματική οργάνωση για σω-
στό προγραμματισμό της επίσκεψης και στην ενημέρωση των μαθητών με τις απαραίτητες 
γνώσεις για τους χώρους πολιτισμικής αναφοράς τους οποίους επρόκειτο να επισκεφθούν, 
ώστε να εξασφαλιστεί η απόκτηση όσο το δυνατόν πιο πλούσιων εμπειριών. Παράλληλα, οι 
μαθητές εξοικειώνονται με τους σημερινούς μουσειακούς χώρους, την ιστορία τους, τις 
συλλογές τους, τον χώρο όπου στεγάζονται, και με τις πρακτικές λεπτομέρειες σχετικά με τη 
μεταφορά, την ώρα συνάντησης, το κατάλληλο μεταφορικό μέσο και τον χρόνο που απαι-
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τείται για τις μετακινήσεις τους. Βασική προϋπόθεση ήταν η γνωριμία με χαρακτηριστικά 
εκθέματα που θα επισκέπτονταν στο μουσείο, ώστε να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον των 
μαθητών, να εξοικειωθούν με την απαιτούμενη ορολογία, τις νέες έννοιες και να κατανοή-
σουν τη σύνδεση της επίσκεψης με το αναλυτικό πρόγραμμα (Κοντογιάννη 1996, Δάλκος 
2000, Χαλκιά 2002). Με τον συνδυασμό προγράμματος και επίσκεψης αναβαθμίζεται η ση-
μασία της θεματικής αυτής ενότητας στην αντίληψη των μαθητών και εμπεδώνεται η σχετι-
κή γνώση πολύ πιο ευχάριστα. 

Στόχοι  

Γενικά, ενθαρρύνεται η συμμετοχή των μαθητών σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες και γε-
γονότα, υπό την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος λειτουργεί ως διευκολυντής και 
αξιολογητής των μαθητών για τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων και όχι ως ένας εκπαι-
δευτής «από την έδρα» (Theroux, 2004). Συνεπώς, απαιτείται ο ρόλος του να είναι ευέλι-
κτος, σε διαρκή εγρήγορση και ετοιμότητα, αφενός μεν για την αξιοποίηση πρωτοβουλιών 
και αφετέρου για τον συντονισμό μαθητών που παρουσιάζουν διαφορετική δυναμική. Δί-
νεται έτσι η προοπτική στους μαθητές μας να λειτουργήσουν σε υπεύθυνους και συνεργα-
τικούς ρόλους στην καθημερινότητά τους, ώστε να ενταχθούν στην κοινωνία σύμφωνα με 
το επιδιωκόμενο μοντέλο του ενεργού και συμμετοχικού πολίτη (Ράπτης κ.ά. 2003).  

Ειδικοί Επιδιωκόμενοι Στόχοι 

Με αυτή την ιστορική – κοινωνιολογική ενότητα υλοποιείται ένα πολιτιστικό πρόγραμμα 
που ακολουθεί μεν γενικούς κανόνες, αλλά μπορεί να προσαρμόζεται στις δυνατότητες της 
σχολικής ομάδας. Ένα τέτοιο πολιτιστικό πρόγραμμα, ως οργανωμένη δραστηριότητα σχο-
λικών ομάδων, εμβαπτιζόμενο στις αξίες και τις αρχές της κλασικής εποχής συνεισφέρει στη 
βιωματική μάθηση, και ταυτόχρονα καλύπτει απόλυτα τον σκοπό της εκπαιδευτικής επί-
σκεψης - εκδρομής.  

Παιδαγωγικοί Στόχοι (συνοπτικά) 

• Να εμπεδώσουν την αξία της ομαδικότητας και να ενισχύσουν μέσα από τη 
λειτουργία της ομάδας την αυτοεκτίμησή τους. 

• Να διαμορφώσουν θετική στάση για τη ζωή, τη συνεργασία, τη συλλογική εργασία, 
την αλληλεγγύη, τη βιωματικότητα. 

• Να αναλάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις και παράλληλα να σεβαστούν τους 
περιορισμούς, να αποδεχτούν κανόνες και να καθορίσουν τον ρόλο τους. 

• Να επιδείξουν σεβασμό και να διαμορφώσουν κώδικα συμπεριφοράς στους χώρους 
επίσκεψης. 

• Να συνδέσουν τις γνώσεις από το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθημάτων τους με 
νέες πληροφορίες και βιώματα. 
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• Να συνειδητοποιήσουν ότι το σύγχρονο σχολείο είναι αποτελεσματικό μόνο εφόσον 
προετοιμάζει αυριανούς πολίτες που συμμετέχουν δημιουργικά και κριτικά στα 
κοινωνικά, πολιτιστικά, περιβαλλοντικά δρώμενα. 

• Ν α  προσεγγίσουν το θέμα διαθεματικά, με ιδιαίτερη προσοχή στη σύνθεση των 
καθαρά ιστορικών δεδομένων με τα κοινωνιολογικά στοιχεία που συναρτώνται με 
αυτά, ώστε να προσκτηθεί ολιστικά η κλασική περίοδος που θα μελετηθεί και, 
παράλληλα, να αναπτύξουν τις δεξιότητες της σύγχρονης ηλεκτρονικής κουλτούρας. 

Χρήση Νέων Τεχνολογιών 

Με τη χρήση των ΤΠΕ, μετασχηματίζονται οι στερεότυπες αντιλήψεις για την εκπαιδευτική 
διαδικασία, καθώς oι μαθητές ενθαρρύνονται να επικοινωνήσουν και να συνεργαστούν 
μεταξύ τους και με τον εκπαιδευτικό πιο ελεύθερα, συμβάλλοντας σε νέους τρόπους μάθη-
σης με διαδραστική συμμετοχική, αναπτύσσοντας παράλληλα χρήσιμες δεξιότητες. Οι ΤΠΕ 
προσφέρουν σχετική αυτονοµία στους µαθητές, εξοικείωση με τα σύγχρονα µαθησιακά 
περιβάλλοντα των ελληνικών σχολείων, εμπλουτίζουν τη διδακτική τους καθηµερινότητα 
καθώς προσφέρουν ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στην τάξη και διεγείρουν το ενδιαφέρον 
τους, συνδυάζοντας τεχνολογία εικόνας και ήχου (NCET, 1995).  

Πιο πρακτικά, οι ΤΠΕ προσφέρουν στους μαθητές τη δυνατóτητα διεύρυνσης, καταγραφής, 
σύνθεσης, οργάνωσης και κρίσης των γνώσεών τους και τέλος το κατάλληλο περιβάλλον να 
εκφράζουν τις σκέψεις τους με δομημένη παρουσίαση. 

Η ικανοποίηση των μαθητών απó τη συναίσθηση της προσωπικής έκφρασης, τη χαρά της 
δημιουργίας, την καλλιέργεια επικοινωνιακών δεξιοτήτων εξασφαλίζεται και με την προ-
τεινóμενη διδακτική προσέγγιση. Αξιοποιήθηκαν τα διατιθέμενα εργαλεία των νέων τεχνο-
λογιών, όπως π.χ. ο Διαδραστικός Πίνακας, η χρήση μηχανής αναζήτησης στο διαδίκτυο για 
στοχευμένη άντληση πληροφοριών, λογισμικό επεξεργασίας κειμένου, έγινε χρήση των 
διαδραστικών χαρτών με τη βοήθεια του λογισμικού Περιπλάνηση στο χώρο – χρόνο καθώς 
και η επαφή τους με υπολογιστικά εργαλεία παρουσιάσεων όπως PREZI και το PHOTODEX – 
Proshow.  

Η εξοικείωση εκπαιδευτικών και μαθητών στη χρήση των νέων τεχνολογιών υπήρξε ανα-
γκαία προϋπόθεση για τη διαδικασία εφαρμογής.  Άλλωστε, αν η εκπαιδευτική κοινότητα 
πειστεί για τα οφέλη από τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία  και τη θετική επίδραση στα 
µαθησιακά αποτελέσµατα, τότε είναι πολύ πιο πιθανό να συµβάλλει στην αποτελεσµατική 
χρήση τους (Pelgrum, 2001). Αντίθετα, αν η στάση της είναι αρνητική θα είναι δύσκολο να 
αντιληφθεί τις δυνατότητες που της προσφέρονται. 

Εφαρμογή στη Σχολική Μονάδα 

1ος Μήνας  

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 6 ομάδες των πέντε προσώπων. Παράλληλα με τα ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑ-
ΣΙΑΣ που αποτελούν κοινό υλικό επεξεργασίας για όλους και ήταν διαβαθμισμένης δυσκο-
λίας έως απλά γιατί οργανώθηκαν με στόχο τη συμμετοχή όλων των μαθητών, τέσσερις ο-
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μάδες ανέλαβαν τη συλλογή του υλικού που σχετίζεται με τους χώρους επίσκεψης, μία ο-
μάδα ανέλαβε τη συλλογή, παρουσίαση και εκτύπωσή του σε power point και μία ομάδα 
τον σχεδιασμό του προγράμματος της εκδρομής - επίσκεψης. 

Παρουσιάστηκε το γενικότερο πλαίσιο των ιστορικών γεγονότων και των κοινωνικών συν-
θηκών της ιστορικής περιόδου που μελετήθηκε με τη βοήθεια του λογισμικού Περιπλάνηση 
στο Χώρο-Χρόνο, με αποτέλεσμα να γίνει αυτό κατανοητό γενικά και να επιτευχθούν οι μα-
θησιακοί στόχοι. 

2ος Μήνας 

Ακολούθησε η συλλογή του ιστορικού και κοινωνιολογικού υλικού, από τις κατάλληλα επι-
λεγμένες πηγές, με τη βοήθεια επιστημονικών βοηθημάτων και του διαδικτύου. Ειδικότερα, 
εκτός από το κλασικό έντυπο συγκεντρώθηκε και οπτικό υλικό. Επακολούθησε μελέτη και 
σχολιασμός των ιστορικών και κοινωνιολογικών πηγών με σκοπό την αξιολόγηση, σύνθεση 
και οργάνωση όλου του υλικού. 

Το υλικό αυτό, οργανωμένο σε ενότητες, με κατάλληλα σχόλια και παραπομπές εντάχθηκε 
σε επιμέρους παρουσιάσεις (με power point). Τα σχόλια και τα υπομνήματα ενσωματώθη-
καν σε κείμενα – παρουσιάσεις των ίδιων των μαθητών σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό 
τα οποία αναρτήθηκαν στην Ηλεκτρονική Σχολική Τάξη (η-Τάξη). Σε αυτές τις παρουσιάσεις 
ανέτρεχαν οι μαθητές για να καλύψουν απαντήσεις στα Φύλλα Εργασίας που τους είχαν 
διανεμηθεί. 

Εποπτικό εργαλείο σε όλη τη διαδικασία υπήρξε ο Διαδραστικός Πίνακας, παρέχοντας δυ-
νατότητες που υποστηρίζουν τη διδακτική διαδικασία σε πολλά επίπεδα. Αυτό επιτεύχθηκε 
με κατάλληλη οργάνωση του περιεχομένου και την ομαδοποίηση των πληροφοριών, έτσι 
ώστε να ενισχύεται και να ενθαρρύνεται η συμμετοχή και η αλληλεπίδραση των μαθητών 
(Αναστασιάδης κ.ά., 2011). 

3ος Μήνας 

Κατά τη διάρκεια αυτού του μήνα: 

Έγινε ολοκληρωμένα πλέον η παρουσίαση του οργανωμένου υλικού στους μαθητές 
http://eclass.sch.gr/modules/document/document.php?course=G1684102 καθώς και η 
ενημέρωση που αποσκοπούσε στη διαμόρφωση κώδικα συμπεριφοράς στους μουσειακούς 
χώρους της εκπαιδευτικής επίσκεψης. 

Πραγματοποιήθηκε η εκπαιδευτική επίσκεψη στην Αθήνα, σε μνημεία, μουσεία και στη 
Βουλή των Ελλήνων. 

4ος Μήνας  

Για να αποτιμηθεί η επιτυχία των στόχων μας, ακολουθήσαμε τη συνολική / διορθωτική 
αξιολόγηση (Βadman, 1990).  Μαθητές και καθηγητές συζητήσαμε και αξιολογήσαμε την 
πορεία και τα αποτελέσματα του προγράμματος που ολοκληρώθηκε. Οι περισσότεροι μα-
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θητές αξιολογώντας τη διαδικασία, την περιέγραψαν ενδιαφέρουσα και απολαυστική, ειδι-
κότερα ως προς την κατανόηση του περιεχομένου διδασκαλίας, που ξέφευγε από την κλα-
σική παράδοση του μαθήματος. Μολονότι επιδιώξαμε τη μεγαλύτερη δυνατή συμμετοχή 
όλων των μαθητών στην ανάρτηση σχολίων και άρθρων στις περιοχές συζητήσεων δεν το 
πετύχαμε, γιατί το ποσοστό των μαθητών που δεν θα συμμετείχαν στην εκδρομή φάνηκαν 
λιγότερο πρόθυμοι από τους υπόλοιπους, λόγω έλλειψης κινήτρου της συμμετοχής τους 
στην εκδρομή. Στην όλη εκπαιδευτική διαδικασία αποτιμήθηκε ιδιαιτέρως θετικά η ευκολία 
στην πρόσβαση του εκπαιδευτικού υλικού.  

5ος Μήνας 

Στη φάση αυτή η ομάδα ολοκλήρωσε το πρόγραμμα με τη δημόσια παρουσίαση του συνο-
λικού της έργου στο πλαίσιο ειδικής εκδήλωσης, όπου παρουσιάστηκαν τα αποτελέσματα 
όλων των σχολικών δραστηριοτήτων της σχολικής μονάδας, στη σχολική κοινότητα αλλά και 
στην ευρύτερη τοπική κοινωνία. 

Επίλογος 

Οι βασικές αρχές προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων είναι η διεπιστημονική θεώρη-
ση, η βιωματική προσέγγιση, η ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας των μαθητών, το άνοιγμα 
του σχολείου στην κοινωνία, η ανάπτυξη δημοκρατικού διαλόγου, η καλλιέργεια της κριτι-
κής σκέψης και οι αρχές της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη (Σχολικές Δραστηριό-
τητες).  Η δράση αυτή εισήγαγε στο σχολείο μας την πρακτική της χρήσης των ΤΠΕ, στο 
πλαίσιο της αναγνωρισμένης παιδαγωγικής τους προσέγγισης.  Χρήσιμο εργαλείο στην α-
νάπτυξη του σεναρίου ήταν το πλάνο εργασίας. Με τη δημιουργική αυτή δράση, αποκτήθη-
καν γνώσεις με ευχάριστο τρόπο και ταυτόχρονα καλλιεργήθηκαν δεξιότητες. (Παλιάτσου 
Ο., 2011) 

Φύλλα Εργασίας 

Ενδεικτικά κάποια από τα ερωτήματα που οργανώθηκαν με διαβαθμισμένο βαθμό δυσκο-
λίας λαμβάνοντας υπόψη τις ιδιομορφίες της τάξης.  

1] Εντοπίστε στη γραμμή του χρόνου την αρχαϊκή εποχή:  

1100-800 πΧ 800-500 πΧ 500-323 πΧ 323-146 πΧ 146πΧ-330 
μΧ 

330-1453 μΧ 1453 -
σήμερα 

2] Ποια η έννοια, τα χαρακτηριστικά, τα συστατικά, οι προϋποθέσεις , η οργάνωση και η 
σημασία της πόλης κράτος; 
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3] Τι πληροφορίες έχετε για την οικονομία και τη κοινωνία του αθηναϊκού κράτους ως τον 
7ο αιώνα π.Χ. 
http://www.odyssey.com.cy/main/default.aspx?tabID=140&itemID=753&mid=809 

4] Περιγράφω το αρχαίο άστυ. http://theancientweb.wordpress.com/author/ancientweb/Η 
αρχαϊκή Ελληνική κοινωνία (1100 – 750 π.Χ.)  

 

 

Από τις φυλετικές κοινωνίες στην Πόλη –κράτος:« Λογισμικό Περιπλάνηση στο Χωρο-
Χρόνο» 

5] Πώς αισθάνεται ο πολίτης της πόλης-κράτους για το άστυ του; «Αρχαϊκή εποχή, 2. Η 
πόλη-κράτος και η εξέλιξη του πολιτεύματος»  

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
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6] Καταγράφω τα πολιτεύματα με τη σειρά που εμφανίζονται κατά την αρχαϊκή εποχή: Ι-
ΣΤΟΡΙΚΗ ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ-ΚΡΑΤΟΥΣ ή ΟΙ ΜΕΤΑΡΡΥΘΜΙΣΕΙΣ 

 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 

7] Αντιστοιχίζω:  

Α πολίτευμα κατά το οποίο την εξουσία έχουν 
πλούσιοι του χρήματος, κυρίως οι έμποροι  

1…….. α Αριστοκρατία  

Β πολίτευμα κατά το οποίο την εξουσία έχουν οι 
ευγενείς, οι ιδιοκτήτες γης  

2…….. β Ολιγαρχία  

Γ πολίτευμα κατά το οποίο την εξουσία έχει ένα 
φιλόδοξο άτομο, που αποβλέπει στο δικό του 
όφελος χωρίς να λογοδοτεί σε κανέναν 

3……… γ Τυραννία  

8]    Να συμπληρώσετε τις παρακάτω προτάσεις ώστε να είναι αληθείς: 

i.  ....... = με  τον  όρο  δηλώνεται  η  έννοια  του  χώρου  και συγχρόνως η οργανωμένη 
κοινότητα ανθρώπων κάτω από μια εξουσία. 

ii.  .......... ο χώρος άσκησης της εξουσίας, τειχισμένος τις περισσότερες φορές  

iii.  ...... ……ευρύτερη περιοχή γύρω από την πόλη καλλιεργήσιμη, με διάσπαρτους μι-
κρότερους οικισμούς (κώμες). 

iv.  Το πολίτευμα στο οποίο την εξουσία έχουν όσοι αντλούν δύναμη από την καταγω-
γή τους και την κατοχή γης ονομάζεται ......... 

v. Οι ......... ήταν ευγενείς που αναδείχθηκαν ηγέτες των κατώτερων κοινωνικών ομά-
δων και με τη βοήθειά τους κατέλαβαν την εξουσία. 

vi.  Η συνέλευση όλων των ενηλίκων κατοίκων που είχαν πολιτικά δικαιώματα ονομα-
ζόταν ... 

vii.  Η δυνατότητα του πολίτη να συμμετέχει στη διαμόρφωση και ψήφιση των νόμων 
λέγεται 

9] Χαρακτηριστικό γνώρισμα στους κούρους και τις κόρες ήταν το «αρχαϊκό μειδίαμα». Πε-
ριγράψτε τον αρχαϊκό κούρο και την κόρη ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ-ΓΛΥΠΤΙΚΗ 

Κούρος:  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

Κόρη:    . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  

10] Ποιες τεχνικές έχουμε στην αρχαϊκή κεραμική;……………………………………………………. 
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11] Με ποια τεχνική είναι ζωγραφισμένα τα αγγεία; Γράφω τα μέρη του ναού: 

   

 

12] Α) Σε ποιο ρυθμό ανήκουν οι ναοί; 

 

Β) Τα τρίγλυφα και οι μετόπες είναι χαρα-
κτηριστικά του ιωνικού ρυθμού; 

 

13] Μελετήστε το παράθεμα «ΕΚΟΒΕ ΤΑ ΣΤΑΧΥΑ ΠΟΥ ΕΞΕΙΧΑΝ, Ηρόδοτος, Ιστορία, 5.92» και 
με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα ερωτήματα : Γιατί θέλησε να πάρει 
συμβουλές από τον τύραννο της Μιλήτου Θρασύβουλο; Τι ακριβώς έκανε ο Θρασύβουλος 
όταν υποδέχτηκε τον κήρυκα; Ο Περίανδρος κατανόησε αμέσως το σιωπηλό μήνυμα του 
Θρασύβουλου. Εσείς;  

14] Μελετήστε το παράθεμα «Ο ΠΕΙΣΙΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΙ Ο ΑΓΡΟΤΗΣ, Αριστοτέλης, Αθηναίων Πο-
λιτεία, 16.6» και με βάση τις ιστορικές σας γνώσεις να απαντήσετε στα ερωτήματα που α-
κολουθούν: Ποιες ήταν οι συνθήκες διαβίωσης των αγροτών την περίοδο της τυραννίας; Να 
σχολιάσετε τον αντίκτυπο της πράξης του Πεισίστρατου σε όλη την αθηναϊκή κοινωνία. 
Ποια θεωρείτε ότι είναι η στάση του Αριστοτέλη απέναντι στον Πεισίστρατο; 
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Η ψηφιακή αφήγηση ως κίνητρο της μαθησιακής διαδικασίας και ως διδακτικό μέσο για 
τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών. Εφαρμογή σε μια ταινία με θέμα τον σχο-

λικό εκφοβισμό 
  

Καραμπάτσα Βάια 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
vagiakar@gmail.com  

Μπεϊνά Γεωργία 
Καθηγήτρια ΠΕ2 

g_beina@yahoo.gr 

Περίληψη  

Στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας της Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου οι μαθη-
τές του 3ου Γενικού Λυκείου Λάρισας ασχολήθηκαν με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και 
δημιούργησαν μια ψηφιακή αφήγηση με τίτλο Όχι στη βία. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
ουσιαστική ενσωμάτωση της τεχνολογίας σε όλες τις φάσεις της μαθησιακής διαδικασίας, 
τόσο για την κινηματογράφηση και την επεξεργασία της ταινίας όσο και για την έρευνα που 
προηγήθηκε. Απώτερος στόχος της διδακτικής αυτής προσέγγισης ήταν να ασχοληθούν οι 
μαθητές με βιωματικό τρόπο με ένα σύγχρονο, οξύ κοινωνικό πρόβλημα που τους αφορούσε 
άμεσα, εμπλεκόμενοι σε μια διαδικασία που κινητοποίησε όλες τις γνωστικές τους δεξιότη-
τες, καλλιέργησε τη δημιουργικότητα και όξυνε την κοινωνική τους ευαισθησία. Το μεγαλύ-
τερο όφελος από αυτή την προσπάθεια ήταν τελικά το άνοιγμα του σχολείου στην ευρύτερη 
κοινότητα και στα προβλήματα που την απασχολούν και η μετουσίωση της γνώσης σε στάση 
ζωής.  

Λέξεις - κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, νέοι γραμματισμοί, ενδογενή/εσωτερικά κίνητρα, στά-
σεις 

Εισαγωγή 

Η κυριαρχία της τεχνολογίας στη σύγχρονη επικοινωνιακή πραγματικότητα δημιουργεί την 
ανάγκη για ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την κατάκτηση νέων γραμματισμών από τους μα-
θητές προκειμένου να ανταποκρίνονται αποτελεσματικά στις σύγχρονες κοινωνικές πρακτι-
κές. Για να επιτευχθεί αυτό δεν αρκεί η εξοικείωσή τους με τις τεχνικές δυνατότητες των νέων 
μέσων. Είναι απαραίτητη η ουσιαστική κατανόηση των νέων πρακτικών γραμματισμού και 
επομένως η ενσωμάτωση της τεχνολογίας με ουσιαστικό τρόπο στο γλωσσικό μάθημα. Την 
αναγκαιότητα αυτή αναγνωρίζει το Νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών(2011) στη Νεοελ-
ληνική Γλώσσα που αναφέρει ότι οι μαθητές πρέπει «να αποκτήσουν δεξιότητες ψηφιακού 
γραμματισμού τέτοιες, ώστε να χρησιμοποιούν με επάρκεια τις νέες τεχνολογίες, τόσο ως 
παιδαγωγικά μέσα, όσο και ως μέσα για γράψιμο, προσωπική έκφραση, διάβασμα και επι-
κοινωνία», δηλαδή ως μέσα πρακτικής γραμματισμού. Παράλληλα επισημαίνεται ότι στα 
πλαίσια του γλωσσικού μαθήματος «επιβάλλεται να καλλιεργούνται αξίες, συμπεριφορές 
και θέσεις που έχουν σχέση με την κοινωνία». Λαμβάνοντας υπόψη τις παραμέτρους αυτές 
προσπαθήσαμε να σχεδιάσουμε μια διδασκαλία που να ενσωματώνει την τεχνολογία με 
τρόπο ουσιαστικό και συγχρόνως να εμπλέκει τους μαθητές σε έναν προβληματισμό για ένα 
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σοβαρό πρόβλημα που αφορά άμεσα την καθημερινότητά τους, το σχολικό εκφοβισμό. Προ-
κειμένου να αφιερωθεί επαρκής χρόνος στην προσέγγιση του θέματος επιλέχτηκε να υλοποι-
ηθεί στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας.  

 Η δημιουργία μιας ταινίας για το θέμα αυτό θεωρήθηκε ότι θα προσέλκυε το ενδιαφέρον 
των μαθητών, ενώ συγχρόνως θα τους εξοικείωνε με τη νέα κειμενική πραγματικότητα, στην 
οποία η τεχνολογία πολυμεσικής και πολυτροπικής συγγραφής πολλαπλασιάζεται, αμφισβη-
τώντας την κυριαρχία του λόγου (Hull, 2003). Οι μαθητές άλλωστε στην καθημερινή πραγμα-
τικότητά τους έχουν ήδη υιοθετήσει τη χρήση νέων σημειωτικών συστημάτων και τρόπων 
επικοινωνίας, που ενσωματώνουν και συνδυάζουν την εικόνα, τις πολυμεσικές εφαρμογές, 
τη μουσική και το λόγο. Από την πραγματικότητα αυτή το σχολείο συνήθως αφίσταται διευ-
ρύνοντας το χάσμα στην επικοινωνία με το μαθητή. Η χρήση εναλλακτικών διδακτικών προ-
σεγγίσεων, που βρίσκονται σε επαφή με τη νεανική κουλτούρα – όπως η ψηφιακή αφήγηση 
– χωρίς να υποκαθιστά ή να καταργεί τους παραδοσιακούς γραμματισμούς, μπορεί να συ-
νεισφέρει στην ανανέωση της μαθησιακής διαδικασίας και στην προσέγγιση σχολείου-μα-
θητή (Hull, 2003). 

 Αποτιμώντας τα οφέλη από τη συμμετοχή των μαθητών στη δραστηριότητα αυτή διαπιστώ-
θηκε ότι εκτός από την ενεργό συμμετοχή τους καλλιεργήθηκε η δημιουργικότητα και η κρι-
τική τους ικανότητα και κινητοποιήθηκαν ανώτερες γνωστικές ικανότητες. 

Η ψηφιακή αφήγηση και τα παιδαγωγικά οφέλη αξιοποίησής της 

Ο όρος ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling ή digital narrative) αναφέρεται στη χρήση πο-
λυμέσων για τη δημιουργία αφήγησης από τους μαθητές (Barret, 2006· Kearney, 2009). Η 
εκπαιδευτική χρήση της αποσκοπεί στην ανανέωση της διδακτικής μεθοδολογίας (Clark & 
Thomas, 2012), σε ποικίλα εκπαιδευτικά αντικείμενα, ανάμεσα στα οποία η δημιουργική 
γραφή, η λογοτεχνία, η γλωσσική διδασκαλία (Kearney, 2009). Περιλαμβάνει συνήθως φω-
τομοντάζ με την επικάλυψη μαγνητοφωνημένης αφήγησης ή μπορεί να αποτελεί μια μικρού 
μήκους ταινία. Η διάρκεια των ψηφιακών αφηγήσεων ποικίλλει από ένα έως πέντε περίπου 
λεπτά. Παράγεται συνήθως με φθηνό, εύκολα προσβάσιμο υλικό και λογισμικό – φωτογρα-
φίες, ηχογραφήσεις, βίντεο και λογισμικό επεξεργασίας φωτογραφίας και βίντεο. Για την ε-
πιλογή του λογισμικού σημαντικό κριτήριο αποτελεί η χρήση ανοιχτού λογισμικού, καθώς 
και η δυνατότητα για συνεργασία που το λογισμικό αυτό προσφέρει (Psomos & Kordaki, 
2011).  

Η αξιοποίηση της ψηφιακής αφήγησης αποφέρει ποικίλα παιδαγωγικά οφέλη, καθώς επι-
τρέπει τη σύγκλιση διαφορετικών στρατηγικών μαθητοκεντρικής διδασκαλίας: τη μέθοδο 
πρότζεκτ, την ενσωμάτωση της τεχνολογίας, τον κριτικό στοχασμό (Barret, 2006). Η διαδικα-
σία αυτή μέσα στην τάξη εμπλέκει τους μαθητές σε διάφορες δραστηριότητες που απαιτούν 
σχεδιασμό, προγραμματισμό, λήψη αποφάσεων σε όλες τις φάσεις της υλοποίησής της, από 
τη σύλληψη της αρχικής ιδέας ως την παρουσίαση. Έτσι, βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν 
γνωστικές δεξιότητες ανώτερης τάξης (Theodosakis, 2009). Συγκεκριμένα: 

α. Ανάπτυξη της φαντασίας: Η δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης δίνει στους μαθητές την 
ευκαιρία να συλλάβουν με τη φαντασία τους την ιστορία που θέλουν να διηγηθούν και να 
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υλοποιήσουν το όραμά τους. Προϋποθέτει τη σύλληψη μιας ιδέας, τη συνειδητοποίησή της, 
την υλοποίησή της και την επικοινωνία της. Μέσα από αυτή τη διαδικασία οι μαθητές βλέ-
πουν πώς οι ιδέες τους μπορούν να μετασχηματιστούν σε πράξη και ότι, αν οραματιστούν 
κάτι, μπορούν να το πετύχουν.  

β. Ερευνητικές δεξιότητες: Οι μαθητές που αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν μια ταινία πρέ-
πει να διεξάγουν αρκετή έρευνα, που συνήθως δε γίνεται αντιληπτή στους εξωτερικούς πα-
ρατηρητές. Καταρχάς συγκεντρώνουν πληροφορίες, που συχνά είναι τόσο πολλές, ώστε ο-
φείλουν να τις «φιλτράρουν» και να τις αξιοποιήσουν κατάλληλα. Με αυτόν τον τρόπο εξοι-
κειώνονται με καλές τεχνικές έρευνας, καθώς μαθαίνουν από ποιες πηγές να βρίσκουν το 
υλικό τους, πώς να το βρίσκουν, πώς να το επιλέξουν και πώς να το οργανώσουν. 

γ. Δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων: Oι μαθητές, καθώς αντιμετωπίζουν εμπόδια στην ε-
ξεύρεση πηγών, μέσων και εξοπλισμού μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να επιλύουν τα προ-
βλήματα με τα οποία έρχονται αντιμέτωποι. Επίσης με αυτό τον τρόπο αποκτούν εμπειρία 
στην επίλυση των προβλημάτων που προκύπτουν στον «πραγματικό κόσμο» και όχι μόνο στο 
περιβάλλον του σχολείου. 

δ. Δεξιότητες οργάνωσης και προγραμματισμού: Η δημιουργία ταινιών στην τάξη επιτρέπει 
στους μαθητές να εξερευνήσουν τις ικανότητές τους στον προγραμματισμό και τη διαχείριση 
του χρόνου, είτε αυτό αφορά τους ίδιους αποκλειστικά είτε τη συμβολή και τη συνέπειά τους 
σε μια ομάδα. Εξάλλου, αν τυχόν έχουν κάνει λάθη στον προγραμματισμό τους, παίρνοντας 
ανατροφοδότηση μαθαίνουν να τα αντιμετωπίζουν και να τα διορθώνουν.  

ε. Κριτική/αναλυτική ικανότητα: Η ανάπτυξη κριτικής ικανότητας είναι πολύ σημαντική για 
τη μελλοντική εξέλιξη των μαθητών. Οι πληροφορίες που διατίθενται σε αφθονία στην εποχή 
μας μετατρέπονται σε γνώσεις μόνο όταν οι μαθητές τις συλλέγουν, τις αναλύουν και τις α-
ναπαριστούν μέσα από τη δική τους οπτική γωνία. Με τον τρόπο αυτό αναπτύσσουν κριτικές 
και  αναλυτικές δεξιότητες χρήσιμες για την επαγγελματική και την προσωπική τους ζωή. 

Μεθοδολογία 

Θεωρητικό πλαίσιο 

 Η έρευνα έχει δείξει ότι για να επιτευχθεί ουσιαστική ενσωμάτωση της τεχνολογίας η μά-
θηση πρέπει να σχεδιαστεί με μια εποικοδομιστική προσέγγιση, που ενθαρρύνει τους μαθη-
τές να κατακτήσουν τη γνώση μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο, να αναπτύξουν την ικανότητα 
να επιλύουν νέα προβλήματα και να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητα και την κριτική 
σκέψη (Sadik, 2008). Η ουσιώδης ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση κρίνεται 
από το βαθμό που οι μαθητές είναι σε θέση να επιλέξουν τα κατάλληλα εργαλεία για να 
αποκτήσουν πληροφορίες, να αναλύσουν και να συνθέσουν τις πληροφορίες αυτές και να τις 
παρουσιάσουν με επιστημονικό τρόπο (Harris, 2005). Όσον αφορά την ψηφιακή αφήγηση η 
παιδαγωγική σημασία της θεμελιώνεται στην θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού του 
Vygotsky, που δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στην αφήγηση ως αξία επικοινωνιακή. Ο Vygotsky 
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θεωρεί τη φαντασία κύριο παράγοντα της πολιτιστικής ζωής, που καθιστά δυνατή την επι-
στημονική και καλλιτεχνική δημιουργικότητα. Ως εκ τούτου η θέση της στην εκπαίδευση είναι 
αδιαμφισβήτητη. 

Στη συγκεκριμένη ερευνητική εργασία ακολουθήθηκε η ομαδοσυνεργατική διδακτική μέθο-
δος και η μέθοδος πρότζεκτ (Ματσαγγούρας, 2000). Οι διδάσκουσες ανέλαβαν το ρόλο των 
συντονιστών και εμψυχωτών των μαθητών με τη μέθοδο της φθίνουσας καθοδήγησης. Σύμ-
φωνα με τη μέθοδο αυτή ο εκπαιδευτικός θέτει τα ερωτήματα και οι μαθητές επιλέγουν τα 
βήματα και τις δράσεις της έρευνας, τις οποίες ολοκληρώνουν με τη καθοδήγηση του εκπαι-
δευτικού, όταν κρίνεται αναγκαίο. Το συνεχές ολοκληρώνεται με τελείως ακαθοδήγητες μορ-
φές διερευνητικής μάθησης, όπου και τα ερωτήματα και οι διερευνητικές δράσεις καθορίζο-
νται από τους μαθητές, χωρίς παρεμβάσεις του εκπαιδευτικού (Ματσαγγούρας, 2011). 

Από την άλλη πλευρά, στη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης υιοθετήθηκε η μέθοδος της 
ελεύθερης διερεύνησης, καθώς οι εκπαιδευτικοί έκριναν ότι οι μαθητές είχαν τις απαιτούμε-
νες δυνατότητες. Υιοθετήθηκε το διερευνητικό και βιωματικό μοντέλο της αναζήτησης, της 
κριτικής ανάλυσης, της συνθετικής επεξεργασίας, της ανάληψης πρωτοβουλίας, της αξιολό-
γησης και της αξιοποίησης της γνώσης. 

 Από τα προτεινόμενα Ερευνητικά Σχήματα Κατανομής Θεμάτων και Οργάνωσης Ομάδων ε-
πιλέχτηκε το 2ο σχήμα, δηλαδή ο «Επιμερισμός θέματος στις επιμέρους ομάδες» (Ματσαγ-
γούρας, 2011), ώστε κάθε ομάδα να ασχοληθεί με ένα από τα διαφορετικά υποθέματα της 
ενδοσχολικής βίας. 

Μεθοδολογικά εργαλεία 

Τα μεθοδολογικά εργαλεία με τα οποία κατάφεραν οι ομάδες να συλλέξουν το υλικό τους, 
να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να δημιουργήσουν την ψηφιακή 
αφήγηση ήταν τα εξής: 

α. Πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές: έρευνα σε βιβλιογραφικές πηγές και ανάλυση του 
περιεχομένου για να κατανοήσουν οι μαθητές ατομικές ή ομαδικές επιλογές, στάσεις, συ-
μπεριφορές και καταστάσεις σχετικές με το θέμα της ενδοσχολικής βίας. Προβολή ψηφιακού 
υλικού σχετικού με τη βία ως έναυσμα για τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης των μα-
θητών. 

β. Έρευνα πεδίου: Συζήτηση με τους μαθητές σχετικά με τις προσωπικές τους εμπειρίες στο 
ζήτημα της ενδοσχολικής βίας - μελέτες περίπτωσης ( Ματσαγγούρας, 2011). Συζήτηση με-
ταξύ των μαθητών για το σενάριο και τον τρόπο υλοποίησης της ψηφιακής αφήγησης. 

γ. Διερευνητική προσέγγιση: Σύνταξη ερωτηματολογίων για το θέμα της βίας στο σχολείο μας 
, διανομή τους στους μαθητές του σχολείου, ανάλυση των αποτελεσμάτων και εξαγωγή συ-
μπερασμάτων. 

 δ. Ψηφιακά μέσα: Δημιουργήθηκε ένα wiki για τη συνεργασία των ομάδων, την αποθήκευση 
του υλικού και την κατάθεση ιδεών. Χρησιμοποιήθηκαν οι Η/Υ του σχολικού εργαστηρίου, το 
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Διαδίκτυο, πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου και παρουσιάσεων, ψηφιακή βιντεοκάμερα 
και πρόγραμμα επεξεργασίας βίντεο για το μοντάζ. 

 ε. Βιωματική προσέγγιση του θέματος, που επιτεύχθηκε μέσω της ψηφιακής αφήγησης. 

Αναλυτική παρουσίαση της διδακτικής διαδικασίας 

Ο σχεδιασμός της διδακτικής διαδικασίας ακολούθησε σε αδρές γραμμές το διδακτικό μο-
ντέλο που προτείνει ο Kearney (2009), στο οποίο διακρίνονται τρία στάδια για την παραγωγή 
ψηφιακής αφήγησης: πριν την παραγωγή, παραγωγή και μετά την παραγωγή. Στη συνέχεια 
θα παρουσιαστούν οι διδακτικές ενέργειες και οι στόχοι που τέθηκαν σε καθένα από τα στά-
δια αυτά. 

Πριν την παραγωγή 

Στο στάδιο αυτό προσδιορίστηκε ο σκοπός της ψηφιακής αφήγησης, το κοινό-στόχος και τα 
μέσα που θα χρησιμοποιούνταν για την υλοποίησή της. Παράλληλα, πραγματοποιήθηκε έ-
ρευνα για το θέμα και γράφτηκε το σενάριο της ψηφιακής αφήγησης. Το συγκεκριμένο στά-
διο υλοποιήθηκε σε τρεις φάσεις:  

Α) Ανάπτυξη ιδεών: Αρχικά παρουσιάστηκαν από τις διδάσκουσες ψηφιακές αφηγήσεις από 
διαδικτυακές πηγές, προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές την έννοια και τις δυνατότητες 
της ψηφιακής αφήγησης. Στη συνέχεια έγινε συζήτηση κατά την οποία διερευνήθηκαν ερω-
τήματα σχετικά με το θέμα και το σκοπό της ψηφιακής αφήγησης που θα υλοποιούνταν από 
τους μαθητές, τον τρόπο εργασίας, τα διαθέσιμα μέσα, τέθηκαν χρονοδιαγράμματα και χω-
ρίστηκαν οι ομάδες εργασίας. Καθεμιά από τις τέσσερις ομάδες μαθητών που συγκροτήθη-
καν ανέλαβε να διερευνήσει σε όλους τους διαθέσιμους πόρους – διαδίκτυο, βιβλιοθήκες – 
για υλικό σχετικό με τον σχολικό εκφοβισμό, θέμα που αποφασίστηκε να αποτελέσει το α-
ντικείμενο της ψηφιακής αφήγησης. Για την αποθήκευση του υλικού, την κατάθεση ιδεών 
και τη διευκόλυνση της πρόσβασης όλων των ομάδων στο υλικό αυτό αποφασίστηκε να δη-
μιουργηθεί ένα wiki (http://homodictyous.wikispaces.com). 

Β) Οι μαθητές, σε ομάδες, μελέτησαν το υλικό που συνέλεξαν και κατέγραψαν πληροφορίες 
σχετικά με τις μορφές σχολικού εκφοβισμού, τους παράγοντες που συνδέονται με την εμφά-
νιση του φαινομένου και την ψυχολογία όλων των εμπλεκόμενων: του θύτη, του θύματος και 
των παρατηρητών. Οι υπεύθυνες καθηγήτριες ήταν παρούσες σε όλη τη διάρκεια της μελέτης 
των μαθητών, εστιάζοντας την προσοχή τους στην αξιολόγηση και συγκριτική θεώρηση των 
πηγών τους. Οι μαθητές έμαθαν να αποδελτιώνουν τις πληροφορίες των κειμένων και να 
τηρούν δελτία με περιληπτική απόδοση των πληροφοριών που συνέλεγαν, μακριά από τη 
λογική της συνήθους τακτικής της «αντιγραφής – επικόλλησης». Στη συνέχεια παρουσίασαν 
τα αποτελέσματα της έρευνάς τους στις υπόλοιπες ομάδες. Η φάση αυτή αποδείχτηκε σημα-
ντική για τη μαθησιακή διαδικασία, καθώς βοήθησε τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν τη 
σημασία της έρευνας για την επιτυχία της ιστορίας τους. Η αληθοφάνεια κάθε είδους αφή-
γησης κρίνεται από την εμβάθυνση στο θέμα που παρουσιάζεται (Theodosakis, 2009). Η ψη-
φιακή αφήγηση λειτούργησε αποτελεσματικά ως κίνητρο, ενεργοποιώντας το ενδιαφέρον 
των μαθητών για την έρευνα και οδηγώντας τους σε ουσιαστική γνώση του θέματος. 
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Γ) Οι μαθητές σε ομάδες σχεδίασαν τις προτάσεις τους για το διάγραμμα με τις σκηνές που 
θα μπορούσε να περιλαμβάνει η ιστορία (storyboard). Η πρόταση της κάθε ομάδας παρου-
σιάστηκε και συζητήθηκε από την ολομέλεια. Με διακριτικές παρεμβάσεις και ερωτήσεις οι 
καθηγήτριες καλούσαν τους μαθητές να προσδιορίσουν το ρόλο της κάθε σκηνής σε σχέση 
με τη βασική ιδέα που ήθελαν να εκφράσουν με την ιστορία τους. Με τον τρόπο αυτό οι 
μαθητές κατανόησαν την έννοια της πλοκής, ενώ τους δόθηκε η ευκαιρία να εκφραστούν σε 
προφορικό λόγο αιτιολογώντας τις επιλογές τους. Σύμφωνα με τον Θεοδοσάκη η διαδικασία 
αυτή – που ονομάζει pitching – καλλιεργεί μια βασική επικοινωνιακή δεξιότητα που προσι-
διάζει στον τρόπο που λειτουργεί η επικοινωνία τον 21ο αιώνα (Theodosakis, 2009). Στο τέλος 
αυτής της διαδικασίας με διαλεκτικό τρόπο οι μαθητές κατέληξαν στο τελικό διάγραμμα της 
πλοκής και ανατέθηκε σε μια ομάδα –τους σεναριογράφους – να συγγράψει το ολοκληρω-
μένο σενάριο για την ταινία, ενώ στις υπόλοιπες διαμοιράστηκαν άλλοι ρόλοι: υπεύθυνοι για 
τη μουσική υπόκρουση, την «παραγωγή», το μοντάζ, την προώθηση και παρουσίαση της ται-
νίας. 

Παραγωγή 

Έχοντας πια το τελικό σενάριο οι μαθητές προσδιόρισαν συγκεκριμένες ημερομηνίες κατά τις 
οποίες θα πραγματοποιούσαν την κινηματογράφηση των σκηνών που προέβλεπε το σενάριό 
τους, τον εξοπλισμό που θα χρειαζόταν, μηχανικό και σκηνικό, και το ρόλο που θα αναλάμ-
βανε ο κάθε μαθητής. Για την κινηματογράφηση, που πραγματοποιήθηκε στο χώρο του σχο-
λείου, χρειάστηκαν δύο μέρες. Στο σημείο αυτό καθοριστική υπήρξε η βοήθεια που προθυ-
μοποιήθηκε να προσφέρει φοιτήτρια του τμήματος Κινηματογράφου, με τις υποδείξεις της 
σε τεχνικά σημεία της κινηματογράφησης.  

Μετά την παραγωγή 

Στο συγκεκριμένο στάδιο ο Kearney(2009) διακρίνει δύο φάσεις:  

Α) Αρχικά έγινε από τους μαθητές η επεξεργασία του υλικού που κινηματογραφήθηκε, το 
μοντάζ και η προσθήκη εφέ και ήχου. Οι μαθητές κλήθηκαν να κάνουν σημαντικές επιλογές: 
ποιο υλικό έπρεπε να απορρίψουν και ποιο να διατηρήσουν, ποια μουσική και ποια εφέ θα 
ταίριαζαν στο συναισθηματικό κλίμα που ήθελαν να δημιουργήσουν. Οι επιλογές αυτές είναι 
που συνιστούν την καλλιτεχνική πρόθεση και καθορίζουν το αισθητικό αποτέλεσμα ενός έρ-
γου. Συγχρόνως, προϋποθέτουν την ενεργοποίηση ανώτερων γνωστικών δεξιοτήτων και καλ-
λιεργούν τη δημιουργικότητα (Theodosakis, 2009).  

Β) Ακολούθησε η διανομή (παρουσίαση). Σε ένα πρώτο στάδιο, οι μαθητές παρουσίασαν την 
εργασία και την ταινία τους σε ένα μικρό κοινό, που αποτελούνταν κυρίως από φίλους συμ-
μαθητές τους. Η πρώτη αυτή προβολή έγινε στο πλαίσιο της καθιερωμένης παρουσίασης των 
ερευνητικών εργασιών του σχολείου. Η οικειότητα με το κοινό έδωσε στους μαθητές το αί-
σθημα της αυτοπεποίθησης, ενώ η θερμή υποδοχή του έργου τους πρόσφερε ηθική ικανο-
ποίηση. Η δεύτερη παρουσίαση της ταινίας τους έγινε στα πλαίσια των εκδηλώσεων του σχο-
λείου για το σχολικό εκφοβισμό. Εκεί δόθηκε η δυνατότητα μιας εποικοδομητικής συζήτη-
σης, στο πλαίσιο της οποίας οι μαθητές εξέφρασαν και μοιράστηκαν τις απόψεις και τις ε-
μπειρίες τους και δημιούργησαν ένα κλίμα προβληματισμού για ένα σοβαρό πρόβλημα που 
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απασχολούσε όλη τη σχολική κοινότητα. Η τρίτη προβολή της ταινίας έγινε στο μαθητικό φε-
στιβάλ Artfools, στο οποίο απέσπασε την τρίτη τιμητική διάκριση.  

Δυσκολίες 

Κατά τη διάρκεια της παραγωγής της ψηφιακής αφήγησης παρουσιάστηκαν διάφορες δυ-
σκολίες που αφορούσαν κυρίως στη δυσχέρεια ως προς την εξεύρεση και τον χειρισμό των 
απαραίτητων ψηφιακών μέσων. Οι μαθητές αναζήτησαν τα απαραίτητα μέσα στο οικείο τους 
περιβάλλον και βρήκαν ανταπόκριση από φοιτήτρια της σχολής κινηματογράφου η οποία 
τους παρείχε τη βοήθειά της στην παραγωγή της ψηφιακής αφήγησης , την επεξεργασία της 
και το μοντάζ. Ακόμη μας δυσκόλεψε η αρχική αδυναμία συντονισμού των ομάδων και εξεύ-
ρεσης του κατάλληλου χρόνου για την παραγωγή της ταινίας, η οποία αντιμετωπίστηκε με 
την εξωσχολική απασχόληση των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ειδικότερα, σε ό,τι αφορά 
τους πρώτους, θα πρέπει να σημειωθεί ότι όλοι συμμετείχαν στη διαδικασία αυτή με πολλή 
προθυμία, δημιουργικότητα και ανάληψη πρωτοβουλιών, συμβάλλοντας αποφασιστικά 
στην επιτυχία του εγχειρήματος.  

Συμπεράσματα 

 Από τη συζήτηση που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της αξιολόγησης του project καθώς 
και από την εμπειρική παρατήρηση των διδασκουσών καθ' όλη τη διάρκειά του, καταλήξαμε 
στα ακόλουθα συμπεράσματα: 

 Ως προς το στόχο που αρχικά τέθηκε, την αποτελεσματική αξιοποίηση των ψηφιακών μέσων, 
τα αποτελέσματα κρίθηκαν ικανοποιητικά. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τις νέες τεχνολο-
γίες, αποκτώντας γνώσεις ή επεκτείνοντας τις υπάρχουσες σε λογισμικά παρουσίασης, επε-
ξεργασίας βίντεο και σε σύγχρονα εργαλεία του web 2, όπως τα wikies. Τα αξιοποίησαν με 
τρόπο δημιουργικό, υπηρετώντας τις ανάγκες τους για έκφραση και συνεργασία.  

Σημαντικό για τη μαθησιακή διαδικασία κρίνεται το γεγονός ότι δημιουργήθηκαν στους μα-
θητές/τριες ενδογενή/ εσωτερικά κίνητρα (intrinsic motivation), κίνητρα δηλαδή που δεν 
προέρχονταν από εξωτερικούς παράγοντες, αλλά από το ίδιο το ενδιαφέρον και την από-
λαυση της δραστηριότητας (Ryan & Deci, 2000). Η εκτίμηση αυτή στηρίζεται στα ακόλουθα 
δεδομένα: στον παρατηρούμενο ενθουσιασμό των μαθητών, την πρόθυμη ανταπόκρισή τους 
στις απαιτήσεις του έργου που ανέλαβαν, το σεβασμό των χρονοδιαγράμματων, την ενθου-
σιώδη κατάθεση των απόψεων και των προτάσεών τους και την ανάληψη πρωτοβουλιών για 
την επίλυση των προβλημάτων που ανέκυπταν. Τέλος, το αξιόλογο αποτέλεσμα της εργασίας 
τους σε σχέση με τα στενά χρονικά περιθώρια καταδεικνύει το βαθμό της δέσμευσής τους. 

 Παρατηρήθηκε ακόμα ότι οι μαθητές παρουσίασαν δεξιότητες ανώτερης τάξης: δημιουργική 
φαντασία, (με την ανάπλαση των βιωμάτων και των εμπειριών τους σε μυθοπλαστική αφή-
γηση), ερευνητικές δεξιότητες (με την κριτική αντιμετώπιση και τη δημιουργική αξιοποίηση 
των πηγών τους), καθώς και δεξιότητες οργάνωσης και αυτοδιαχείρισης. 

 Διαπιστώθηκε επιπλέον ότι οι δραστηριότητες αυτού του είδους συμβάλλουν στο άνοιγμα 
του σχολείου στην ευρύτερη κοινότητα. Η γνώση συνδέθηκε με την εμπειρία και εξελίχθηκε 
σε διάθεση για κοινωνική δράση. Η προβολή της ταινίας και η συζήτηση που επακολούθησε 
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προκάλεσε έντονο προβληματισμό σχετικά με το θέμα του σχολικού εκφοβισμού, που είχε 
θετική αντανάκλαση, κατά γενική ομολογία, στη σχολική ζωή. Έτσι, η γνώση που αποκόμισαν 
οι μαθητές από τη δραστηριότητα αυτή μετουσιώθηκε σε στάση ζωής. 
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Ιστοεξερεύνηση στη Βυζαντινή Ιστορία 

Νικολοπούλου Αικατερίνη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
katerina.n@lycos.com 

Περίληψη 

Η διδασκαλία της Βυζαντινής Ιστορίας αποτελεί «πρόκληση» για το σύγχρονο –και όχι μόνο- 
εκπαιδευτικό, καθώς έχει συνδεθεί με μία εποχή κάπως ακατανόητη, θολή και δύσκολη για 
τους περισσότερους μαθητές.  Παρόλα αυτά, με τη συνεισφορά των ΤΠΕ στη μαθησιακή 
διαδικασία ενδέχεται κάποια σημεία να φωτιστούν και εν τέλει να προσελκύσουν το ενδια-
φέρον των μαθητών.  Με αυτό το σκεπτικό δημιουργήσαμε μία ιστοεξερεύνηση για τη βυ-
ζαντινή ιστορία και συγκεκριμένα για την εσωτερική αναδιοργάνωση του κράτους και τη 
δημιουργία των θεμάτων.  Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές ενεπλάκησαν δημιουργικά στη 
μαθησιακή διαδικασία, εργάστηκαν ομαδοσυνεργατικά, περιηγήθηκαν ιστοσελίδες ιστορι-
κού ενδιαφέροντος, δημιούργησαν δικά τους πολυτροπικά κείμενα και συνέδεσαν τη γνώ-
ση με μια ευχάριστη δραστηριότητα.   

Λέξεις – κλειδιά:  μέση βυζαντινή περίοδος, ελεύθεροι καλλιεργητές, θέματα 

 Εισαγωγή 

Η ιστοεξερεύνηση που δημιουργήσαμε και πραγματοποιήσαμε έχει τον τίτλο «Αγρότης με 
άλογο και βόδι ψάχνει…. » και είναι διαθέσιμη στην ηλεκτρονική διεύθυνση http: //zunal. 
com/webquest. php?w=202281.  Ο τίτλος προσελκύει το ενδιαφέρον των μαθητών και αμέ-
σως μετά δίδεται η διευκρίνιση …για δουλειά! Στη συνέχεια, παρατίθεται η πρώτη σελίδα 
της ιστοεξερεύνησης που κατατοπίζει γενικά τους μαθητές ως προς το θέμα που θα επεξερ-
γαστούν:   

Αγρότης με άλογο και βόδι ψάχνει. . .  . . .  «για δουλειά. »! Βρισκόμαστε στο 670μ. Χ και 
ένας νέος αγρότης χρειάζεται . . . επαγγελματικό προσανατολισμό! Να γίνει ελεύθερος μι-
κροκαλλιεργητής ή να καταταγεί σε κάποιο "θέμα" ως στρατιώτης - αγρότης; Ακολουθήστε 
την ιστοεξερεύνηση για να τον βοηθήσετε να αποφασίσει. . .  

Η επόμενη σελίδα της ιστοεξερεύνησης είναι μία σύντομη εισαγωγή στο θέμα και έχει ως 
εξής:  

Ως σύμβουλοι επαγγελματικού προσανατολισμού προσπαθήστε να ενημερώσετε το νέο 
αγρότη για τις επιλογές που έχει, τα πλεονεκτήματα, τους κινδύνους που διατρέχει στην 
κάθε περίπτωση.  

Εργασία και διαδικασία 

Αφού κατατοπίστηκαν οι μαθητές ως προς το γενικό πλαίσιο εργασίας, στη συνέχεια τους 
δίδονται περισσότερες λεπτομέρειες:  
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Αφού χωριστείτε σε 5 ομάδες των 5 ατόμων, θα ερευνήσετε τις δύο διεξόδους που φαίνε-
ται να έχει ο αγρότης μας: να γίνει ελεύθερος μικροκαλλιεργητής ή να καταταγεί σε ένα 
από τα "θέματα".  Αφού εντοπίσετε τα πλεονεκτήματα, τις υποχρεώσεις και τα μειονεκτή-
ματα για κάθε περίπτωση, θα φτιάξετε τις αντίστοιχες "διαφημιστικές αφίσες" της εποχής.  
Τέλος, όλοι μαζί θα συντάξετε ένα ενημερωτικό φυλλάδιο εκ μέρους του αυτοκράτορα Η-
ρακλείου προς τους νέους αγρότες για τις επαγγελματικές τους προοπτικές. . .  

Ταυτότητα σεναρίου  

Διδακτικό αντικείμενο:  Ιστορία 

Διδακτική ενότητα:  Εσωτερική αναδιοργάνωση του κράτους - Τα Θέματα 

Τάξεις:  Β΄ Γυμνασίου, Β΄ Λυκείου, Α΄ ΕΠΑΛ 

Προϋποθέσεις υλοποίησης:  Οι μαθητές χρειάζεται να έχουν προηγούμενη επαφή με την 
ομαδοσυνεργατική και διερευνητική μέθοδο διδασκαλίας.  Επιπλέον, κρίνεται απαραίτητη 
η εξοικείωση των μαθητών με προγράμματα επεξεργασίας κειμένου παρουσίασης και πε-
ριήγηση στο διαδίκτυο για έρευνα σε ιστοτόπους ιστορικού ενδιαφέροντος.  

Χρονισμός:  5 διδακτικές ώρες 

Διαθεματικότητα:  Ιστορία, Γλώσσα, Πληροφορική.  

Εργαλεία σεναρίου:  Πρόσβαση στο Διαδίκτυο microsoft office,φύλλα εργασίας, πρόγραμμα 
παρουσιάσεων 

Ρόλος καθηγητή:  Συμβουλευτικός,ανατροφοδοτικός,ενθαρρυντικός,διευκρινιστικός στις 
απορίες των μαθητών.  Η παρουσία και του καθηγητή πληροφορικής στο εργαστήριο Η/Υ 
κρίνεται ιδιαιτέρως χρήσιμη, προκειμένου να συνδράμει στις τεχνολογικές αδυναμίες των 
μαθητών.  

Στόχοι:  
Γνωστικοί:  

1. Να περιγράφουν το θεσμό των "θεμάτων" στη μέση βυζαντινή περίοδο 
2. Να αναφέρουν τα "θέματα" της εποχής του Ηρακλείου 
3. Να αφηγούνται την κατάσταση των ελεύθερων μικροκαλλιεργητών την περίοδο αυ-

τή 
4. Να οργανώνουν και να ταξινομούν πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και 

τα μειονεκτήματα των προσφερομένων για τους αγρότες επιλογών 
5. Να δημιουργούν μια δική τους διαφημιστική αφίσα και ένα δικό τους ενημερωτικό 

φυλλάδιο 

Παιδαγωγικοί:  
1. Να εργαστούν ομαδικά και να ασκηθούν σε δεξιότητες συνεργασίας 
2. Να ασκηθούν στην κριτική ανάγνωση και αξιολόγηση διαδικτυακών πληροφοριών 
3. Να αποκτήσουν πρωτοβουλία και αυτενέργεια  
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4. Να συνδέσουν τη γνώση με μια ευχάριστη δραστηριότητα 

Τεχνολογικοί/ψηφιακοί:  
1. Να εξοικειωθούν με ψηφιακά περιβάλλοντα μάθησης 
2. Να ασκηθούν στην περιήγηση σε ιστοσελίδες ιστορικού ενδιαφέροντος 
3. Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ ως περιβάλλον πρακτικής γραμματισμού(αξιοποίηση των 

επεξεργαστών κειμένου, των προγραμμάτων παρουσίασης) 
4. Να αποκτήσουν δεξιότητες συγγραφής, αποθήκευσης, εκτύπωσης και δημοσίευσης 

πολυτροπικού κειμένου (νέα κειμενικότητα) 

ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΑΠΣ ΚΑΙ ΔΕΠΠΣ: στην εισαγωγή του ΔΕΠΠΣ (ΦΕΚ 303/13-3-2003) αναφέρεται 
ότι η παροχή γενικής παιδείας στοχεύει στην εξασφάλιση της δυνατότητας πρόσβασης σε 
ποικίλες πηγές πληροφόρησης και αξιοποίησης της πληροφορίας για οποιοδήποτε θέμα, 
στην καλλιέργεια της ικανότητας κριτικής ερμηνείας και ατομικών επιλογών σύμφωνα με 
τις προσωπικές αξίες και ανάγκες, στην καλλιέργεια της ικανότητας έκφρασης των σκέψεων 
και των απόψεων με την ανάπτυξη πνευματικών, κοινωνικών και επικοινωνιακών δεξιοτή-
των, καθώς και στην προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών για την επίτευξη κοι-
νών στόχων.  

 Στο ΑΠΣ της Ιστορίας αναφέρονται ως στόχοι οι εξής:   
• Να κατανοήσουν οι μαθητές ότι ο κόσμος στον οποίο ζουν είναι αποτέλεσμα μιας 

εξελικτικής πορείας με υποκείμενα δράσης τους ανθρώπους.  
• Να καταστούν ικανοί, μέσα από τη γνώση του παρελθόντος, να κατανοήσουν το 

παρόν, να στοχαστούν για τα προβλήματά του και να προγραμματίσουν υπεύθυνα 
το μέλλον τους.  

• Να συνειδητοποιήσουν την προσωπική τους ευθύνη για την πορεία της κοινωνίας 
στην οποία ζουν.  

• Να οικειώνονται βαθμιαία το ειδικό λεξιλόγιο της ιστορικής επιστήμης.  
Να συνειδητοποιήσουν ότι η κατανόηση κάθε κοινωνίας προϋποθέτει τη μελέτη 
όλων των πτυχών της (πολιτικής, οικονομικής, πολιτιστικής, θρησκευτικής κ.λπ.).  

• Να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης των 
ιστορικών πηγών.   

Ειδικότεροι στόχοι της ενότητας 
• Να γνωρίσουν το θεσμό των θεμάτων και να κατανοήσουν τη σημασία του για τη 

διοίκηση και την άμυνα της αυτοκρατορίας  
• Να γνωρίσουν το έργο των σημαντικότερων αυτοκρατόρων της περιόδου.  
• Να γνωρίσουν τις σημαντικές μεταρρυθμίσεις του 7ου αι.  και να κατανοήσουν τη 

σημασία τους για την επιβίωση και τη μελλοντική φυσιογνωμία του Βυζαντινού 
κράτους.   

Αν οι εργασίες που ανατίθενται στα πλαίσια του σχολικού μαθήματος στους μαθητές / 
τριες, τους οδηγούν σε προσωπική δημιουργική ανασύνθεση του ιστορικού γεγονότος και 
ερμηνευτική προσέγγισή του, τότε αναπτύσσεται στο έπακρο η κινητοποίηση του ενδιαφέ-
ροντός τους και πιθανόν η περαιτέρω ενασχόλησή τους με την Ιστορία (Γιακουμάτου, 
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2006). Συνεπώς η διδασκαλία της Ιστορίας οφείλει να έχει μαθητοκεντρικό χαρακτήρα και 
να προωθεί τη χρήση ποικίλων πηγών, ώστε να ενθαρρύνονται οι μαθητές/τριες να διερευ-
νούν, να ανακαλύπτουν και να οικοδομούν την ιστορική γνώση (Κάββουρα, 2004).  

Μέθοδος διδασκαλίας:  Ομαδοσυνεργατική 

Πορεία διδασκαλίας 

ΠΡΩΤΗ ΩΡΑ:  Χρησιμοποιούμε ως αφόρμηση είτε το μάθημα ΙΙ. 2,κεφ. 1 του σχ. βιβλίου της 
Β΄ Γυμνασίου, είτε το μάθημα 2 του κεφ. 1 του σχ.  βιβλίου της Β΄ Λυκείου, είτε το μάθημα 
15 του σχ.  βιβλίου της Α΄ Επαλ ανάλογα με την τάξη που διδάσκουμε.  Στη συνέχεια χωρί-
ζουμε τους μαθητές σε 5 ομάδες των 5,προσπαθώντας να είναι ετερογενείς και μεικτές 
προκειμένου οι μαθητές να διευρύνουν την κοινωνικότητά τους και να συμμετάσχουν ενερ-
γητικά στην όλη διαδικασία χωρίς προκαταλήψεις.  Σε κάθε ομάδα ανατίθενται ρόλοι, ανά-
λογα με τα ενδιαφέροντα του καθενός και τις ανάγκες της ομάδας.  Κατόπιν, οι μαθητές 
παραλαμβάνουν τα φύλλα εργασίας και ανοίγουν τους υπολογιστές τους . Τους δίνεται όλη 
η ώρα να μελετήσουν το διαθέσιμο υλικό και να κρατήσουν τις σημειώσεις που χρειάζο-
νται.  

ΔΕΥΤΕΡΗ ΩΡΑ:  Καλό θα ήταν η δεύτερη ώρα να είναι συνεχόμενη της πρώτης.  Την ώρα 
αυτή οι μαθητές φτιάχνουν τις παρουσιάσεις τους με την καθοδήγηση του φιλολόγου και 
του καθηγητή πληροφορικής 

ΤΡΙΤΗ ΩΡΑ: Οι μαθητές παρουσιάζουν στην ολομέλεια τις εργασίες τους είτε στην τάξη είτε 
στο εργαστήριο Η/Υ.  Ακολουθεί αυτοαξιολόγηση των ομάδων σύμφωνα με τη ρουμπρίκα 
αξιολόγησης της ιστοεξερεύνησης, ετεροαξιολόγηση από τις άλλες ομάδες και τον διδάσκο-
ντα, καθώς και διάλογος σχετικά με τα σημεία που δυσκολεύτηκαν ή που απόλαυσαν πιο 
πολύ.  

ΤΕΤΑΡΤΗ ΩΡΑ: Όλοι μαζί οι μαθητές δημιουργούν το ενημερωτικό φυλλάδιο στο εργαστή-
ριο Η/Υ χρησιμοποιώντας τα πορίσματα στα οποία είχαν ήδη καταλήξει.  

ΠΕΜΠΤΗ ΩΡΑ: Οι μαθητές παρουσιάζουν το ενημερωτικό τους φυλλάδιο και το δημοσιεύ-
ουν στην ιστοσελίδα του σχολείου.  Ακολουθεί διάλογος σχετικά με το όλο εγχείρημα, τελι-
κή αξιολόγηση από την ολομέλεια και ανατροφοδότηση από τον καθηγητή.  

Φύλλα εργασίας 
Η τάξη χωρίζεται σε 5 ομάδες των 5 ατόμων.  
Αφού περιηγηθείτε στις ιστοσελίδες 
1. http: //www. fhw. gr/chronos/09/gr/o/610/main/o3b2. html 
 2. http: //www. fhw. gr/chronos/09/gr/o/610/main/o3. html 
 3. http: //www. fhw. gr/chronos/09/gr/k/610/main/k3. html 
 4. http: //el. wikipedia. 
org/wiki/%CE%98%CE%AD%CE%BC%CE%B1_%28%CE%92%CF%85%CE%B6%CE%AC%CE%BD
%CF%84%C E%B9%CE%BF%29 
 5. http: //asiaminor. ehw. gr/forms/fLemmaBodyExtended. aspx?lemmaID=4478 
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 6. http: //www. fhw. gr/chronos/09/gr/k/610/main/k3a1. html 
 7. http: //www. fhw. gr/chronos/09/gr/k/610/main/k3a2. html 
 8. http: //www. fhw. gr/chronos/09/gr/o/610/main/o3b1. html 
 9. http: //83. 212. 104. 
204/EKBMM/Page?name=ypomeleti&lang=gr&id=14&sub=613&level=1 
οι ΟΜΑΔΕΣ Α και Β θα ασχοληθούν με τους ελεύθερους καλλιεργητές, ενώ οι ΟΜΑΔΕΣ Γ,Δ 
και Ε με τους στρατιώτες- αγρότες των θεμάτων.  
Πιο συγκεκριμένα, 
η ΟΜΑΔΑ Α θα παρουσιάσει σε ppt πληροφορίες που αφορούν τους ελεύθερους καλλιερ-
γητές:  την προέλευση της γης, τα πλεονεκτήματα, τις υποχρεώσεις, καθώς και τους κινδύ-
νους /μειονεκτήματα που υπάρχουν. (ιστοσελίδες 1,2,3,6,7,8) 
η ΟΜΑΔΑ Β θα δημιουργήσει μια ψηφιακή διαφημιστική αφίσα της εποχής (ms publisher) 
με στόχο την προσέλκυση νέων αγροτών στην τάξη των ελεύθερων μικροκαλλιεργητών. (ι-
στοσελίδες 1,2,3,6,7,8) 
η ΟΜΑΔΑ Γ θα παρουσιάσει σε ppt τους ορισμούς της έννοιας "θέματα", καθώς και τα δια-
θέσιμα θέματα του 7 ου αιώνα, εντάσσοντας και τον ανάλογο χάρτη. (ιστοσελίδες 4,5. 1,5. 
2,5. 4,9) 
η ΟΜΑΔΑ Δ θα παρουσιάσει σε ppt πληροφορίες που αφορούν τους στρατιώτες-αγρότες:  
την προέλευση της γης, τα πλεονεκτήματα , τις υποχρεώσεις, καθώς και τους κινδύνους 
/μειονεκτήματα που υπάρχουν. (ιστοσελίδες 3,5. 3,6,9) 
η ΟΜΑΔΑ Ε θα δημιουργήσει μια ψηφιακή διαφημιστική αφίσα της εποχής(ms publisher) 
με στόχο την προσέλκυση νέων στην τάξη των στρατιωτών-αγροτών. (ιστοσελίδες 3,5. 3,6,9) 
ΚΟΙΝΗ ΕΡΓΑΣΙΑ 
Μετά τις παρουσιάσεις στην ολομέλεια της τάξης, όλοι μαζί θα φτιάξετε ένα ψηφιακό ενη-
μερωτικό φυλλάδιο (πρότυπα στο word) εκ μέρους της αυτοκρατορικής αυλής του Ηρά-
κλειου, όπου θα διαφαίνονται οι δυνατότητες των νέων αγροτών για. . .  επαγγελματική 
αποκατάσταση το οποίο θα δημοσιεύσετε στην ιστοσελίδα του σχολείου! 

Aξιολόγηση 

Μετά το πέρας των εργασιών, οι μαθητές αυτο- και ετεροαξιολογήθηκαν βαθμολογώντας 
από το 1 μέχρι το 4 τους ακόλουθους δείκτες:  
Επιλογή υλικού (ευστοχία επιλογής ή πρωτοτυπία) 
Δημιουργία (εντύπου, παρουσίασης ή αφίσας): ενδιαφέρουσα ή με φαντασία 
Σαφήνεια και καθαρότητα στο νόημα 
Κοινοποίηση στην ιστοσελίδα του σχολείου 

Μετά την αξιολόγηση ακολουθεί ένα σύντομο συμπέρασμα για την όλη διαδικασία και μια 
απόπειρα επέκτασης του σεναρίου στη σύγχρονη εποχή :  

Λοιπόν, μάθατε να μελετάτε διαδικτυακές πηγές, να φτιάχνετε παρουσιάσεις, διαφημιστι-
κές αφίσες και ενημερωτικά φυλλάδια! Ακόμη, είδατε τα προβλήματα και τις προοπτικές 
των αγροτών στη μέση βυζαντινή περίοδο, καθώς και το θεσμό του στρατιώτη-αγρότη στα 
"θέματα". . . Δύσκολη τελικά η αγροτική ζωή είτε τότε, είτε τώρα.  Η ιστοεξερεύνηση αυτή 
μας δίνει τo ερέθισμα να σκεφτούμε διαχρονικά τον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, 

280

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://www.fhw.gr/chronos/09/gr/k/610/main/k3a1.html
http://www.fhw.gr/chronos/09/gr/k/610/main/k3a2.html
http://www.fhw.gr/chronos/09/gr/o/610/main/o3b1.html
http://83.212.104.204/EKBMM/Page?name=ypomeleti%E2%8C%A9=gr&id=14%E2%8A%82=613&level=1
http://83.212.104.204/EKBMM/Page?name=ypomeleti%E2%8C%A9=gr&id=14%E2%8A%82=613&level=1


δηλαδή τη γεωργία και τους φτωχούς πρωταγωνιστές της στη σκληρή βιοπάλη. . . Πώς θα 
μπορούσε άραγε να γίνει η ζωή τους ευκολότερη; 

Αποτελέσματα 

Το συγκεκριμένο σενάριο εφαρμόστηκε στο Β1 τμήμα του 1ου ΓΕΛ Ραφήνας τον Οκτώβρη 
του 2013.  Tα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τη διαδικασία.  Ακόμη και κάποιοι αδιάφοροι μα-
θητές ενεπλάκησαν δημιουργικά στην αποστολή της ομάδας τους, άλλοι δούλεψαν ομαδι-
κά και κατ΄οίκον, με αποτέλεσμα το σενάριο να ολοκληρωθεί μια ώρα νωρίτερα από το α-
ναμενόμενο.  Όλα τα φυλλάδια και οι παρουσιάσεις έγιναν με μεράκι και μέχρι το τέλος της 
χρονιάς οι μαθητές θυμόντουσαν αυτά που είχαν μάθει, γιατί υπήρξε ενεργητική συμμετο-
χή τους στη μάθηση.  Αυτό θεωρώ ότι αποτελεί και το μεγαλύτερο όφελος από την εφαρ-
μογή του σεναρίου, γιατί μπορεί να αξιοποιηθεί ματαγνωστικά προκειμένου να βελτιστο-
ποιηθεί η αφομοιωτική ικανότητα των μαθητών.  Τα παραγόμενα αποτελέσματα τα έστει-
λαν στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου, καθότι η ανάρτηση γίνεται από τον αρμόδιο 
διαχειριστή της ιστοσελίδας που έχει ο σύλλογος ορίσει.  Ίσως αν η ανάρτηση γινόταν σε 
blog της τάξης, να ήταν πιο εύκολο να πραγματωθεί από τα ίδια τα παιδιά.  Όπως κι αν έχει 
όμως, χάρηκαν πολύ, όταν είδαν τη δουλειά τους δημοσιευμένη στην ιστοσελίδα του σχο-
λείου τους  
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Μάθημα γλώσσας και πολιτισμού με διδακτικό σενάριο 
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Περίληψη 

Η ανακοίνωση αναφέρεται στον σχεδιασμό και τη διεξαγωγή μιας συνδιδασκαλίας διάρ-
κειας 3 διδακτικών ωρών, με μαθητές από το τμήμα Γαλλικής γλώσσας Γενικής παιδείας και 
τα δύο τμήματα του μαθήματος επιλογής «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» Α΄  τάξης  
Γενικού Λυκείου. Η συγκεκριμένη συνδιδασκαλία προέκυψε από την προσπάθεια να ενι-
σχυθεί το ενδιαφέρον και η συμμετοχή των μαθητών να δοκιμαστεί η δυνατότητα επίτευ-
ξης μεγαλύτερου εύρους διδακτικών στόχων από αυτούς που επιτρέπουν οι συνηθισμένες 
συνθήκες διδασκαλίας στο συγκεκριμένο σχολείο (1ο Λύκειο Ηλιούπολης). Για το πείραμα 
αυτό επελέγη η  διδακτική ενότητα «Διαφωτισμός και Ελληνική Επανάσταση» του ως άνω 
μαθήματος, λόγω της πολλαπλής καταλληλότητάς της (προσφέρεται για διαθεματικό χειρι-
σμό, για επιλεκτική αξιοποίηση διαφόρων διδακτικών προσεγγίσεων και  πόρων με τη χρή-
ση ΤΠΕ, παρουσιάζει ελκυστικές όψεις στους μαθητές). Η εν λόγω πειραματική διδασκαλία 
σχεδιάστηκε ως διδακτικό σενάριο, επειδή  βασίζεται  στη μελέτη περίπτωσης των συνθη-
κών διδασκαλίας και του μαθησιακού προφίλ των μαθητών. Η παρουσίαση της συγκεκριμέ-
νης διδασκαλίας περιλαμβάνει τα αποτελέσματα της εφαρμογής της, όπως αξιολογήθηκαν 
από τις δύο καθηγήτριες και τους μαθητές. 

Λέξεις – κλειδιά: διδακτικό σενάριο, πολυτροπικά κείμενα, πολλαπλές αναπαραστάσεις, 
διαθεματική προσέγγιση 

Εισαγωγή 

Οι συνθήκες διεξαγωγής δύο μαθημάτων (χρονική διάρκεια, θέση στο ωρολόγιο πρόγραμ-
μα, διαθέσιμοι πόροι, χαμηλή θέση στις τυπικές και άτυπες εκπαιδευτικές προτεραιότητες) 
οδήγησαν στην πρωτοβουλία από την οποία προέκυψε το διδακτικό σενάριο της προκείμε-
νης ανακοίνωσης. Πρόκειται για το μάθημα της Γαλλικής γλώσσας και το μάθημα επιλογής 
Α΄ τάξης Γενικού Λυκείου «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός». Ο ευνοϊκός όρος για τον 
συνδυασμό των μαθημάτων αυτών είναι φυσικά η συνάφειά τους, η οποία μεγιστοποιείται 
στην ενότητα του Διαφωτισμού και της Γαλλικής και Ελληνικής Επανάστασης.  

Ακριβώς λόγω των διαφόρων αντιξοοτήτων σε συνδυασμό με την πρωτοτυπία του εγχειρή-
ματος, επιλέξαμε τη μέθοδο του διδακτικού, ή αλλιώς, εκπαιδευτικού σεναρίου (pedagogi-
cal/ learning/instructional scenario, scénario pédagogique / d’apprentissage). Η μέθοδος 
αυτή ανταποκρίνεται στις ανάγκες σχεδιασμού της συγκεκριμένης διδασκαλίας, επειδή 
προβλέπει διαδικασία ανάλυσης εκάστοτε των μαθησιακών αναγκών και ανάπτυξης εφαρ-
μογών για την επίτευξη των επιλεγμένων στόχων. Είναι δηλαδή σχεδιασμός διδακτικών και 
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μαθησιακών εμπειριών που καθιστούν την κατάκτηση των γνώσεων και των δεξιοτήτων 
περισσότερο αποτελεσματική, αποδοτική και ελκυστική με τους διαθέσιμους πόρους και, 
γενικά, με υπολογισμό των αντικειμενικών και των υποκειμενικών δυνατοτήτων και περιο-
ρισμών (Di Pietro, 1987; Errington, 2003; Ιορδανίδου & Παπαϊωάννου 2014).  Γι’ αυτό χρειά-
ζεται πληρότητα και λεπτομέρεια σχεδιασμού καθώς και επιλογή και συνδυασμό διδακτι-
κών προσεγγίσεων  και μεθόδων που θεωρούνται κατάλληλες κατά την περίσταση. Ως αντι-
στάθμισμα, το γενικό αναμενόμενο παιδαγωγικό όφελος είναι η πιο αποτελεσματική δια-
φοροποίηση της διδασκαλίας και, περαιτέρω, η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας και της 
αποκλίνουσας σκέψης (Sternberg, 1999). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η εν λόγω διδακτική πρόταση υποστηρίζει την πολυαισθητηριακή μάθηση (Baines, 2008) 
επιχειρώντας να αξιοποιήσει τα πλεονεκτήματα της επικοινωνίας μέσω πολλαπλών αναπα-
ραστάσεων του περιεχομένου της (π.χ. κείμενα, εικόνες, μουσική). Γι αυτό, ως προς το υλι-
κό, χρησιμοποιεί ηλεκτρονικά αρχεία που συνδυάζουν κείμενα, εικόνες και ήχο και ως προς 
τη διδακτική μέθοδο προβλέπει διάλογο και δραματοποίηση εκ μέρους των μαθητών με 
κυμαινόμενο βαθμό καθοδήγησης, ανάλογα με την εκάστοτε προθυμία και τόλμη τους.  

Το γενικό θεωρητικό πλαίσιο είναι ο εποικοδομητισμός (κονστρουκτιβισμός, Steffe & Gale 
1995), κατά τον οποίο οι μαθητές διερευνούν και αναγνωρίζουν σχέσεις μεταξύ δεδομένων, 
προκειμένου να οικοδομήσουν ερμηνείες και να οδηγηθούν σε συμπεράσματα. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Για  τους μαθητές του τμήματος της Γαλλικής γλώσσας δεν χρειάζονται γνώσεις ως προς τη 
γαλλική γλώσσα ειδικότερες από αυτές που προβλέπονται από το οικείο μάθημα.  Οι μαθη-
τές διαθέτουν τις γενικές γνώσεις σχετικά με τον γαλλικό και ελληνικό διαφωτισμό καθώς 
και τη γαλλική και την ελληνική επανάσταση από τα συναφή σχολικά μαθήματα (κυρίως 
από την Ιστορία, αλλά και τη λογοτεχνία). Επιπλέον  στο πλαίσιο του μαθήματος της Γαλλι-
κής γλώσσας και με σκοπό τον εμπλουτισμό της διδασκαλίας, οι μαθητές είχαν πραγματευ-
θεί την γαλλική ιστορία (Διαφωτισμός, Γαλλική επανάσταση, Malet et Isaac, 1959) μέσα από 
την λογοτεχνία και το θέατρο (π.χ. Beaumarchais, 1884). Για τους μαθητές των τμημάτων 
του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός» αξιοποιούνται οι γνώσεις και τα 
θέματα που αναπτύχθηκαν σε πρόσφατα μαθήματα βάσει των αντίστοιχων ενοτήτων του 
σχολικού εγχειριδίου (Μέρος πρώτο, κεφάλαιο ένατο: Η Ευρώπη της εξουσίας και της πολι-
τικής, ενότητα 3: «Οι νέες πολιτικές έννοιες», Μέρος δεύτερο, κεφάλαιο πρώτο: Η Γαλλική 
Επανάσταση). 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Για τη διεξαγωγή της εν λόγω συνδιδασκαλίας χρειάζεται κατ’ αρχάς εύρεση πρόσφορου 
χρόνου επειδή συνεπάγεται  προσαρμογές του ωρολογίου προγράμματος και συνεννοήσεις 
με τους αντίστοιχους διδάσκοντες, ώστε να διαθέσουν τους μαθητές των τμημάτων επιλο-
γής.  Ως προς τα τεχνικά μέσα, απαιτείται αίθουσα με κατά το δυνατόν μεγάλη οθόνη συν-
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δεδεμένη με ηλεκτρονικό υπολογιστή ή αίθουσα υπολογιστών με τοπικό δίκτυο και με η-
χεία.   

Διδακτικοί στόχοι 

Ως προς τις ΤΠΕ: 

Ενίσχυση της ευχέρειας  των μαθητών ως προς  

• τον χειρισμό κειμενογράφου καθώς και προγράμματος παρουσίασης (Power Point, 
Prezi, ή Movie maker),  

• την επεξεργασία εικόνων, 

• τον  εντοπισμό, την αξιολόγηση και την επιλογή πληροφοριών διαφόρων μορφών 
στο διαδίκτυο καθώς και τον συνδυασμό τους για τη σύνθεση ενοτήτων βάσει οδη-
γιών και προδιαγραφών (Street, 2000; Κουτσογιάννης, 2001; Kress & van Leeuwen, 
2001; Κυνηγός & Δημαράκη, 2002). 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

Με τις προβλεπόμενες δραστηριότητες του εν λόγω διδακτικού σεναρίου, οι μαθητές ανα-
μένεται να: 

• προσεγγίσουν διεπιστημονικά το θέμα και τις συναφείς γνώσεις,   

• καλλιεργήσουν την ικανότητα αναζήτησης, διερεύνησης και αποτίμησης  πληροφο-
ριών σε ένα ευρύ φάσμα δεδομένων,  

• ενισχύσουν την ευχέρεια διαχείρισης (κατανόησης, ανάλυσης, αξιολόγησης) πολυ-
τροπικών κειμένων, 

• αναπτύξουν δεξιότητες μεταφοράς γνώσεων από ένα πλαίσιο σε ένα άλλο,  

• εστιάσουν σε διαφορετικές όψεις και πτυχές του θέματος, ανάλογα με τα ατομικά 
τους ενδιαφέροντα. 

Σχετικά με τα εμπλεκόμενα γνωστικά αντικείμενα: 

Α) Από την πλευρά του μαθήματος της Γαλλικής γλώσσας και σύμφωνα με το ισχύον Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΦΕΚ 1082 τ. Β΄/31-8-2000), οι μαθητές 

1. «έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε κάθε μορφή γνώσης ή πληροφόρησης πάνω 
σε πρόσωπα, αντικείμενα, γεγονότα, χώρους, θεσμούς, οργανισμούς…, καλύπτο-
ντας έτσι τα σημαντικότερα γεωγραφικά, δημογραφικά, οικονομικά και πολιτικά 
στοιχεία και δεδομένα της γαλλικής / γαλλόφωνης αλλά και της διεθνούς πραγμα-
τικότητας», 
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2. « με την ποικιλία των κειμένων τα οποία διακρίνονται: 

α) ως προς το περιεχόμενό τους, σε: 

• Πληροφοριακά / επεξηγηματικά 
• Αφηγηματικά 
• Εκτελεστικά / διαδικαστικά 
• Επιχειρηματολογικά 
• Περιγραφικά  

β) ως προς τη μορφή τους, σε: 

• Συνεχή 
• Ασυνεχή: πίνακες, γραφικές παραστάσεις, διαφημίσεις» 

γ) «ως προς τον τρόπο και το μέσο παρουσίασής τους (βιβλία, κείμενα, μαγνητόφωνο, προ-
βολέας, τηλεόραση, βίντεο, κάμερα…), οπότε διακρίνονται με βάση τη χρήση κειμένου, ει-
κόνας, ήχου καθώς και συνδυασμού των: 

• Ένηχα, όπως τραγούδια, σκετς κ.λπ. 
• Εικονικά, όπως εικόνες, φωτογραφίες, διαφάνειες, ταινίες κ.λπ. 
• Εικονογραφημένα, όπως διαφημιστικά κείμενα, κ.λπ. 
• Μικτά, όπως ταινίες» 

δ) «ως προς τον χαρακτήρα: αυθεντικά, κατασκευασμένα, ημι-κατασκευασμένα κείμενα 
(διηγήσεις, λογοτεχνικά αποσπάσματα, μετεωρολογικά δελτία, επιστολές, ωράρια κ.λπ.)» 

Στο ως άνω Αναλυτικό Πρόγραμμα και ειδικότερα ως προς το διδακτικό υλικό, συνιστάται η 
χρησιμοποίηση αυθεντικών κειμένων, δεδομένου ότι τοποθετεί τον μαθητή σε ένα φυσικό 
πλαίσιο ακουστικής πρόσληψης (ανάγνωση) και έτσι κινητοποιεί το ενδιαφέρον του. Γενικά 
ως προς τη διδακτική διαδικασία προτείνεται ο καθηγητής να εναλλάσσει τους τύπους των 
ασκήσεων και δραστηριοτήτων.  

Β) Από την πλευρά του μαθήματος «Ελληνικός και Ευρωπαϊκός Πολιτισμός»: 

Σύμφωνα με το ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (εγκύκλιος 139610/Γ2/01-10-2013),  

«είναι σημαντικό οι μαθητές να αντιληφθούν τις αλλαγές που προκάλεσε η Γαλλική Επανά-
σταση ως απόρροια του Διαφωτισμού σε πολιτικό και κοινωνικό επίπεδο και να γνωρίσουν 
την επίδρασή της στους άλλους λαούς και ιδίως στους Έλληνες.» 

Διδακτική προσέγγιση 

Ανάλογα με τις υποκειμενικές και αντικειμενικές δυνατότητες των μαθητών, ο εκπαιδευτι-
κός προσαρμόζει τον ρόλο του από αυτόν του εμψυχωτή έως εκείνον του καθοδηγητή με 
ακριβείς οδηγίες σε όλα τα στάδια της διδασκαλίας, από τις εργασίες προετοιμασίας του 
μαθήματος, μέχρι και την αξιολόγησή του. Συνεπώς, οι εφαρμοζόμενες τεχνικές διαφορο-
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ποιούνται ως προς τον βαθμό καθοδήγησης, με σταθερό  όμως την επίτευξη του μέγιστου 
δυνατού βαθμού δημιουργικότητας των μαθητών (Σταχτέας, 2002· Μυρογιάννη & Μαυρο-
σκούφης, 2004· Παπαϊωάννου, 2008).  

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η διδασκαλία σχεδιάστηκε για να ολοκληρωθεί σε ένα διδακτικό δίωρο, είναι όμως πιθανό 
κατά περίπτωση να επεκταθεί και σε τρίτη διδακτική ώρα. 

Το προτεινόμενο σενάριο 

Τίτλος: «Διαφωτισμός και Ελληνική Επανάσταση»  

Υπότιτλος: «Η Γαλλία εμπνέει την Ελλάδα, η Ελλάδα εμπνέει τη Γαλλία» 

Προκειμένου να αναδειχθούν οι επιδράσεις του Διαφωτισμού στην Ελληνική Επανάσταση, 
παρουσιάζονται κείμενα πρωταγωνιστών της Επανάστασης, όπου αποτυπώνονται ιδέες και 
έννοιες του Διαφωτισμού. Από την άλλη πλευρά, η γοητεία που ασκεί η Ελληνική Επανά-
σταση στους επηρεασμένους από τον Διαφωτισμό Γάλλους λογοτέχνες και καλλιτέχνες ανι-
χνεύεται σε κείμενα όπως «Το Αιγαίο στις φλόγες» του Ιουλίου Βερν, σε πίνακες, όπως του 
Ντελακρουά, του Βαττώ και του Μπουντέν, σε μουσικά έργα όπως «Η ηρωική σκηνή της 
Επανάστασης» του Μπερλιόζ και στην ποίηση, όπως του Μπωντλαίρ και του Ουγκώ. Για τη 
διεξαγωγή της συνδιδασκαλίας χρειάζονται θεματικά αρχεία παρουσίασης τα οποία εκπο-
νούνται από τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Για το προτεινόμενο σενάριο τα θέμα-
τα αυτά οργανώθηκαν στις εξής ενότητες: 

1. Αρχές και έννοιες του Διαφωτισμού, σύντομη συζήτηση.  

2. Εισαγωγή στον Μπωμαρσαί και την όπερα «Κουρέας της Σεβίλλης» (Beaumarchais, 
1775), κείμενο επεξεργασμένο και δραματοποιημένο από τους μαθητές σε διαλογι-
κή μορφή, με παράλληλη προβολή αρχείου παρουσίασης με κείμενα και εικόνες . 

3. Απόσπασμα της όπερας «Κουρέας της Σεβίλλης» όπου αναφέρονται ιδέες του Δια-
φωτισμού (αρχείο κειμένου με το απόσπασμα στο πρωτότυπο με ελληνική μετά-
φραση, το οποίο παρουσιάζεται δραματοποιημένο από μαθητές και βίντεο με το ί-
διο απόσπασμα  σε επαγγελματική παράσταση. Η ανάγνωση και η προβολή των 
αρχείων αυτών συνδυάζονται με αντίστοιχα θέματα για συζήτηση στο φύλλο εργα-
σίας. 

4. Κείμενα Ελλήνων Πρωταγωνιστών της Επανάστασης του 1821 (αρχείο παρουσίασης 
με κείμενα και εικόνες), το οποίο συνδυάζεται με ερωτήσεις στο φύλλο εργασίας, 
Βάκη, 2011). 

5. Σύντομη εισαγωγή στον Ιούλιο Βερν και το έργο «Αρχιπέλαγος στις φλόγες» (αρχείο 
κειμένου δραματοποιημένο από μαθητές σε διαλογική μορφή). 

6. Παρουσίαση του έργου «Αρχιπέλαγος στις φλόγες» με αρχείο παρουσίασης, καθώς 
και του έργου  του Μπερλιόζ «Η Ηρωική σκηνή της Επανάστασης» (αρχείο παρου-
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σίασης με εικόνες και ηχητικά αποσπάσματα. Οι παρουσιάσεις αυτές συνοδεύονται 
από ερωτήσεις και πραγμάτευση θεμάτων για συζήτηση στο  φύλλο εργασίας (ό.π.). 

7. Σύντομη εισαγωγή στον Μπωντλαίρ (Lagarde & Michard, 1986) με κείμενο δραμα-
τοποιημένο από μαθητές σε διαλογική μορφή: “4_Baudlaire Introduction”, καθώς 
και του ποιήματος «Τα Κύθηρα», με ανάγνωσή του από τους μαθητές πρώτα στο 
πρωτότυπο και μετά σε μετάφραση. 

8. Πραγμάτευση του «Μύθου των Κυθήρων» (Παναρέτου, 1998), με την υποστήριξη 
αρχείου παρουσίασης με εικόνες, εκ των οποίων πίνακες ζωγραφικής του Βαττώ και 
του Μπουντέν και σχολιασμό από την καθηγήτρια Γαλλικής. Η πραγμάτευση ολο-
κληρώνεται με ερωτήσεις και θέματα για συζήτηση στο φύλλο εργασίας (ό.π.). 

Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας 

Το στάδιο προετοιμασίας της συνδιδασκαλίας περιλαμβάνει τη συζήτηση με τους μαθητές 
και την κατανομή των εργασιών για την εκπόνηση των αρχείων που αναφέρθηκαν ανωτέρω 
και των δραστηριοτήτων κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος.   

Το μάθημα διεξάγεται με τη διαδοχή των οκτώ σταδίων που περιγράφονται ανωτέρω. Ανά-
μεσα στα στάδια αυτά παρεμβάλλονται απαντήσεις στις αντίστοιχες ερωτήσεις καθώς και 
συζήτηση επί των θεμάτων στο φύλλο εργασίας. Μετά από τη διεξαγωγή της συνδιδασκα-
λίας και κατά την επόμενη διδακτική ώρα στο τμήμα της Γαλλικής γλώσσας, οι μαθητές συ-
μπλήρωσαν χωρίς δυσκολία τις ασκήσεις στο φύλλο εργασίας (Diamesi, 2012). 

Αξιολόγηση 

Η εν λόγω συνδιδασκαλία πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 5 Μαΐου με την παρουσία της 
οικείας σχολικής συμβούλου Γαλλικής γλώσσας και δύο φιλολόγων του 1ου ΓΕΛ Ηλιούπολης, 
οι οποίες συνέβαλαν στην αποτίμηση του εγχειρήματος. Η αποτίμηση αυτή, η οποία βασί-
στηκε στην παρατήρηση του τρόπου εργασίας των μαθητών και στις σχετικές συζητήσεις με 
τους μαθητές, συνοψίζεται ως εξής: 

 Οι μαθητές του τμήματος της Γαλλικής γλώσσας συμμετείχαν πιο αποτελεσματικά, λόγω 
της καλύτερης προετοιμασίας και της εξοικείωσης με τα γαλλικά κείμενα που χρησιμοποιή-
θηκαν. Όλοι οι μαθητές ήταν αρκετά αμήχανοι, επειδή δεν έχουν συνηθίσει να συμμετέ-
χουν σε συνδιδασκαλίες και μάλιστα με τη χρήση πολυμέσων. Ωστόσο, η έκπληξη ήταν ευ-
χάριστη και όλοι προσπάθησαν να ανταποκριθούν. Στις προφορικές ερωτήσεις απάντησαν 
χωρίς δυσκολία και δήλωσαν ότι χρειάζεται συνέχεια αυτής της προσπάθειας.  Η σχολική 
σύμβουλος εκτίμησε τα οφέλη της πολυαισθητηριακής προσέγγισης της διδασκαλίας, υπο-
γραμμίζοντας τη συμβολή της προσέγγισης αυτής στη διαφοροποίηση της μάθησης και την 
ανταπόκριση στη διαφορετικότητα της μαθησιακής φυσιογνωμίας (προφίλ) των μαθητών. 
Οι δύο φιλόλογοι που παρακολούθησαν, θεώρησαν την συνδιδασκαλία επιτυχή. Τέλος, οι 
απαντήσεις των μαθητών στο φύλλο εργασίας πιστοποίησαν την κατανόηση των κειμένων  
που χρησιμοποιήθηκαν στη συνδιδασκαλία. 
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Θέματα για συζήτηση 

1. Ποιες λέξεις ή εκφράσεις που αναφέρονται σε αυτή τη σκηνή δηλώνουν ιδέες και έν-
νοιες του διαφωτισμού; 

2. Ποιες ιδέες του γαλλικού διαφωτισμού εκφράζονται στο συγκεκριμένο απόσπασμα του 
Ρήγα Φεραίου; 

3. Ως προς ποια αντίληψη συγκλίνει και σε τι διαφέρει το απόσπασμα του Ρήγα Φεραίου 
από αυτό του Θεόδωρου Κολοκοτρώνη; 

4. Ο Ιούλιος Βερν γράφει ως απλός παρατηρητής ή ένθερμος υποστηρικτής  της ελληνικής 
επανάστασης;   Δικαιολογήστε την απάντησή σας. 

5. Ποια ονόματα Ελλήνων αγωνιστών αναγνωρίζετε στο απόσπασμα του Ιουλίου Βερν;  
6. Ποια γνώμη διατυπώνεται στο έργο του για τις ευρωπαϊκές δυνάμεις;  
7. Ποιες ιδέες του διαφωτισμού εντοπίζετε στο απόσπασμα από το έργο του Βερν «Αρχι-

πέλαγος τις φλόγες»;  
8. Ποιους άλλους τρόπους στήριξης της Ελληνικής Επανάστασης από τους Ευρωπαίους 

γνωρίζετε;  
9. Να υπογραμμίσετε στο γαλλικό κείμενο λέξεις – δάνεια από την  ελληνική γλώσσα. 
10. Ποια εντύπωση και ποια συναισθήματα σας προξενεί το ποίημα του Baudelaire;  
11. Τι συμβολίζουν τα Κύθηρα για τον γάλλο ποιητή και γενικά για τους Ευρωπαίους; Σε 

ποιες άλλες μορφές τέχνης αποτυπώθηκε ο ίδιος συμβολισμός ;  

Φύλλο εργασίας 

FICHE 1 pour la sensibilisation des élèves 

1. Complétez  après avoir  présenté  dans la classe la vie et l’œuvre de  Beaumarchais et des 
hommes du siècle des Lumières et le frontispice de leur œuvre : 

«L’Encyclopédie ou Dictionnaire r_________ des s___________, des a______ et des 
m__________ , par une société de gens de l___________.» 

2. Dès la première moitié du XVIIIe siècle, surgissent partout en Europe des idées 
n__________ qui, à travers la métaphore de la l_________ évoquent le passage de 
l’obs___________ à une p_______ et une action libres, éclairées par la r_________, qui est 
donnée en partage à tous les hommes de la terre. 

3.  Soulignez les représentants français : D’Alembert,  David Hume, John Locke,  C. Wolff, 
Lessing, Herder, Montesquieu, Voltaire,  Condillac, Buffon, Isaac Newton, Denis Diderot,  
Jean-Jacques Rousseau, Emmanuel Kant   

 FICHE 2 pour la sensibilisation des élèves 

2. Répondez : Jules Verne était  un ami ou un ennemi des Grecs ? Justifiez votre réponse. 

3. Quel musicien français a été inspiré par la révolution grecque et il a composé son œuvre :  
La scène héroïque ?  
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Μετασχηματιστική μάθηση και Τ.Π.Ε. 
Ο εκδημοκρατισμός της γνώσης στην Κοινωνία της Πληροφορίας 

Εμμανουηλίδου Σοφία 
Διδάκτορας, Επιστημονική Συνεργάτης 

ΤΕΙ Ιονίων Νήσων, Τμήμα Τεχνολόγων Περιβάλλοντος 
semma@otenet.gr 

Περίληψη 

Ο σκοπός της συγκεκριμένης εργασίας είναι να αναζητήσει τη σημαντικότητα της χρήσης 
των νέων τεχνολογιών στο σχολικό περιβάλλον με στόχο να προάγει το δημοκρατικό 
ιδεώδες στην απόκτηση γνώσης. Η μετασχηματιστική μάθηση προσεγγίζεται ως η 
κατάλληλη μεθοδολογία για την ενθάρρυνση της πρωτοβουλίας και του κριτικού 
αναστοχασμού στη σχολική αίθουσα, ενώ παράλληλα επιχειρείται ένας συνοπτικός 
διαχωρισμός ανάμεσα στις παιδαγωγικές-φιλοσοφικές έννοιες της ατομικότητας και της 
ετερονομίας. Η εργασία υποστηρίζει ότι εάν η σύγχρονη εκπαίδευση στοχεύει στη 
διαμόρφωση ενεργών πολιτών, οι οποίοι θα έχουν καλλιεργήσει τις αλληλένδετες 
δεξιότητες της αποδόμησης και αναδόμησης νοημάτων, τότε η χρήση των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αποτελεί το βέλτιστο εργαλείο για την επίτευξη του 
εκδημοκρατισμού της μάθησης. Η εργασία παρουσιάζει ένα παράδειγμα καλής πρακτικής 
κατά τη διάρκεια του οποίου οι μαθητές/τριες δύο (2) τμημάτων της Γ’ Λυκείου 
αξιοποίησαν τις ΤΠΕ για τη επεξεργασία νοημάτων κοινωνικο-πολιτικής και ιστορικής 
βαρύτητας, για τη διαμόρφωση ατομικής αντίληψης (αυτενέργεια) και τέλος για τη 
σύνθεση ομαδικής στάσης (συνεργατική μάθηση) απέναντι σε συγκεκριμένη θεματική 
περιοχή.  

Λέξεις-κλειδιά: ΤΠΕ, μετασχηματιστική μάθηση, αυτονομία, ετερονομία, ερευνητική 
εργασία (Project), εκδημοκρατισμός της γνώσης 

Εισαγωγή 

Στη σύγχρονη κοινωνική πραγματικότητα, η εκπαίδευση προσαρμόζει τις διδακτικές 
πρακτικές της σε συνάφεια με το δεδομένο της παγκοσμιοποίησης, της 
διαπολιτισμικότητας και της ετερότητας. Με την έλευση της διαδικτυακής επικοινωνίας και 
της ταχύτατης πλέον διάχυσης των πληροφοριών μέσω ιστοεξερευνήσεων (websearching) 
και ιστοαναζητήσεων (webquest), οι κοινωνικές ζυμώσεις παύουν πλέον να συντελούνται 
σε τοπικό, κοινοτικό ή εθνικό επίπεδο. Στις σύγχρονες και γοργά μεταλλασσόμενες 
κοινωνίες, οι ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των ατομικών αλλά και των συλλογικών 
ταυτοτήτων προσεγγίζουν τα πολιτικά, κοινωνικά, πολιτιστικά και περιβαλλοντικά ζητήματα 
από τη σκοπιά ενός ενιαίου και παγκόσμιου πλέγματος ανταλλαγής απόψεων, θέσεων, 
στάσεων και συμπεριφορών. Η επικράτηση των νέων τεχνολογιών ως το βασικό μέσο 
ενημέρωσης και πληροφόρησης στην καθημερινότητα του πολίτη έχει συμβάλλει 
καταλυτικά στη διαμόρφωση της ιδεοπολιτικής υπόστασης και κοινωνικής εκπροσώπησης 
των ατόμων αλλά και των πολυμελών ομαδοποιήσεων που δρουν ανά τον πλανήτη. 
Αντιστοίχως, οι νέες τεχνολογίες παρέχουν πολυάριθμες ευκαιρίες στους χρήστες για την 
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οικοδόμηση γνώσης, τη διαισθητική αναπαράσταση της πραγματικότητας, την επεξεργασία 
δεδομένων, την αποδόμηση και (ανα)δόμηση της πληροφορίας.  

Η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην σύγχρονη εκπαίδευση:  

Το Παράδειγμα της Ερευνητικής Εργασίας (Project) 

Οι νέες τεχνολογίες σαφώς αποτελούν ένα κόσμο ελεύθερης διακίνησης νοημάτων, ιδεών 
και πληροφοριών (Μήτρου, 2002). Πρόκειται για ένα σημαντικό εργαλείο στην κατεύθυνση 
της απόκτησης γνώσεων και της διαμόρφωσης στάσεων και συμπεριφορών του μαθητικού 
δυναμικού, των συλλόγων διδασκόντων και των γονέων/κηδεμόνων. Αξιοσημείωτο είναι δε 
ότι στην εποχή του παγκόσμιου και ταχύτατου μετασχηματισμού της κοινωνίας της 
πληροφορίας, ο/η μαθητής/τρια βρίσκεται συχνά σε πλεονεκτική θέση όσον αφορά την 
κατάκτηση γνώσης αφού η έρευνα καταγράφει υψηλά επίπεδα τεχνολογικού 
αλφαβητισμού του μαθητικού δυναμικού σε σχέση με τους ενήλικες (εκπαιδευτικούς, 
γονείς, ευρύτερη κοινωνία) και τη δημιουργία του λεγόμενου «ψηφιακού χάσματος» 
(Κόμης, 2004; Μικρόπουλος & Μπέλλου, 2010).  

Η ευρεία χρήση των ΤΠΕ βρίσκεται σε συνάρτηση με τη σύγχρονη παιδαγωγική φιλοσοφία 
κατά την οποία ο μαθητής/τρια αυτενεργεί με τη διδακτική ύλη και το γνωστικό 
αντικείμενο. Διαφορετικά, η χρήση των ΤΠΕ παρέχει στους μαθητές/τριες τα κατάλληλα 
ερεθίσματα για ποικιλότροπη έρευνα και δημιουργεί τις συνθήκες για αυτόβουλη 
επεξεργασία της πληροφορίας. Για παράδειγμα, οι ιστοαναζητήσεις και ιστοεξερευνήσεις 
πάνω σε μία συγκεκριμένη θεματική περιοχή, επιτρέπουν στο σύνολο των μαθητών/τριών 
(συλλογικά ή/και ατομικά) να εξάγουν πολυεπίπεδα συμπεράσματα. Σε ένα ιδεατά 
δημοκρατικό εκπαιδευτικό περιβάλλον, οι μαθητές/τριες δύναται να καταθέτουν τα 
συμπεράσματα τους στην αίθουσα ή να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες σε σχέση με τη 
μέθοδο μάθησης. Και αυτή η πορεία προς την αυτενέργεια και τον εκδημοκρατισμό της 
μάθησης οδηγεί σε μία δημιουργική διαδικασία επαναλαμβανόμενης επεξεργασίας της 
γνώσης και ελεύθερης νοηματοδότησης.  

Η μέθοδος της ερευνητικής εργασίας (project) με την ευρεία χρήση των νέων τεχνολογιών 
στη σχολική αίθουσα ενισχύει την αυτενέργεια του/της μαθητή/τριας, συνάμα όμως 
ενθαρρύνει την ομαδική έρευνα και δράση. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης μίας 
ερευνητικής εργασίας προάγονται οι ομαδικές δραστηριότητες ταυτόχρονα όμως με την 
μέθοδο της εξατομίκευσης της μάθησης. Πρόκειται λοιπόν για ένα τρόπο καθοδηγούμενης 
έρευνας ο οποίος αξιολογεί την ατομικότητα και την ιδιαιτερότητα μέσα από την ελεύθερη 
έκφραση των αναγκών, των προδιαθέσεων και των ενδιαφερόντων του/της κάθε 
μαθητή/τριας, στοχεύοντας όμως στο τελικό παραδοτέο μιας συλλογικής προσπάθειας. 
Συνοπτικά, η μέθοδος της ερευνητικής εργασίας ακολουθεί τα στάδια: «α) Πρωτοβουλία-
Πρόταση, β) Ανταλλαγή απόψεων, γ) Διαμόρφωση πλαισίου δράσης από τα παιδιά, δ) 
Υλοποίηση Προγράμματος και ε) Παρουσίαση» (Frey, 1986, σελ. 8).  

Η μέθοδος της ερευνητικής εργασίας επιτρέπει να εξετάσουμε φιλοσοφικά τη χρήση των 
νέων τεχνολογιών και να διερευνήσουμε το κατά πόσο οι νέες τεχνολογίες συμβαδίζουν με 
την επιτακτική ανάγκη του παρόντος για τον εκδημοκρατισμό της γνώσης και την 
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απελευθέρωση του ατόμου από συγκεντρωτικές διαδικασίες μάθησης. Οι συναφείς τομείς 
της φιλοσοφίας και της φιλοσοφίας της παιδείας έχουν διαφωτίσει πολλάκις και 
ποικιλοτρόπως τις διαφορετικές ιδιότητες, μεθοδολογίες, χροιές και στοχοθεσίες ενός 
δημοκρατικού εκπαιδευτικού συστήματος ή/και πράξης. Πιο συγκεκριμένα, η φιλοσοφία 
της παιδείας υποστηρίζει ότι οι παιδαγωγικές αναζητήσεις στα πλαίσια της δημοκρατίας 
προϋποθέτουν την αναγνώριση της δυνατότητας του ατόμου ή/και των ομάδων για 
απεριόριστες διαφοροποιήσεις ταυτότητας. Σύμφωνα με τη φιλοσοφική θεώρηση της 
παιδαγωγικής, το έργο του εκπαιδευτικού αποδεσμεύεται από την εφαρμογή ενός 
πειθαρχικού καθεστώτος τελικής αξιολόγησης/βαθμολόγησης με στόχο τη συμμόρφωση 
των μαθητών/τριών σε γνώσεις που καθορίζονται από κεντρικές μορφές εξουσίας 
(Foucault, 1991). 

Σε μία παρόμοια αναζήτηση των σχέσεων ανάμεσα στις πολιτικές αξίες και τις νοηματικές 
επεξεργασίες των πληροφοριών, ο Καστοριάδης (1981) επισημαίνει ότι η δημοκρατία και το 
ιδεώδες της ελευθερίας στη διαμόρφωση πολιτικής βούλησης ή/και ταυτότητας 
πραγματώνονται στη θολή ζώνη ανάμεσα στην ατομικότητα και την ετερονομία. Σύμφωνα 
με τον Καστοριάδη (1981), η ετερονομία είναι ένα υπερμέγεθες σύστημα αξιών, αυτό το 
«κάτι […] η μάζα των συνθηκών στέρησης και καταπίεσης, σαν συνολική στερεοποιημένη 
δομή, υλική και θεσμική, οικονομίας, εξουσίας και ιδεολογίας, σαν επαγωγή, φενάκιση, 
χειραγώγηση και βία» (σελ. 161). Η ετερονομία είναι γενικότερα συνυφασμένη με την 
ορθολογικότητα του νόμου και τον λογοκεντρισμό. Σε αντίθεση με την ετερονομία, η 
αυτονομία σημαίνει να «υπάρχει η διαρκής και διαρκώς ενεργοποιήσιμη δυνατότηττα 
θεώρησης, εξαντικειμένωσης, αποστασιοποίησης, και τελικά μεταμόρφωσης του λόγου του 
άλλου σε λόγο του υποκειμένου» (σελ. 155). 

Σύμφωνα με την Εμπειρική Φιλοσοφία, οι παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας με απώτερο 
στόχο την υπερκάλυψη της διδακτικής ύλης και την προτίμηση στο δασκαλοκεντρικό 
μοντέλο διδασκαλίας περιορίζουν τις δυνατότητες του/της μαθητή/τριας για αυτόβουλη 
νοηματοδότηση. Σε αντίθεση με τη χαλιναγώγηση του μαθητή/τριας σε διεκπεραιωτή 
γνωστικών αντικειμένων, το Εμπειρικό μοντέλο της θεωρίας της μάθησης εστιάζει στα 
πολυτροπικά μέσα επικοινωνίας, τα οποία ενισχύουν τη θέση ότι «η μάθηση και απόκτηση 
της γνώσης είναι αποτέλεσμα συνεξαρτήσεων ανάμεσα στα ερεθίσματα που δέχεται το 
άτομο από το περιβάλλον του και στις αντιδράσεις του στα ερεθίσματα αυτά» (Πόρποδας, 
1991, σελ. 23‐24). 

Η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή (Η/Υ) αποτελεί ένα πολυτροπικό μέσο διδασκαλίας. 
Πιο συγκεκριμένα, είναι ένα ιδιαίτερα χρηστικό εργαλείο το οποίο εξυπηρετεί τις βασικές 
αρχές της σύγχρονης διδακτικής προσέγγισης με στόχους την αυτενέργεια, τη 
διαθεματικότητα, την καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων και τη σύνδεση του σχολείου 
με τη ζωή. Με γνώμονα λοιπόν τον προσανατολισμό της εκπαίδευσης σε ένα 
αποδοτικότερο χώρο διαμόρφωσης ενεργών πολιτών οι οποίοι έχουν καλλιεργήσει τις 
αλληλένδετες δεξιότητες επεξεργασίας πληροφοριών και κριτικής σκέψης, η χρήση του Η/Υ 
και πιο συγκεκριμένα του διαδικτύου στο σχολικό βίο παρέχουν πρόσφορο έδαφος για 
υλοποίηση των στόχων της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης. Υπό την εποπτεία ενός 
κατάλληλα καταρτισμένου και ενημερωμένου εκπαιδευτικού, η αναζήτηση πληροφοριών 
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σε ένα ευρύ φάσμα ιστοσελίδων, ηλεκτρονικών πηγών και αναρτήσεων μετασχηματίζει την 
εκπαιδευτική διαδικασία σε μία δημοκρατική πράξη σύμφωνα με την οποία η ξεχωριστή 
προσωπικότητα του μαθητή/τριας ενισχύεται απέναντι στον δυναμισμό και την εξουσία του 
καθηγητή/δασκάλου. Εάν το θέσουμε διαφορετικά, η επισταμένη και επαναλαμβανόμενη 
χρήση του διαδικτύου στην ανάκτηση πληροφοριών και δεδομένων ενημερώνει τους 
μαθητές/τριες αλλά και τους καθηγητές/τριες για τις διαφορετικές απόψεις και στάσεις σε 
σχέση με ένα συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο ή θέμα-πρόβλημα. Άρα, επιτρέπει στον 
μαθητή να ενισχύσει την ενεργητικότητα του πνεύματος του και να χαράξει δαιδαλώδεις 
διαδρομές σύνθετων νοημάτων. Η πρόσβαση σε ιστότοπους όπου παρουσιάζονται 
δημοσιεύματα, ερευνητικά πορίσματα, αλλά και η επίσκεψη σε εκπαιδευτικές πύλες ή 
πλατφόρμες διαπλάθουν την κριτική σκέψη των μαθητών/τριών και επιτρέπουν τη συνεχή 
ροή ιδεών και απόψεων κατά τη διάρκεια της ομαδοσυνεργατικής μάθησης.  

Μετασχηματιστική Μάθηση και η Χρήση των ΤΠΕ 

«Η μάθηση είναι μια διαλεκτική διαδικασία ερμηνείας (μιας νέας εμπειρίας), στην οποία 
αλληλεπιδρούμε με αντικείμενα και γεγονότα, καθοδηγούμενοι από ένα υπάρχον σύνολο 
προσδοκιών. Φυσικά, όταν μαθαίνουμε κάτι, αποδίδουμε ένα παλιό νόημα σε μια νέα 
εμπειρία. Με άλλα λόγια, χρησιμοποιούμε τις παγιωμένες προσδοκίες μας για να 
επεξηγήσουμε και ερμηνεύσουμε αυτό που αντιλαμβανόμαστε ως τη φυσική μορφή των 
παραμέτρων μιας εμπειρίας, που μέχρι τώρα δεν είχε αποσαφηνιστεί πλήρως ή είχε 
παρεξηγηθεί. Στη μετασχηματιστική μάθηση, ωστόσο, επανερμηνεύουμε μια παλιά 
εμπειρία (ή και μια νέα), κατευθυνόμενοι από ένα νέο σύνολο προσδοκιών, δίνοντας νέο 
νόημα και αντιλαμβανόμενοι εκ νέου την παλιά εμπειρία». (Mezirow, 1991, σελ. 11) 

Η μετασχηματιστική μάθηση στοχεύει στο να αποτιμήσει, να αναστοχαστεί και να 
αποδομήσει τα νοήματα και τις απολιθωμένες κοινωνικο-πολιτιστικές δομές. Παράλληλα, 
ενθαρρύνει διανοητικούς συσχετισμούς οι οποίοι μπορούν να οδηγήσουν στην ανατροπή 
του κατεστημένου. Η μετασχηματιστική μάθηση συμβαδίζει με τις αρχές του 
εκδημοκρατισμού της γνώσης καθώς καταρρίπτει τη μονοδιάστατη επεξεργασία της 
πληροφορίας. Βασική αρχή αυτής της ανατρεπτικής μεθόδου μάθησης είναι ότι η 
αυτοπραγμάτωση συντελείται μέσα από μία σειρά προβληματισμών κατά τη διάρκεια της 
κατάκτησης γνώσης και σε συνδυασμό με συνεχείς αντιπαραθέσεις και διαφοροποιήσεις 
απέναντι στην οποιαδήποτε μορφή εξουσίας. Πρόκειται λοιπόν για μία εκπαιδευτική 
προσέγγιση η οποία προάγει τον διάλογο και την κριτική σκέψη με απώτερο στόχο να 
αποκτήσει ο/η μαθητής/τρια τη δυναμική στη λήψη αποφάσεων και στη διαμόρφωση 
άποψης απέναντι σε κρίσιμα πολιτικά, κοινωνικά και πολιτιστικά ζητήματα.  

Η χρήση των νέων τεχνολογιών κατά τη διάρκεια μίας εκπαιδευτικής πράξης ενθαρρύνει 
τον προβληματισμό, δίνει τη δυνατότητα στο άτομο αλλά και στην ομάδα να 
επεξεργαστούν μία θεματική περιοχή και τέλος προτείνει τους τρόπους με τους οποίους η 
πρότερη γνώση μπορεί να μετασχηματιστεί. Διαφορετικά, οι νέες τεχνολογίες και ιδιαίτερα 
οι ιστοεξερευνήσεις, οι αναρτήσεις σε blog όπου ένα συγκεκριμένο θεματικό πρόβλημα 
προσεγγίζεται ποίκιλλα, η λήψη και κοινοποίηση έγκριτων άρθρων εφημερίδων και 
διεθνών journal είναι κάποιοι από τους τρόπους με τους οποίους οι μαθητές/τριες μπορούν 

294

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



να δράσουν στοχαστικά και όχι μηχανικά ως προς τη λήψη των καλύτερων και πιο άμεσων 
αποφάσεων για την αντιμετώπιση ενός προβλήματος (Mezirow, 1990). 

Οι ΤΠΕ διευκολύνουν το έργο του εκπαιδευτικού στο πλαίσιο της μετασχηματιστικής 
μάθησης καθώς δίνουν τις δυνατότητες για την αξιοποίησή τους «ως γνωστικό και 
διερευνητικό εργαλείο (αλληλεπιδραστικά πολυμέσα, προσομοιώσεις, εκπαιδευτικά 
παιχνίδια), ως εποπτικό μέσο, ως εργαλείο επικοινωνίας (επικοινωνία με διάφορους 
φορείς, μεταξύ μαθητών, ψηφιακές βιβλιοθήκες), ως εργαλείο αναζήτησης πληροφοριών 
(on line βάσεις δεδομένων) και ως εργαλείο τεχνολογικού αλφαβητισμού» (Ταστσίδης, 
Χατζημιχαήλ & Αντωνίου, 2010). Πιο συγκεκριμένα, οι ΤΠΕ επιτρέπουν στον μαθητή/τρια να 
εισέλθει ενεργά και διερευνητικά στην κοινωνία της πληροφόρησης, να αναζητήσει την 
ελεύθερη διάχυση δεδομένων και να καλλιεργήσει τη δεξιότητα της κριτικής σκέψης. 
Σύμφωνα με τους Ernst & Monroe (2004), η κριτική σκέψη αποτελεί μία θεμελιώδης αξία 
του σύγχρονου και δημοκρατικού σχολείου. Αντιστοίχως, η ελεύθερη πρόσβαση στην 
πληροφορία πραγματώνει την ικανότητα ενός νεαρού ατόμου να επεξεργάζεται κριτικά την 
πληροφορία, να διεξάγει αυτόβουλες ή/και κατευθυνόμενες ερευνητικές εργασίες και να 
συμμετέχει ενεργά στην αποσαφήνιση ενός περίπλοκου κοινωνικού γίγνεσθαι.  

Παράδειγμα Καλής Πρακτικής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση 

ΤΠΕ και Εκδημοκρατισμός της Γνώσης: Από την Ατομικότητα στη Συλλογικότητα 

Το συγκεκριμένο παράδειγμα καλής πρακτικής υλοποιήθηκε από την καθηγήτρια των 
Αγγλικών (ειδικότητα ΠΕ06) στο 1ο Γενικό Λύκειο Ζακύνθου με δύο από τα τέσσερα 
τμήματα της Γ’ Λυκείου για το σχολικό έτος 2009-10. Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση 
δεν εντασσόταν σε κάποιο Πολιτιστικό Πρόγραμμα ή Πρόγραμμα Αγωγής Υγείας αλλά ήταν 
απόρροια της καλής συνεργασίας και επικοινωνίας ανάμεσα στους μαθητές/τριες και τη 
διδάσκουσα. Πρέπει να σημειωθεί ότι η διδάσκουσα διένυε το δεύτερο σχολικό έτος με τις 
συγκεκριμένες ομάδες μαθητών/τριών, έχοντας ενδυναμώσει αξιοσημείωτα τις μεταξύ τους 
σχέσεις λόγω βεβαίως και της διαμονής σε μία κλειστή νησιωτική κοινωνία. Στο επίκεντρο 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας τέθηκαν οι μαθητές/τριες χωρίς όμως να υποκαταστήσουν 
το ρόλο της εκπαιδευτικού, η οποία έδρασε ως μοχλός ομαδικότητας και συνεργατικότητας. 
Ο μετασχηματισμός της γνώσης αφορούσε ιστορικές πηγές σε σχέση με τον πόλεμο και την 
καταστρατήγηση βασικών ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Εφαλτήριο σημείο ήταν το ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον που έδειξαν οι μαθητές/τριες στη διάρκεια της Β’ Λυκείου για τον ρόλο της 
Διεθνούς Αμνηστίας στην αντιμετώπιση των αλληλένδετων φαινομένων του προσφυγικού 
κύματος και της ακούσιας μετανάστευσης όπως αυτά παρουσιάζονταν στο εγχειρίδιο της 
ξένης γλώσσας. Επίσης, σημαντικό στοιχείο για τη σύλληψη της διδακτικής παρέμβασης 
ήταν η ξεχωριστή δημοτικότητα των μουσικών συνθέσεων του παγκοσμίου φήμης 
Βρετανού μουσικού Fat Boy Slim. Να συμπληρώσουμε ότι η διδάσκουσα είναι κάτοχος 
διδακτορικού σε σχέση με τη διαμόρφωση ταυτότητας των μειονοτικών ομάδων της 
Αμερικής, γεγονός το οποίο επέτρεπε συχνά τον εμπλουτισμό μίας διδακτικής ώρας με 
εναλλακτικούς τρόπους μάθησης μέσω της διαθεματικής προσέγγισης και της συχνής 
χρήσης των ΤΠΕ.  
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Έχοντας κατανοήσει τις προϋποθέσεις και τις δυνατότητες αξιοποίησης των νέων 
τεχνολογιών στην σχολική αίθουσα, η διδάσκουσα εφάρμοσε τη χρήση τους δημιουργικά 
και αποδοτικά κατά τη διάρκεια της πρακτικής (Βακαλούδη, 2001). Η διδάσκουσα 
λειτούργησε ως διαμεσολαβητής γνώσης υιοθετώντας τον συμβουλευτικό και 
υποστηρικτικό ρόλο του εκπαιδευτικού. Κινητοποίησε τις ολιγομελείς ομάδες να 
αυτενεργήσουν, να αναδομήσουν νοήματα και τέλος διευκόλυνε (facilitator) τους/τις 
μαθητές/τριες στην εξαγωγή συμπερασμάτων με γνώμονα την προοπτική της 
συλλογικότητας στη δράση. Τα στάδια της συγκεκριμένης πρακτικής ολοκληρώθηκαν σε 
πέντε (5) διδακτικές ώρες, ενώ η αποκλειστική χρήση της αγγλικής γλώσσας έντεινε το 
ενδιαφέρον και την προσήλωση της ομάδας. Ο υπολογιστής αξιοποιήθηκε ως εργαλείο 
γνώσης, μάθησης και αυτοαξιολόγησης αφού οι μαθητές/τριες ανέτρεξαν στο διαδίκτυο για 
τη λήψη αρχείων και άρθρων, τη χρήση on line λεξικών, την ιστορική αναδρομή σε 
γεγονότα, την καλλιτεχνική/μουσική απόδοση ενός συμβάντος και στη συνέχεια την 
παρουσίαση των συμπερασμάτων τους σε διαφάνειες (Power Point).  

Οι οδηγίες που εδόθησαν στους/στις μαθητές/τριες ήταν οι εξής: 

1η διδακτική ώρα-Στάδιο 1: Αναζητήστε στο διαδίκτυο τη δημοσίευση της εφημερίδας The 
Guardian σε σχέση με την αντισυνταγματική χορήγηση ψυχοφαρμάκων και 
παραισθησιογόνων σε νεαρούς στρατιώτες κατά τη διάρκεια του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου 
και του Πολέμου στο Βιετνάμ. Συζητήστε το άρθρο σε ομάδες, έχοντας πρώτα κατανοήσει 
το λεξιλόγιο και τα νοήματα του άρθρου με τη βοήθεια ενός on line λεξικού. 

2η διδακτική ώρα-Στάδιο 2: Αναζητήστε στο διαδίκτυο τον πολιτικό ρόλο των οργανισμών 
MI6 (Μεγάλη Βρετανία) και CIA (ΗΠΑ) κατά τη διάρκεια των παραπάνω στρατιωτικών 
συμπλοκών.  

3η διδακτική ώρα-Στάδιο 3: Προβολή του video clip “Bird of Prey” του Βρετανού μουσικού 
Fat Boy Slim το οποίο αναπαριστά τη θεματολογία του άρθρου της εφημερίδας The 
Guardian. 

3η-4η διδακτική ώρα-Στάδιο 4: Εξαγωγή συμπερασμάτων, σύνδεση με αντίστοιχα ιστορικά 
συμβάντα. 

5η διδακτική ώρα-Στάδιο 5: Παρουσιάσεις σε Power Point. 

Οι μαθητές αντέδρασαν θετικά στις απαιτήσεις της παρέμβασης, εφάρμοσαν τις βασικές 
αρχές της ομαδοσυνεργατικής μάθησης, έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τη θεματική 
περιοχή που η διδάσκουσα επέλεξε και συμμετείχαν ενθουσιωδώς στην τελική παρουσίαση 
των συμπερασμάτων της ομάδας τους. Η υιοθέτηση του ερευνητικού ρόλου του/της 
μαθητή/τριας και η μετάβαση από την ατομικότητα στην συλλογικότητα όσον αφορά τη 
σύνθεση νοημάτων δημιούργησε συναισθήματα ικανοποίησης και αυτοσεβασμού (Papert, 
1993). Τέλος, δεδομένου ότι το πρόγραμμα υλοποιήθηκε πριν την εισαγωγή της 
Ερευνητικής Εργασίας (Project) στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, η ομάδα των 
μαθητών/τριών είχε για πρώτη φορά το εσωτερικό κίνητρο να αξιοποιήσει τις νέες 
τεχνολογίες για μαθησιακούς στόχους μέσα στο σχολικό περιβάλλον και επιπλέον την 
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εμπειρία να υπερβεί τα στεγανά της συμβατικής διδασκαλίας της ξένης γλώσσας (Prensky, 
2002).  

Συμπεράσματα 

Η πλειονότητα των ελληνικών σχολείων διαθέτει πλέον εργαστήρια ηλεκτρονικών 
υπολογιστών τα οποία σε μία ιδεατή συνεργασία ανάμεσα στα μέλη των συλλόγων 
διδασκόντων βρίσκονται στη διάθεση όλων των ειδικοτήτων (ΕΑΙΤΥ, 2009). Τα διαδραστικά 
μέσα, τα οποία το σχολείο παρέχει στους εκπαιδευτικούς, μπορούν να αξιοποιηθούν 
κατάλληλα ώστε να προσφέρουν ευκαιρίες για αποτελεσματική μάθηση και επαρκή 
κατανόηση ενός γνωστικού αντικειμένου. Το κομβικό σημείο όμως στη χρήση των νέων 
τεχνολογιών είναι η συνειδητοποίηση των εκπαιδευτικών ότι οι ΤΠΕ δεν είναι απλά ένα 
υποστηρικτικό μέσο διδασκαλίας για την υλοποίηση προγραμμάτων καθοδήγησης, 
εξάσκησης και πρακτικής εφαρμογής (tutorials, drills and practice). Οι νέες τεχνολογίες και 
ιδιαίτερα η χρήση του διαδικτύου αποτελούν ένα εργαλείο το οποίο προσφέρει ευκαιρίες 
για εφαρμογή καινοτομιών στην εκπαίδευση (Paas & Creech, 2008). Η ενσωμάτωση των 
νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη δίνει τη δυνατότητα σε όλους τους 
παρευρισκόμενους στο σχολικό περιβάλλον να αναπτύσσουν τις δεξιότητες της 
επικοινωνίας, της κριτικής σκέψης, της ατομικότητας και της συλλογικότητας (Stiles, 2000). 
Πρέπει να επισημανθεί τέλος ότι η χρήση των νέων τεχνολογιών στο καθημερινό μάθημα 
υιοθετεί την ολιστική προσέγγιση των διάφορων γνωστικών αντικειμένων, δημιουργεί τις 
κατάλληλες συνθήκες για την εφαρμογή της διαθεματικότητας και του εκδημοκρατισμού 
της μάθησης.  
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Μια έκθεση για τον πολιτισμό του Βυζαντίου. Ένα διδακτικό σενάριο με αξιοποίηση νέων 
τεχνολογιών στο πλαίσιο του μαθήματος της Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου. 

Ορφανού Λουκία, 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02, M.Ed. 

louorfanou4@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο με αξιοποίηση νέων τεχνο-
λογιών στο πλαίσιο της διδακτικής ενότητας του μαθήματος της Ιστορίας της Β΄ γυμνασίου 
που αφορά το βυζαντινό πολιτισμό. Μέρη του σεναρίου αυτού έχουν εφαρμοστεί στη Β΄ 
τάξη του 7ου Γυμνασίου Ρόδου κατά το σχολ. έτος 2010-2011. Το σενάριο αυτό αξιοποιεί 
πτυχές της σχέσης της σχολικής ιστορίας με την πολυτροπικότητα. Πρόκειται για μια προ-
σομοίωση ιστορικής έρευνας και για μια σύνθεση ιστορικού πολυτροπικού κειμένου. Δίνε-
ται έμφαση στη σημασία των υλικών και οπτικών πηγών, αλλά και των γραπτών κυρίως 
δευτερευουσών για την εισαγωγή στην ιστορική ερμηνεία.. Οι μαθητές λειτουργούν ως ε-
ρευνητές/ αρχαιολόγοι προσπαθώντας με κριτήρια επιστημονικά να συγκεντρώσουν εκθέ-
ματα ενδεικτικά του Βυζαντινού πολιτισμού. Συγκεκριμένα, αφού μυήθηκαν στον τρόπο 
παρουσίασης τεκμηρίων πολιτισμού, αποφάσισαν να ασχοληθούν με μερικούς από τους 
τομείς, εργαζόμενοι σε ομάδες ως αρχαιολόγοι για την προετοιμασία της έκθεσης για να 
αποτυπώσουν τελικά τις προτάσεις τους για το υλικό της έκθεσης σε ένα πολυτροπικό κεί-
μενο με λογισμικό παρουσίασης.  

Λέξεις - Kλειδιά: Βυζαντινός πολιτισμός, Ιστορία β΄ Γυμνασίου, πολυτροπικό κείμενο, εικα-
στικές τέχνες στο Βυζάντιο, οικογενειακή ζωή στο Βυζάντιο, η εκπαίδευση στο Βυζάντιο.  

Σύντομη παρουσίαση του σεναρίου 

Σύνδεση με το Α.Π.Σ.: Το σενάριο αφορμάται από την ενότητα Ο πολιτισμός του Βυζαντίου 
του σχολικού βιβλίου Ιστορίας Β΄ Γυμνασίου. Εφαρμόστηκε στη β τάξη του 7ου Γυμνασίου 
Ρόδου κατά το σχολικό έτος 2010-2011. Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν: Λογισμικά 
γενικής χρήσης: Επεξεργαστής κειμένου για την καταγραφή παρατηρήσεων και λογισμικό 
παρουσίασης για την παρουσίαση της εργασίας των ομάδων, σύνδεση με διαδίκτυο. Λογι-
σμικό κλειστού τύπου: ΕΚΠ/ΚΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ Ιστορία α' - β' γ' γυμνασίου διαθέ-
σιμο στο: http://www.pi-schools.gr/software/gymnasio/istoria_a_b_c/, για την αναζήτηση 
πρωτογενών και δευτερευουσών ιστορικών πηγών. Δικτυακοί τόποι: Tου Ιδρύματος Μείζο-
νος Ελληνισμού (ΙΜΕ) και του Byzantium 1200. Αφετηρία: 

Η ανάγκη και η επιθυμία πολλών μαθητών να γνωρίσουν πιο αναλυτικά το κεφάλαιο για 
τον πολιτισμό του Βυζαντίου εμβαθύνοντας σε κάποιους τομείς της επιλογής τους για τους 
οποίους και εξέφρασαν τη θέληση να δημιουργήσουν συνθετικές εργασίες στάθηκε η αφε-
τηρία για την εκπόνηση του σεναρίου αυτού. 

Σύντομη περιγραφή 

Στο σενάριο αυτό διερευνώνται όψεις του Βυζαντινού πολιτισμού, καθώς οι μαθητές χωρι-
σμένοι σε ομάδες σε ρόλους αρχαιολόγων προετοιμάζουν μία έκθεση για τον πολιτισμό 
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αυτό. Μέρη του σεναρίου αυτού έχουν εφαρμοστεί στη Β΄ τάξη του 7ου Γυμνασίου Ρόδου 
κατά το σχολ. έτος 2011-2012. Αρχικά, οι μαθητές μυήθηκαν στον τρόπο παρουσίασης τεκ-
μηρίων πολιτισμού μέσω των ιστότοπων των ελληνικών βυζαντινών μουσείων, αλλά και με 
επίσκεψη στα μουσεία της περιοχής τους. Στη συνέχεια συζήτησαν για τις εκφάνσεις του 
βυζαντινού πολιτισμού παρακολουθώντας και τα θέματα που θίγονται στο σχολικό εγχειρί-
διο και αποφάσισαν να ασχοληθούν με πέντε από τους τομείς, με αυτόν των εικαστικών 
τεχνών, με τρεις τομείς από την καθημερινή ζωή που σχετίζονται με θέματα οικογενειακής 
ζωής, ενδυμασίας και διατροφής και με τον τομέα της εκπαίδευσης. Τις επόμενες δύο (02) 
ώρες χωρισμένοι σε ομάδες, ως αρχαιολόγοι προετοίμασαν την έκθεση στο εργαστήριο 
υπολογιστών επιλέγοντας μέσα από ιστοσελίδες του διαδικτύου και από συγκεκριμένο εκ-
παιδευτικό λογισμικό κείμενα. και φωτογραφίες αντιπροσωπευτικά του τομέα που διερευ-
νούσαν και κράτησαν σημειώσεις. Κατά τις επόμενες δύο (02) ώρες με ακρίβεια και μεθοδι-
κότητα αποτύπωσαν σε ένα πολυτροπικό κείμενο, αρχείο παρουσίασης τις προτάσεις τους 
για το υλικό της έκθεσης. διερευνητικό πλαίσιο ιστορικής κατανόησης, μέσα για τη διαμόρ-
φωση στάσεων, αντιλήψεων και αξιών για τη σύγχρονη πολιτισμική διαχείριση του παρελ-
θόντος. Στην εισήγηση αυτή θα παρουσιαστούν τα φύλλα εργασίας για την προετοιμασία 
της έκθεσης και θα δοθούν οι υπερσύνδεσμοι προς ενδεικτικά αποτελέσματα εργασιών 
μαθητών.  

Θεωρητικό πλαίσιο – Διδακτικές πρακτικές . 

Το σενάριο αυτό αξιοποιεί πτυχές της σχέσης της σχολικής ιστορίας με την πολυτροπικότη-
τα. Εισαγωγικά θα πρέπει να επισημανθεί πως η επιστημολογική αξία της πολυτροπικότη-
τας στο πεδίο της ιστορικής εκπαίδευσης έχει εδραιωθεί χάρη στους θεμελιωτές της Σχολής 
των Annales που επεξέτειναν την έννοια της πηγής σε κάθε ίχνος της ανθρώπινης δραστη-
ριότητας και σε πολύμορφα υλικά, σε κάθε είδους κατάλοιπο της πολύτροπης ζωής των 
κοινωνιών. Η μάθηση με χρήση πολυτροπικών κειμένων, δηλαδή κειμένων που αξιοποιούν 
ποικίλους σημειωτικούς πόρους, ρηματικό κείμενο, εικόνα, πίνακα, σχεδιάγραμμα υποστη-
ρίζεται από τη θεωρία της γνωστικής ευελιξίας (Spiro et all.1988: Κάββουρα 2011), θεωρία 
που εστιάζει στη σύνθετη διάσταση της γνώσης και του πραγματικού κόσμου. Επιτρέπει την 
ταυτόχρονη εξέταση των δομικών στοιχειών του γνωστικού πεδίου, οδηγεί στην απόκτηση 
ευέλικτων δεξιοτήτων επεξεργασίας στοιχείων διαφορετικής φύσεως και δεξιοτήτων συν-
δυαστικής λογικής που αποτελούν θεμελιώδη χαρακτηριστικά της ιστορικής σκέψης. Ο υ-
πολογιστής μάλιστα θεωρείται ιδανικό μέσον για την αξιοποίηση της θεωρίας της γνωστι-
κής ευελιξίας σε πολυτροπικά περιβάλλοντα που υποστηρίζονται με υπερμέσα και υπερ-
συνδέσμους (Κάββουρα 2011). Με τη χρήση των ΤΠΕ αλλάζει ο τρόπος πρόσληψης και πα-
ρουσίασης του ιστορικού αντικειμένου και παράγονται πρωτότυπα πολυτροπικά κείμενα, 
προϊόντα προσωπικής έρευνας. 

Στο σενάριο αυτό δίνεται έμφαση στη σημασία των υλικών και οπτικών πηγών, αλλά και 
των γραπτών κυρίως δευτερευουσών για την εισαγωγή στην ιστορική ερμηνεία. Πρόκειται 
για μια προσομοίωση ιστορικής έρευνας και για μια σύνθεση ιστορικού πολυτροπικού κει-
μένου. Οι μαθητές λειτουργούν ως ερευνητές/ αρχαιολόγοι προσπαθώντας με κριτήρια ε-
πιστημονικά να συγκεντρώσουν εκθέματα ενδεικτικά του Βυζαντινού πολιτισμού. Η χρήση 
υπερκειμένων-δικτύου ενισχύει τις διερευνητικές μορφές μάθησης. Ενεργοποιεί τις ατομι-
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κές λειτουργίες της σκέψης, τα προσωπικά ενδιαφέροντα και τον ατομικό ρυθμό συγκρότη-
σης της γνώσης. Προάγει την ευελιξία της σκέψης. Ενεργοποιεί τις ατομικές εμπειρίες: -
εμπειρίες από τις εικονικές επισκέψεις χώρων πολιτισμού - συνδέεται με την ψυχαγωγία 
των μαθητών και επομένως ενεργοποιεί την κινητοποίησή τους. Ευνοεί την απόκτηση δε-
ξιοτήτων κριτικής επεξεργασίας της πληροφορίας και προσφέρει ευκαιρίες εκπαίδευσης για 
την ανάπτυξη δεξιοτήτων εκτίμησης της εγκυρότητας των ιστορικών πληροφοριών. Οι μα-
θητές εντοπίζουν τους απαραίτητους ψηφιακούς πόρους, τους μετασχηματίζουν και παρά-
γουν νέους ψηφιακούς πόρους, νέα πολυτροπικά κείμενα, MS PowerPoint παρουσίαση. 
Κατά τη συλλογή πληροφοριών κρατούν σημειώσεις ως σκαλωσιά για την τελική ιστορική 
γραφή, κρίνοντας τη χρησιμότητα των πληροφοριών που συλλέγουν. Οι πολυτροπικές ανα-
παραστάσεις επιτρέπουν να επικεντρώνεται το ενδιαφέρον σε διαφορετικές όψεις του θέ-
ματος, να συσχετίζονται θέματα και οπτικές, να μεταφράζονται οι εικονιστικές πληροφορίες 
σε κειμενικές και το αντίθετο και στη συνέχεια να συσχετίζονται και να επιτυγχάνεται έτσι 
βαθύτερη και πληρέστερη κατανόηση. Οι μαθητές οφείλουν να δώσουν ιδιαίτερη σημασία 
στην οργάνωση και την ένταξη της πληροφορίας σε συνεκτικό νοητικό σχήμα, προκειμένου 
να μετασχηματιστούν οι σημειωτικοί πόροι σε επικοινωνιακό γεγονός.  

Η μέθοδος διδασκαλίας είναι μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική που ανταποκρίνεται 
στο βασικό σκοπό διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας, καθώς επιτρέπει την ενεργητι-
κή συμμετοχή του μαθητή στις διδακτικές διαδικασίες. Κατά τη διάρκεια των γραπτών δρα-
στηριοτήτων δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να συζητήσουν. Η μάθηση επιτελείται ως 
διαδικασία δημιουργίας νοήματος στα πλαίσια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης. Η γνώση 
ανακαλύπτεται και κατακτάται από το μαθητή και οδηγείται μέσα από ποικίλες πηγές πλη-
ροφόρησης. Η διαδικασία μάθησης στηρίζεται στην κοινωνική αλληλεπίδραση και συνερ-
γασία.  

Όλο το σενάριο εντάσσεται στα πλαίσια του κοινωνικοπολιτισμικού κονστρουκτιβισμού και 
στηρίζεται στις ακόλουθες αρχές σύμφωνα με τη θεωρία: Οι γνώσεις συγκροτούνται από το 
ίδιο το υποκείμενο. Διατηρούνται για όσο διάστημα είναι λειτουργικές. Κινητοποιούνται και 
αρθρώνονται με άλλους πόρους, μέσω των δεξιοτήτων, στο πλαίσιο καταστάσεων μάθησης 
με νόημα και συμβατών με τη θεσμοθετημένη γνώση (Κάββουρα 2010).  

Στόχοι: 

Γνώσεις για τον βυζαντινό πολιτισμό:  

• να γνωρίσουν μερικούς τομείς του πολιτισμού της εποχής του Βυζαντίου  
• να κατανοήσουν τις όψεις της βυζαντινής τέχνης και τη σχέση της με τη χριστιανική 

θρησκεία.  
• να γνωρίσουν βασικά στοιχεία της βυζαντινής τέχνης μέσα από αντιπροσωπευτικά δη-

μιουργήματά της. 
• να γνωρίσουν στοιχεία της καθημερινής ζωής των Βυζαντινών (ιδιωτική και κοινωνική 

ζωή, συνήθειες κ.λπ. 
• να γνωρίσουν τις διάφορες βαθμίδες της βυζαντινής εκπαίδευσης, τον τρόπο και το πε-

ριεχόμενο της διδασκαλίας. 
• να γνωρίσουν τα κοινωνικά φύλα στο Βυζάντιο. 
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 Γνώσεις για τη μεθοδολογία της επιστήμης της ιστορίας και της ιστορίας της τέ-
χνης/αρχαιολογίας.  

• να συσχετίζουν στοιχεία που προέρχονται από διαφορετικές ιστορικές πηγές (πρωτογε-
νείς και δευτερογενείς). 

• να καταγράφουν τις παρατηρήσεις τους που προκύπτουν από τα δεδομένα που έχουν 
συγκεντρώσει 

• να οργανώνουν το υλικό τους έτσι ώστε να καταλήγουν σε παραγωγή έργου. 
• να ασκηθούν στη σύνθεση, κριτική ανάγνωση και επεξεργασία πολυτροπικών κειμένων 
• να υποστηρίζουν προτάσεις υποθέσεις συμπεράσματα με ιστορικούς όρους. 
• να προσεγγίζουν το αντικείμενο διερευνητικά και κριτικά τόσο κατά την αναζήτηση των 

πληροφοριών όσο και κατά τη σύνθεση του κειμένου. 
• Σε σχέση με τον κόσμο, τις στάσεις, τις αξίες, τις πεποιθήσεις: 
• να μυηθούν σε ορισμένες από τις πρακτικές του επαγγέλματος του αρχαιολόγου α-

σκούμενοι στην ακρίβεια, στην πιστότητα λεπτομέρεια αναπαράσταση του πολιτισμού 
του παρελθόντος.  

• να ασκηθούν στη διερεύνηση, στην επιλογή και στην ακριβή αποτύπωση εικόνων του 
πολιτισμού του παρελθόντος .  

• να ασκηθούν στην ακριβή αποτύπωση βιβλιογραφικών δεδομένων και πηγών. 

Παιδαγωγικοί: 

Επιδιώκεται οι μαθητές:  

• να μην είναι παθητικοί δέκτες πληροφοριών, να οικοδομούν δυναμικά τη γνώση, να 
αλληλοεπιδρούν με το περιβάλλον και να συνεργάζονται με άλλους  

• να σκέπτονται δημιουργικά και να οδηγούνται στην παραγωγή πρωτότυπου έργου 
• να οικοδομήσουν τη γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και αυτενεργό ρόλο στη μαθη-

σιακή διαδικασία με τη διακριτική υποστήριξη του διδάσκοντα. 
• Σε σχέση με τους νέους γραμματισμούς 
• να εξοικειωθούν με τη χρήση του διαδικτύου μέσα από στοχευμένη αναζήτηση  
• να εντοπίζουν τους απαραίτητους ψηφιακούς πόρους, να τους μετασχηματίζουν και να 

παράγουν νέους ψηφιακούς πόρους , νέα πολυτροπικά κείμενα . 

Φύλλα εργασίας 

Σε κάθε φύλλο εργασίας προτάσσεται το ακόλουθο εισαγωγικό κείμενο: «Μια έκθεση για 
τον πολιτισμό του Βυζαντίου»: Ας υποθέσουμε ότι εργαζόμαστε ως αρχαιολόγοι σε Εφορεία 
Βυζαντινών Αρχαιοτήτων στην περιοχή μας και προετοιμάζουμε μια έκθεση για τον πολιτι-
σμό του Βυζαντίου. Αποφασίστηκε ότι θα περιλαμβάνει εκθέματα που θα αφορούν γενικό-
τερα το βυζαντινό πολιτισμό. Ως τίτλος της έκθεσης επιλέγεται ο ακόλουθος : « Όψεις του 
πολιτισμού του Βυζαντίου». Ας προετοιμάσουμε την έκθεση! 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 (ΟΜΑΔΑ Α ) 
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Ας εργαστούμε στον τομέα των εικαστικών τεχνών στο Βυζάντιο (Αρχιτεκτονικής, Γλυπτικής, 
Ζωγραφικής, Μικρογραφίας, Μικροτεχνίας). Ας συλλέξουμε στοιχεία για τη Βυζαντινή Αρχι-
τεκτονική: α) από το σχολικό μας εγχειρίδιο (Κεφάλαιο 4). 
http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-
B107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE
%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF
%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/kefalaio5.pdf Ας καταγρά-
ψουμε τους αρχιτεκτονικούς τύπους των ναών της βυζαντινής περιόδου σε πίνακα αρχείου 
Προγράμματος Επεξεργασίας Κειμένου με στοιχεία για τον τύπο και το χρόνο εμφάνισής 
του. Επιπρόσθετα στοιχεία και εικόνες για τις βασιλικές: 
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/pl/610/t/main/t2c.html. Για τις τρουλαίες βασιλικές: 
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/pl/610/t/main/t2d.html. Για τους σταυροειδείς ναούς: 
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/pl/610/t/main/t2e.html. Για τους οκταγωνικούς, αλλά 
και τους υπόλοιπους αρχιτεκτονικούς τύπους ναών δείτε: http://www2.e-
yliko.gr/htmls/Fyyl/Istoria/fiiconbyzNa6.aspx. Για την Αγία Σοφία Κων/πολης: 
http://www.arkeo3d.com/byzantium1200/hagia.html (Από την ιστοσελίδα Byzantium 1200, 
μια ιστοσελίδα που φιλοξενεί ένα φιλόδοξο πρότζεκτ που στοχεύει στην ανακατασκευή με 
τη βοήθεια του Η/Υ των βυζαντινών μνημείων της Κων/πολης, όπως θα ήταν το έτος 1200). 
Και: http://byzantium.seashell.net.nz/gallerymain.php?galid= (και για τα ψηφιδωτά της) 
Ζωγραφική . 1. Μπορείτε να αντλήσετε στοιχεία για τον τρόπο και τη θέση κάθε μορφής 
αγίου ή κάθε παράστασης στο ναό (εικονογραφικό πρόγραμμα) από το σχολικό σας εγχει-
ρίδιο: http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/document/file.php/DSGYM-
B107/%CE%94%CE%B9%CE%B4%CE%B1%CE%BA%CF%84%CE%B9%CE%BA%CF%8C%20%CE
%A0%CE%B1%CE%BA%CE%AD%CF%84%CE%BF/%CE%92%CE%B9%CE%B2%CE%BB%CE%AF
%CE%BF%20%CE%9C%CE%B1%CE%B8%CE%B7%CF%84%CE%AE/kefalaio5.pdf2 2..Ας συλλέ-
ξουμε στοιχεία για τη μνημειακή (για μεγάλες επιφάνειες) βυζαντινή ζωγραφική 

Συμπληρώστε σε πίνακα Προγράμματος Επεξεργασίας Κειμένου τι απεικονιζόταν σε κάθε 
μέρος του ναού (Κορυφή τρούλου, Αψίδα Ιερού, Λοφία (σφαιρικά τρίγωνα) τρούλου, τοί-
χοι): Επιλέξτε και από μια χαρακτηριστική φωτογραφία για κάθε παράσταση. Από το Βυζα-
ντινό και Χριστιανικό Μουσείο Αθηνών: Δείτε για παράδειγμα την εικόνα του παντοκράτο-
ρα: 
http://byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/byzantine_world/Byzantine_AtticaΓια 
το ζωγραφικό διάκοσμο των ναών δείτε επίσης τις τοιχογραφίες του βυζαντινού ναού της 
Επισκοπής Ευρυτανίας 
http://byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/byzantine_world/wall_paintings_of_a_
Byzantine_church/ (Πατώντας πάνω στη λέξη λεπτομέρειες βρίσκετε περισσότερες πληρο-
φορίες για την κάθε τοιχογραφία). Από το Μουσείο Βυζαντινού Πολιτισμού Θεσσαλονίκης 
δείτε αναπαράσταση κόγχης ιερού και παλαιοχριστιανικού τέμπλου (μαρμάρινου): 
http://www.mbp.gr/images/monimi/lrg/gallery4.jpg. Ας δούμε και κάποια έργα μικροτεχνί-
ας, μικρογλυπτικής και μικρογραφίες (ζωγραφικές παραστάσεις) χειρογράφων και νομίσμα-
τα: Έναν σόλιδο του Ιουστινιανού 
http://byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/byzantine_world/authority_administra
tion/?bxm=619 και 
http://byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/byzantine_world/authority_administra
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tion/. Μικρογραφία ευαγγελίου: 
http://byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/byzantine_world/public_private_life/?
bxm=1134. Φορητή εικόνα του αρχαγγέλου Μιχαήλ του 14ου αιώνα: : 
http://byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/byzantine_world/the_final_flowering/
?bxm=1353. Φορητή εικόνα της φιλοξενίας του Αβραάμ από το Μουσείο Μπενάκη: Μπείτε 
στην αρχική σελίδα του Μουσείου Μπενάκη: 
http://www.benaki.gr/index.asp?id=1010102&lang=gr. Στο μενού της αριστερής στήλης πα-
τήστε πάνω στο: Βυζαντινή Τέχνη και στη συνέχεια πάνω στο εικονίδιο online αναζήτηση 
μέσω διαχειριστικού συστήματος. Ακολούθως δείτε π.χ. την εικόνα αριθμός 2 του Αγ. Δη-
μητρίου, τη Φιλοξενία του Αβραάμ στον αριθμό 36 και πολλές άλλες εικόνες κυρίως της 
μεταβυζαντινής περιόδου. Ακόμα, πάλι από το Μουσείο Μπενάκη ακολουθώντας την πιο 
πάνω διαδρομή δείτε έργα μικροτεχνίας και μικρογλυπτικής: χάλκινα και αργυρά σκεύη 
εκκλησιαστικής ή καθημερινής χρήσης, δημιουργίες μικρογλυπτικής και χυμευτικής, κερα-
μική, χειρόγραφα, σταυρούς- λειψανοθήκες, φυλακτά και εικονίδια από στεατίτη (του 9ου 
και 10ου αιώνα). 

Τελική εργασία: Επιλέξτε τώρα τα πιο αντιπροσωπευτικά δείγματα και παρουσιάστε τα σε 
ένα αρχείο λογισμικού παρουσίασης. Επιλέξτε για παράδειγμα εικόνες ναών και α) δώστε 
τη χρονολογία κτήσης τους και β) γράψτε ένα σχόλιο για τον αρχιτεκτονικό τους τύπο. Ακό-
μα, επιλέξτε τοιχογραφίες, σημειώστε το εικονιζόμενο θέμα και σχολιάστε την τεχνοτροπία 
της βυζαντινής ζωγραφικής (σχόλια βρίσκονται στο σχολικό σου βιβλίο). Ακόμα προσθέστε 
φωτογραφίες έργων μικροτεχνίας, μικρογλυπτικής και μικρογραφίες χειρογράφων. Σε όλα 
πρέπει να υπάρχει λεζάντα με το όνομα του αντικειμένου και της εποχής που χρονολογεί-
ται. Το αρχείο αυτό θα είναι η πρώτη παρουσίαση του υλικού που θα συμπεριλάβετε στην 
έκθεση. 

Φύλλο εργασίας 2 (ΟΜΑΔΑ Β ) 

Ας ασχοληθούμε με θέματα της οικογενειακής ζωής. Για την πρωτοβυζαντινή περίοδο: 
http://www.ime.gr/chronos/08/gr/k/index.html (Τα κοινωνικά φύλα και οι ρόλοι τους στο 
Βυζάντιο . Οι ιδιωτικοί ρόλοι). Η θέση των ανδρών και των γυναικών στη βυζαντινή κοινω-
νία http://www.ime.gr/chronos/08/gr/k/index.html (Τα κοινωνικά φύλα και οι ρόλοι τους). 
http://www.ime.gr/chronos/08/gr/k/index.html (Τα κοινωνικά φύλα και οι ρόλοι τους στο 
Βυζάντιο . Οι δημόσιοι ρόλοι). Η οικογένεια μετά τις νομοθετικές ρυθμίσεις του Ιουστινια-
νού: http://www.ime.gr/chronos/08/gr/k/index.html Η οικογένεια κατά τη μέση βυζαντινή 
περίοδο http://www.ime.gr/chronos/09/gr/k/610/main/k2b.html 
http://www.ime.gr/chronos/09/gr/k/610/main/k2b1.html 

Από το λογισμικό Ιστορία Α΄Β΄Γ΄ που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή 
πατήστε στο Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο και στη συνέχεια στην κεντρική επιγραφή Η 
καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο πατήστε πάνω στο: στις προσωπικές στιγμές της ζωής των 
ανθρώπων και διαβάστε το παράθεμα των συγγραφέων του λογισμικού για το γάμο και τη 
γέννηση. Προσέξτε ιδιαίτερα την παράσταση γαμήλιου δείπνου από το γάμο εν Κανά στο 
ναό του Αγίου Νικολάου του Ορφανού, (Θεσ/νίκη 14ος αιώνας) , το χρυσό δαχτυλίδι γάμου 
από του 6ου μ. Χ. αιώνα και τα στέφανα. Για την οικογένεια και τη θέση της γυναίκας κατά 
τη μέση βυζαντινή περίοδο http://www.ime.gr/chronos/09/gr/k/1081/main/k16a1.html Για 
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την οικογένεια κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο: 
http://www.ime.gr/chronos/10/gr/k/kb/kb1b.html. Για τις ασχολίες και τους ρόλους των 
γυναικών βρείτε στοιχεία : στο λογισμικό Ιστορία Α΄Β΄Γ. Πατήστε αρχικά Καθημερινή ζωή 
στο Βυζάντιο και στη συνέχεια από τον Χάρτη πλοήγησης στο Γραπτές πηγές και από τον 
κατάλογο πηγών στην πηγή 21 : Οι γυναίκες στη βυζαντινή κοινωνία από το έργο του Φαί-
δωνος Κουκουλέ, Βυζαντινών Βίος και Πολιτισμός, τ. Β΄ ΙΙ, Αθήνα, 1952. Στο ίδιο λογισμικό 
πατώντας πάνω στην κεντρική πινακίδα Η καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο, αφού εισέλθετε 
στην Εισαγωγή πατάτε πάνω στον υπερσύνδεσμο στο σπίτι και μελετήστε το κείμενο για τη 
φροντίδα του σπιτιού. Στο μενού των εικόνων του λογισμικού αυτού εντοπίστε παραστά-
σεις με ασχολίες ανδρών και γυναικών. Δείτε και τους υπερσυνδέσμους στην πόλη και στην 
ύπαιθρο από το μενού της εισαγωγής για να εντοπίσετε και άλλα παραδείγματα ασχολιών 
ανδρών και γυναικών. Για τις ασχολίες των παιδιών: στο λογισμικό Ιστορία ΑΒΓ. Πατήστε 
αρχικά Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο και στη συνέχεια από τον Χάρτη πλοήγησης εισέλθετε 
στην Εισαγωγή και στη συνέχεια από τον υπερσύνδεσμο στις προσωπικές στιγμές επιλέξτε 
και διαβάστε για τη θέση των παιδιών, την εκπαίδευσή τους και τα παιχνίδια τους. Δείτε και 
τις χαρακτηριστικές εικόνες. Καταγράψτε τις παρατηρήσεις σας σε πίνακα Προγράμματος 
επεξεργασίας κειμένου. (Ασχολίες γονέων Ασχολίες παιδιών Χρονική περίοδος) 

Τελική εργασία :Προσπαθήστε τώρα να παρουσιάσετε τις διαπιστώσεις σας για την οικογε-
νειακή ζωή στο Βυζάντιο με εικόνες και σχόλια σε ένα αρχείο PowerPoint. Περιγράψτε τους 
γονείς , δείξτε με εικόνες τις ασχολίες τους, μιλήστε επίσης και με εικόνες και λόγια για τη 
θέση και τις ασχολίες και την εκπαίδευση των παιδιών. Το αρχείο αυτό θα είναι η πρώτη 
παρουσίαση του υλικού που θα συμπεριλάβετε στην έκθεση. 

Φύλλο εργασίας 3 (ΟΜΑΔΑ Γ΄) 

Ας προετοιμάσουμε ό,τι σχετίζεται με την εκπαίδευση, το σχολείο. Για τις βασικές, ανώτε-
ρες και ανώτατες σπουδές στην πρωτοβυζαντινή περίοδο: 
http://www.ime.gr/chronos/08/gr/pl/index.html. Συμβουλεύσου την ακόλουθη πηγή για 
την παιδεία στην υστεροβυζαντινή περίοδο: 
http://www.ime.gr/chronos/10/gr/pl/pn/pnd3.html και για τους δασκάλους και τις ανώτα-
τες σπουδές στην ύστερη βυζαντινή περίοδο τα ακόλουθα: 
http://www.ime.gr/chronos/10/gr/pl/pn/pnd3a.html και από το λογισμικό Ιστορία Α Β Γ 
πατήστε αρχικά Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο και στη συνέχεια από τον Χάρτη πλοήγησης 
στο Διαδικτυακές Διευθύνσεις και στη συνέχεια στον υπερσύνδεσμο : 
http://sfr.ee.teiath.gr/historia/historia/parart051.htm, μελετήστε το παράρτημα για την 
Εκπαίδευση στο Βυζάντιο από την Ιστορία της Τεχνολογίας του Στ. Γ. Φραγκόπουλου, Δρ. 
Μηχ., Καθηγητή ΤΕΙ Αθήνας. και στη συνέχεια δημιουργήστε πίνακα σε Πρόγραμμα Επεξερ-
γασίας Κειμένου για την εκπαίδευση των βυζαντινών κατά την ύστερη βυζαντινή περίοδο 
με τα ακόλουθα στοιχεία. Βαθμίδες εκπαίδευσης Βασική, Ανώτερη/ Μέση, Ανώτατη, Ηλικία 
παιδιών/Φύλο παιδιών,  Χώρο εκπαίδευσης,  Μαθήματα. Ιδιαίτερα για την εκ-
παίδευση των γυναικών δες: http://www.ime.gr/chronos/10/gr/pl/pn/pnd3b.html 
http://sfrang.com/historia/parart051.htm 

Τελική εργασία: Προσπαθήστε τώρα να παρουσιάσετε τις διαπιστώσεις σας για την εκπαί-
δευση στο Βυζάντιο με εικόνες και σχόλια σε ένα αρχείο PowerPoint. Περιγράψτε τις βαθ-
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μίδες, τους τρόπους και το περιεχόμενο της εκπαίδευσης. Το αρχείο αυτό θα είναι η πρώτη 
παρουσίαση του υλικού που θα συμπεριλάβετε στην έκθεση. 

Φύλλο εργασίας 4 (ΟΜΑΔΑ Δ΄) 

Ας προετοιμάσουμε ό,τι σχετίζεται με τη διατροφή. Για το διαιτολόγιο του 12ου αιώνα 
συμβουλευτείτε το: http://www.ime.gr/chronos/09/gr/k/1081/main/k15b.html. Από το λο-
γισμικό Ιστορία Α΄ Β΄Γ΄ πατήστε αρχικά Καθημερινή ζωή στο Βυζάντιο και στη συνέχεια από 
τον Χάρτη πλοήγησης στον Κατάλογο πηγών μελετήστε το παράθεμα της Ταμάρα Ράις, Ο 
δημόσιος και ιδιωτικός βίος των Βυζαντινών, σ.225-226, μτφρ Φ. Βώρος, εκδ. Παπαδήμα, 
Αθήνα με τίτλο Ένα γεύμα σε βυζαντινό αρχοντικό. Για τις διατροφικές συνήθειες των βυζα-
ντινών και το περιεχόμενο των γευμάτων τους πατήστε στο ίδιο λογισμικό Καθημερινή ζωή 
στο Βυζάντιο και στη συνέχεια πατώντας πάνω στην κεντρική πινακίδα Η καθημερινή ζωή 
στο Βυζάντιο, αφού εισέλθετε στην Εισαγωγή πατάτε πάνω στον υπερσύνδεσμο στο σπίτι 
και μελετήστε τα κείμενα: Το βυζαντινό γεύμα και διατροφή και μαγειρική. Ιδιαίτερη προ-
σοχή δώστε στις εικόνες από μαγειρικά σκεύη που συνοδεύουν τα κείμενα. Εντοπίστε σε 
μια μηχανή αναζήτησης (ίσως του google) πληκτρολογώντας λέξεις κλειδιά , όπως Γάμος εν 
Κανά ή Φιλοξενία του Αβραάμ εικόνες και παραστάσεις από δείπνα βυζαντινών και παρα-
τηρήστε τα σκεύη και τα είδη διατροφής. Ακόμα στο μενού των εικόνων από τη καθημερινή 
ζωή στο Βυζάντιο του λογισμικού Ιστορία ΑΒΓ βρείτε εικόνες από σκεύη φαγητού. Να ανα-
ζητήσετε επίσης στους ακόλουθους ιστοσυνδέσμους του Βυζαντινού και Χριστιανικού 
Μουσείου Αθηνών: 
http://www.byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/ancient_world_to_Byzantium/se
cular_life/ και 
http://www.byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/byzantine_world/public_private_
life/ και στο Μουσείο Μπενάκη: http://www.benaki.gr/index.asp?id=1010102&lang=gr. Στο 
μενού της αριστερής στήλης πατήστε πάνω στο : Βυζαντινή Τέχνη και στη συνέχεια πάνω 
στο εικονίδιο OnLine αναζήτηση μέσω διαχειριστικού συστήματος αντικείμενα που χρησι-
μοποιούνταν για τη διατροφή των βυζαντινών. 

Τελική εργασία: Προσπαθήστε τώρα να παρουσιάσετε τις διαπιστώσεις σας για τη διατρο-
φή στο Βυζάντιο με εικόνες και σχόλια σε ένα αρχείο PowerPoint. Περιγράψτε τα τρόφιμα, 
τα σκεύη μαγειρικής επιλέγοντας τις κατάλληλες εικόνες και παραθέματα από τις πηγές. 
Δίνετε πάντα μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου που προβάλλεται στην εικόνα και 
τη χρονολόγησή του. Το αρχείο αυτό θα είναι η πρώτη παρουσίαση του υλικού που θα συ-
μπεριλάβετε στην έκθεση.  

(Φύλλο Εργασίας 5 ΟΜΑΔΑ Ε) 

 Ας προετοιμάσουμε ό,τι σχετίζεται με την ενδυμασία. Για την ενδυμασία κατά τη Μέση Βυ-
ζαντινή Περίοδο http://www.ime.gr/chronos/09/gr/k/1081/main/k15a.html. Παρατηρήστε 
την ενδυμασία της χορεύτριας(;) δίπλα σε Κένταυρο πάνω στο θραύσμα της μαρμάρινης 
πλάκας 11ου-12ου αιώνα που προέρχεται από την Αθήνα και βρίσκεται το Βυζαντινό και 
Χριστιανικό Μουσεί-
ο:http://www.byzantinemuseum.gr/el/permanentexhibition/byzantine_world/public_privat
e_life/?bxm=1118. Επίσης παρατηρήστε τα ενδύματα των αυτοκρατόρων και της ακολουθί-
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ας τους από τις παραστάσεις στον Άγιο Βιτάλιο της Ραβέννας (6ος μ. Χ. ) πληκτρολογώντας 
τις λέξεις κλειδιά στο Google. Αναζητήστε σε άρθρα που θα εντοπίσετε με τις κατάλληλες 
λέξεις κλειδιά τους όρους για να περιγράψετε τη βυζαντινή ενδυμασία.. Συμβουλευτείτε και 
το σχολικό εγχειρίδιο .Ακόμα, στο λογισμικό Ιστορία Α΄ Β΄Γ΄ πατήστε αρχικά Καθημερινή 
ζωή στο Βυζάντιο και στη συνέχεια από το μενού των εικόνων εντοπίστε εικόνες με εξαρτή-
ματα ενδυμασίας.  

Τελική εργασία : Προσπαθήστε τώρα να παρουσιάσετε τις διαπιστώσεις σας για την ενδυ-
μασία στο Βυζάντιο με εικόνες και σχόλια σε ένα αρχείο PowerPoint. Με τις κατάλληλες 
εικόνες και παραθέματα από τις πηγές παρουσιάστε είδη βυζαντινής ενδυμασίας. Δίνετε 
πάντα μια σύντομη περιγραφή του αντικειμένου που προβάλλεται στην εικόνα και τη χρο-
νολόγησή του. Το αρχείο αυτό θα είναι η πρώτη παρουσίαση του υλικού που θα συμπερι-
λάβετε στην έκθεση. 

Ενδεικτικές εργασίες των μαθητών 

Στον ακόλουθο υπερσύνδεσμο εμφανίζονται ενδεικτικές εργασίες μαθητών: 
http://blogs.sch.gr/louorfanou/2012/03/06/%CE%BC%CE%B9%CE%B1-
%CE%B5%CF%81%CE%B3%CE%B1%CF%83%CE%AF%CE%B1-%CE%B3%CE%B9%CE%B1-
%CF%84%CE%B9%CF%82-
%CE%B5%CE%B9%CE%BA%CE%B1%CF%83%CF%84%CE%B9%CE%BA%CE%AD%CF%82-
%CF%84%CE%AD%CF%87%CE%BD%CE%B5%CF%82/ 

Άλλες εκδοχές 

Τα πολυτροπικά κείμενα που προέκυψαν θα ήταν δυνατόν να αναρτηθούν στο διαδίκτυο 
μέσω του νέου περιβάλλοντος γραμματισμού και επικοινωνίας Web 2.0. και συγκεκριμένα 
ενός ιστολογίου, έτσι ώστε να ασκηθούν οι μαθητές σε δραστηριότητες αυτοαξιολόγησης 
και ετεροαξιολόγησης και στην καλλιέργεια και ανάπτυξη μεταγνωστικών δεξιοτήτων. Στο 
ιστολόγιο της τάξης θα αναρτώντο αρχικά τα προς διερεύνηση θέματα και στη συνέχεια η 
πορεία εργασίας των ομάδων, οι προβληματισμοί τους, τα συμπεράσματα και κάθε είδους 
ανατροφοδότηση.  

Μια κριτική 

Το σενάριο υλοποιήθηκε το Δεκέμβριο του 2011 σε ένα τμήμα της Β΄ τάξης του 7ου Γυμνα-
σίου Ρόδου. Το ενδιαφέρον των μαθητών ήταν ζωηρό, αλλά στάθηκε δύσκολο σε αρκετούς 
μαθητές να ολοκληρώσουν και παρουσιάσουν τις εργασίες τους μέσα στα προσδοκώμενα 
χρονικά περιθώρια. Σ΄ αυτό ίσως συνέβαλε και το γεγονός ότι ήταν αρκετά μεγάλο το εύρος 
των πηγών στις οποίες θα έπρεπε να ανατρέξουν. Χρειάστηκε να δοθεί επιπλέον ώρα στην 
τάξη, προκειμένου να γίνει πιο ουσιαστική κριτική των εργασιών των ομάδων. Ακόμα μπο-
ρεί κανείς να παρατηρήσει ότι τα φύλλα εργασίας καθοδηγούν τους μαθητές στενά χωρίς 
να τους επιτρέπουν πολλά περιθώρια αυτενέργειας, αλλά αυτό κρίθηκε αναγκαίο καθώς η 
ηλικία των μαθητών και η προετοιμασία τους σε θέματα ιστορίας τέχνης δε θα τους επέ-
τρεπε να δημιουργήσουν πρωτότυπες εργασίες χωρίς να καταφύγουν στην αντιγραφή μέ-
σω διαδικτύου.  
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Ο Εσταυρωμένος του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου. Ένα σχέδιο μαθήματος για τη διδασκα-
λία του μύθου του Προμηθέα με τη χρήση ΤΠΕ στη Θεωρητική Κατεύθυνση Γ Γεν. Λυκείου  

Λάζου - Μπαλτά Καλυψώ  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
kalypsodj@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση εκπονεί με την αρωγή των Τεχνολογιών Πληροφορίας κι 
Επικοινωνίας (ΤΠΕ) ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας πάνω στο μύθο του Προμηθέα και την 
ερμηνεία του. Πρόκειται για μια διερευνητική μαθησιακή απόπειρα, με προεκτάσεις στη 
Νεοελληνική Γλώσσα και την Αρχαία Ιστορία, πάνω στα τρία αποσπάσματα της Αρχαίας Ελ-
ληνικής Γραμματείας που περιέχουν τον ομώνυμο μύθο, από το σχολικό εγχειρίδιο των Αρ-
χαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης της Γ Γενικού Λυκείου, καθώς και σε υλικό δια-
δικτυακά διαθέσιμο. Σχεδιάστηκε, για να υλοποιηθεί σε σχολικό Εργαστήριο Πληροφορι-
κής. Το περιεχόμενο της διδακτικής παρέμβασης συνίσταται στη γνωριμία με το μύθο του 
Προμηθέα, στον αποσυμβολισμό του και ταυτόχρονα στην εξοικείωση των μαθητών και 
των μαθητριών με την καθημερινή ζωή της Αρχαίας Αγοράς στην Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα. 
Μέσα από την αξιοποίηση των εμπειριών, της προϋπάρχουσας γνώσης, της δημιουργικότη-
τάς τους αλλά και των νέων τεχνολογιών οι έφηβοι κι οι έφηβες ασκούνται στη δημιουργική 
γραφή και στις δεξιότητες παραγωγής γραπτών κειμένων στη μητρική τους γλώσσα και πα-
ράγουν ένα μαθησιακό προϊόν, βάσει της εμπειρίας τους. Ως τελικό προϊόν ορίζεται η εκπό-
νηση τελικής συνθετικής πολυτροπικής εργασίας, με κεντρικό θέμα : ο μύθος του Προμηθέα 
στην Τέχνη.  

Λέξεις - Κλειδιά: μύθος του Προμηθέα, ψηφιακός γραμματισμός, νεοελληνική γλώσσα, πα-
γκόσμια τέχνη.  

Εισαγωγή  

Αποτελεί κοινή διαπίστωση ότι, λόγω της εξέτασης του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών 
Θεωρητικής Κατεύθυνσης σε πανελλαδικό επίπεδο, η διδασκαλία εστιάζει στο σχολικό εγ-
χειρίδιο, το ακολουθεί πιστά, αποφεύγοντας κατά κανόνα την εφαρμογή πιλοτικών σχεδίων 
μαθήματος που απαιτούν περισσότερο χρόνο από αυτόν που προτείνει το επίσημο πρό-
γραμμα σπουδών. Το πρόγραμμα σπουδών για το Νέο Λύκειο δεν έχει ακόμη (Μάιος 2014) 
τροποποιήσει τις ισχύουσες προτάσεις διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών στην Κατεύ-
θυνση της Γ Γενικού Λυκείου.  

Η παρούσα διδακτική πρόταση ακολουθεί συνεπώς το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών για την Αρχαία Ελληνική Γλώσσα αναφορικά με τα μέσα και τη μέθοδο διδασκα-
λίας και τους στόχους που αυτό προτείνει. Υπηρετεί ταυτόχρονα και τους στόχους που προ-
βλέπονται από το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (2003), όπως αυτοί 
εμπλουτίστηκαν με την πρόταση του Συμβουλίου της Ευρώπης (2006) για την καλλιέργεια 
των βασικών ικανοτήτων των μαθητών και μαθητριών, που προάγουν τη Δια Βίου Μάθηση. 
Συγκεκριμένα οι ικανότητες που μπορούν να επιδιωχθούν μέσα από το συγκεκριμένο μά-
θημα είναι η επικοινωνία στη μητρική γλώσσα, η ψηφιακή και μεταγνωστική ικανότητα, 
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όσες συνδέονται με την ιδιότητα του πολίτη, η πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. Το μά-
θημα των Αρχαίων Ελληνικών αντιμετωπίζεται εν κατακλείδι ως γλωσσικό, ως λογοτεχνικό 
μάθημα, καθώς επίσης κι ως διδακτικό αντικείμενο που προάγει και καλλιεργεί το εθνικό 
και το παγκόσμιο ανθρωπιστικό ιδεώδες. 

Γενικοί στόχοι  

Στους ευρύτερους γνωστικούς στόχους της παρούσας διδακτικής πρότασης συγκαταλέγο-
νται η άσκηση των μαθητών και των μαθητριών στην αναζήτηση και την επιλογή υλικού 
μέσω του διαδικτύου, στην απόκτηση δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού (επίσκεψη συ-
γκεκριμένων διαδικτυακών τόπων, χρήση πολυμέσων, παραγωγή πολυτροπικών κειμένων, 
χρήση επεξεργαστή κειμένου και λογισμικού παρουσίασης), στην εξοικείωση με τη διερευ-
νητική- βιωματική μάθηση. Επιδιώκεται παράλληλα η καλλιέργεια της αυτενέργειας εκ μέ-
ρους των εφήβων, της αυτο- και της ετεροαξιολόγησής τους. Η τελευταία επιδιώκεται είτε 
ως διαμορφωτική, αποσκοπεί δηλαδή στη διάγνωση των αδυναμιών, ώστε μέσα από την 
ανατροφοδότηση να οδηγήσει στη βελτίωση, είτε ως τελική. 

Ειδικότερα στόχος της παρούσας διδακτικής πρότασης αποτελεί η εκπόνηση ενός σχεδίου 
μαθήματος, που αξιοποιεί τις τεχνολογίες πληροφορίας κι επικοινωνίας (ΤΠΕ), προκειμένου 
να διδαχτεί στους μαθητές και στις μαθήτριες της Γ Γενικού Λυκείου ο μύθος του Προμηθέα 
και η ερμηνεία του μέσα από τρία αποσπάσματα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας: ένα 
πεζό κείμενο φιλοσοφικού χαρακτήρα και δύο ποιητικά, ένα επικό κι ένα δραματικό, τα 
οποία και περιέχονται στο ανθολόγιο των Αρχαίων Ελληνικών της Θεωρητικής Κατεύθυνσης 
της Γ τάξης Γενικού Λυκείου.  

Στο πλαίσιο της διδασκαλίας του Πλατωνικού Πρωταγόρα κι ειδικότερα σε συνάρτηση με τη 
διδασκαλία της τρίτης και της τέταρτης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου, δηλαδή με τα 
αποσπάσματα 321Β6 – 322 Α και 322Α- 323Α του πλατωνικού διαλόγου, το σχολικό εγχειρί-
διο παραθέτει δύο κείμενα για συγκριτική εξέταση και μελέτη: α) ένα απόσπασμα (και συ-
γκεκριμένα τους στίχους 436-506) από τον Προμηθέα Δεσμώτη του Αισχύλου, που επιγρά-
φεται από τη συγγραφική ομάδα: η προσφορά του Προμηθέα στον ανθρώπινο πολιτισμό. 
Το κείμενο προτάσσεται των πλατωνικών αποσπασμάτων στο πρωτότυπο κι ακολουθείται 
από μετάφραση στη Νεοελληνική Κοινή, η οποία φέρει την υπογραφή του Τάσου Ρούσσου. 
β) ένα απόσπασμα από τη Θεογονία του Ησιόδου, στο οποίο έχει δοθεί ο τίτλος ο μύθος 
του Προμηθέα. Συγκεκριμένα παρατίθενται οι στίχοι 507-569 επίσης στο πρωτότυπο, που 
ακολουθούνται από νεοελληνική μετάφραση του Παναγή Λεκατσά σε πεζό κείμενο. 

Η ισχύουσα διδακτική αξιοποίηση των αποσπασμάτων 

Η ενδεικτική, επίσημη παιδαγωγική πρόταση για τη διδασκαλία του μαθήματος (που κατα-
τίθεται στη σελίδα 76 των οδηγιών για τη διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Λύ-
κειο του τέως Παιδαγωγικού Ινστιτούτου), όπως προκύπτει από τις οδηγίες για τη διδασκα-
λία των φιλολογικών μαθημάτων στο γενικό λύκειο, προβλέπει δύο ώρες για την επεξεργα-
σία της 3ης κι άλλες τόσες για την ανάλυση της 4ης ενότητας. Τόσο το συγκεκριμένο βιβλίο, 
το οποίο περιέχει γενικές πληροφορίες για το σύνολο των φιλολογικών μαθημάτων του Λυ-
κείου, όσο και το βιβλίο του καθηγητή των Αρχαίων Ελληνικών της Θεωρητικής Κατεύθυν-
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σης της Γ Λυκείου δεν κάνουν ειδική μνεία στα συγκεκριμένα ποιητικά αποσπάσματα, ούτε 
προσφέρουν κάποια συγκεκριμένη πρόταση για τη συγκριτική επεξεργασία κι αξιοποίησή 
τους.  

Στο σχολικό εγχειρίδιο ωστόσο, στο τέλος της δεύτερης ενότητας του Πρωταγόρα το δεύτε-
ρο θέμα για συζήτηση προτείνει : «Διαβάστε το απόσπασμα της Θεογονίας του Ησιόδου για 
τον Προμηθέα. Συγκρίνετε τις αφηγήσεις του Ησιόδου και του Πρωταγόρα». Αντίστοιχα η 
τέταρτη παρατήρηση των θεμάτων για συζήτηση της τέταρτης ενότητας έχει ως εξής: «Συ-
γκρίνετε το μύθο του Πρωταγόρα με το απόσπασμα του Αισχύλου από τον Προμηθέα Δε-
σμώτη».  

Τα κριτήρια αξιολόγησης του Κέντρου Εκπαιδευτικής Έρευνας (ΚΕΕ), τα οποία συνιστούν 
αυτόνομη συλλογή ασκήσεων που συνοδεύουν το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών της Θε-
ωρητικής Κατεύθυνσης της Γ Γενικού Λυκείου φιλοξενούν στις συγκεντρωτικές παρατηρή-
σεις της 7ης ενότητας του Πρωταγόρα και την εξής : «Ο μύθος για τη γένεση και την πρόοδο 
των ανθρώπων αποτελούσε στον 5ο αιώνα θέμα αγαπητό σε αρκετούς συγγραφείς: στον 
Αισχύλο (Προμηθέας Δεσμώτης, 450), το Σοφοκλή (᾿Αντιγόνη, πρώτο στάσιμο), τον Ευριπίδη 
(῾Ικέτιδες 201) κ.ά. Να συγκρίνετε τις αναφορές στην πολιτιστική εξέλιξη σε δύο από τα κεί-
μενα αυτά με την αντίστοιχη του Πρωταγόρα».  

Η 7η παρατήρηση εξάλλου της τρίτης ενότητας των κριτηρίων αξιολόγησης του ΚΕΕ αναφέ-
ρεται στους στίχους της τραγωδίας του Αισχύλου Προμηθεύς Δεσμώτης κι έχει συγκεκριμέ-
να ως εξής : «Διός φυλακαί: Τις φρουρές αποτελούσαν η Βία και το Κράτος, όργανα της ε-
ξουσίας του Δία, που συναντάμε στη Θεογονία του Ησιόδου (385) και τον Προμηθέα Δε-
σμώτη του Αισχύλου (στ. 12-87). Τι συμβολίζουν, κατά τη γνώμη σας, σε συνδυασμό με την 
όλη παρουσία των θεών στο μύθο του Πρωταγόρα»; Η 8η ερώτηση της ίδιας ενότητας θέτει 
δε ευθέως το ερώτημα : «Τι νομίζετε ότι συμβολίζει η κλοπή της φωτιάς από τον Προμηθέ-
α»;  

Από τα παραπάνω είναι σαφές ότι τα δύο παράλληλα κείμενα (αισχύλειο και ησιόδειο) α-
ξιοποιούνται καθαρά στην πραγματολογική τους διάσταση και μόνο, μελετώνται δηλαδή 
μόνον ως προς το περιεχόμενό τους, καθώς προτείνεται κι επιδιώκεται μία εντελώς επιδερ-
μική σύγκριση στο επίπεδο της αθροιστικής καταγραφής πληροφοριών. Μοναδική εξαίρεση 
αποτελεί η τελευταία παρατήρηση, η οποία θα αξιοποιηθεί κατάλληλα παρακάτω.  

Διδακτικές μέθοδοι της παρούσας διδακτικής πρότασης  

Το «Νέο Σχολείο» έχει ως επίκεντρο το μαθητή και θέτει ως προτεραιότητα την ποιοτική 
αναβάθμιση της μαθησιακής διαδικασίας, στοχεύοντας στην καινοτομία μέσα από την α-
ξιοποίηση σύγχρονων διδακτικών εργαλείων και μεθόδων που ανταποκρίνονται στις δια-
φοροποιημένες ανάγκες των μαθητών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). Μέσα από συνερ-
γατικές διδακτικές δραστηριότητες οι μαθητές προσεγγίζουν πολυδιάστατα το υπό δια-
πραγμάτευση θέμα, αναπτύσσοντας την κριτική τους σκέψη και τις συνεργατικές τους δε-
ξιότητες (Ματσαγγούρας, 2002). Δομικό στοιχείο της μεθόδου αυτής αποτελεί η εργασία σε 
ομάδες, στους κόλπους των οποίων οι μαθητές κι οι μαθήτριες δύνανται να αναζητήσουν, 
να επιλέξουν, να αξιολογήσουν, να συνθέσουν και να παρουσιάσουν γνωστικό υλικό, να 
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πειραματιστούν και να δημιουργήσουν, αξιοποιώντας και ηλεκτρονικά περιβάλλοντα πα-
ραγωγής γραπτού λόγου. Η παιδαγωγική αξία αυτής της μορφής εργασίας συνίσταται στην 
εξασφάλιση της δυνατότητας των εφήβων για ανατροφοδότηση με πληροφορίες και αξιο-
λογικές κρίσεις που προέρχονται από την ίδια την ομάδα (κατά τη διάρκεια της ενδιάμεσης 
αξιολόγησης ή της ενδοομαδικής, η οποία και αφορά τη συνεργασία μεταξύ των μελών της 
ομάδας και των έργων που δημιούργησε καθεμία), καθώς επίσης τη διομαδική αξιολόγηση 
που αφορά την αξιολόγηση των έργων των άλλων ομάδων και την ανατροφοδότηση και 
προκύπτουν ως αποτέλεσμα μιας διδακτικής πρακτικής εστιασμένης στην ανακαλυπτική 
πορεία μάθησης και την ενεργό συμμετοχή των μαθητών σε όλες τις φάσεις της μαθησια-
κής διαδικασίας.  

Η θεωρία μάθησης του εποικοδομητισμού υποστηρίζει ότι η δόμηση της γνώσης είναι μία 
λειτουργία που βασίζεται στις προϋπάρχουσες εμπειρίες, τις νοητικές κατασκευές, που ο 
καθένας χρησιμοποιεί προκειμένου να ερμηνεύσει αντικείμενα ή γεγονότα και τις οποίες ο 
εκπαιδευτικός οφείλει να λάβει υπόψη κατά το σχεδιασμό των διδακτικών του στόχων και 
πρακτικών (Ράπτης, Ράπτη, 2001). Στο πλαίσιο αυτού του μαθητοκεντρικού μοντέλου ο ρό-
λος του εκπαιδευτικού καθίσταται ουσιαστικότερος, καθώς από κύριος φορέας της γνώσης 
μετασχηματίζεται σε καθοδηγητή και διευκολυντή της προσπάθειας των μαθητών να ανα-
ζητήσουν ψηφιακό υλικό [ανακαλυπτική - διερευνητική μάθηση], να το επεξεργασθούν και 
να το συνθέσουν συνεργατικά [ομαδοσυνεργατική μάθηση] και να μάθουν, οικοδομώντας 
ενεργητικά τη νέα γνώση [εποικοδομητική μάθηση] (Ματσαγγούρας, 1999).  

Διαδικασία, επιμέρους στόχοι και δραστηριότητες  

Η παρούσα διδακτική πρόταση φιλοδοξεί να εκπονηθεί μετά την ολοκλήρωση της διδασκα-
λίας της ενότητας του πλατωνικού Πρωταγόρα στη διάρκεια ενός εργαστηρίου που θα ορ-
γανωθεί ως βραχύβιο σεμινάριο- πολιτιστικό πρόγραμμα διάρκειας είκοσι διδακτικών ω-
ρών και θα εκπονηθεί, εκτός επίσημου ωραρίου διδασκαλίας, με την έγκριση του συλλόγου 
των διδασκόντων, από είκοσι πέντε μαθητές και τις μαθήτριες της θεωρητικής κατεύθυνσης 
της τρίτης λυκείου, που δήλωσαν συμμετοχή. Σε κάθε ομάδα υπάρχει ο γραμματέας, ο συ-
ντονιστής- εμψυχωτής, ο χειριστής του Η/Υ, ο γλωσσικός επιμελητής, ο αρχαιογνώστης. Τα 
μέλη των ομάδων ενθαρρύνονται να εναλλάσσουν τους ρόλους τους. Οι συναντήσεις προ-
βλέπονται δίωρης διάρκειας, προϋποθέτουν την εξοικείωση των παιδιών με τη χρήση του 
διαδικτύου, του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, των μηχανών αναζήτησης και του επεξεργα-
στή κειμένου. Προϋποτίθεται επίσης εργασία κατ’ οίκον. Σκόπιμη θεωρείται εξάλλου κατά 
τη διάρκεια εκπόνησης του συγκεκριμένου σχεδίου εργασίας η δυνατότητα εύρεσης και 
χρήσης των επίσημων σχολικών εγχειριδίων σε ψηφιακή μορφή, καθώς και των αντίστοι-
χων βιβλίων του καθηγητή. Η τελική μορφή του παραδοτέου του προγράμματος θα προ-
βληθεί και θα σχολιαστεί κατά το τελευταίο δίωρο της διδακτικής παρέμβασης.  

Στην πρώτη εισαγωγική συνάντηση, αφόρμηση για την εκπόνηση της συγκεκριμένης διδα-
κτικής πρότασης αποτελεί μία σύντομη επανάληψη του τμήματος του πλατωνικού διαλό-
γου που οι μαθητές κι οι μαθήτριες έχουν διδαχθεί, μέσω ερωτήσεων κατανόησης ανοιχτού 
τύπου. Η διδάσκουσα θέτει το βασικό στόχο της εργασίας : να γνωρίσουν το μύθο του ευ-
εργέτη των ανθρώπων, του μυθικού Τιτάνα της Αρχαίας Ελλάδας μέσα από κείμενα της Αρ-
χαίας Ελληνικής Γραμματείας, αποσπασματικά, διαφορετικού είδους, ύφους, εποχής, συγ-
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γραφέως και προέλευσης, να τον ερμηνεύσουν και να συνειδητοποιήσουν τη βαρύτητα αυ-
τής της ερμηνείας στην κατανόηση του αρχαίου ελληνικού πνεύματος. Ταυτόχρονα γίνεται 
προσπάθεια να καταδειχτεί η καταλυτική επίδραση του αρχαίου ελληνικού μύθου διαχρο-
νικά σε διαφορετικές μορφές της Τέχνης, της ελληνικής, της ευρωπαϊκής και της παγκό-
σμιας, μέσα από τη σύνθεση μιας πολυτροπικής έκδοσης που θα περιλαμβάνει κείμενα, 
εικόνες και θεατρικά αποσπάσματα με πρωταγωνιστή τον «Εσταυρωμένο του Αρχαίου Ελ-
ληνικού Κόσμου», που είτε αλιεύτηκαν από το διαδίκτυο είτε φέρουν την υπογραφή των 
μαθητών. Ως παράλληλοι στόχοι ορίζονται η άσκηση σε γραπτό και προφορικό λόγο, ποικί-
λου επικοινωνιακού πλαισίου στη νεοελληνική κοινή, η προσέγγιση της λογοτεχνικότητας 
των αρχαίων κειμένων μέσω της εκπόνησης ασκήσεων δημιουργικής γραφής, η ανάδειξη 
του αποφθεγματικού χαρακτήρα της Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας, η συνειδητοποίηση της 
αδιάπτωτης συνέχειας της ελληνικής γλώσσας από την αρχαιότητα μέχρι σήμερα. 

Αφού τεθούν οι στόχοι οι μαθητές κι οι μαθήτριες χωρίζονται σε ομάδες και τους ανατίθε-
ται η πρώτη κοινή δραστηριότητα : να διαβάσουν προσεχτικά το αρχαίο κείμενο του Πρω-
ταγόρα και τα κείμενα της Θεογονίας και του Προμηθέα Δεσμώτη, με τη βοήθεια και της 
μετάφρασης, και να καταρτίσουν μία βιογραφία του Τιτάνα, με βάση αυτά. Οι ομάδες α-
νταλλάσσουν το υλικό τους, προβαίνουν σε διαμορφωτική αξιολόγηση και διόρθωση, αξιο-
ποιώντας τον επεξεργαστή κειμένου και καταλήγουν στην παραγωγή ενός τελικού προϊό-
ντος, που θα φιλοξενηθεί στο τελικό «παραδοτέο» προϊόν της παρέμβασης. Στη συνέχεια 
κάθε ομάδα αναλαμβάνει να φέρει σε πέρας δύο διαφορετικές δραστηριότητες επιλογής 
τους. Κάθε επιμέρους δραστηριότητα εκπονείται στη διάρκεια μίας δίωρης συνάντησης:  

Α) Η Ομάδα των Δόκιμων Δημοσιογράφων αναλαμβάνει να διαβάσει το απόσπασμα του 
Προμηθέα Δεσμώτη, που στην πραγματικότητα είναι ένας μονόλογος του Τιτάνα. Υποχρέω-
σή της είναι να υπογραμμίσει και να απομονώσει ενότητες και φράσεις, στις οποίες ο δέ-
σμιος Προμηθέας περιγράφει τα ευεργετήματά του προς το ανθρώπινο γένος. Ζητείται να 
παραφραστεί το περιεχόμενο κάθε φράσης σε νοηματικά ισοδύναμη, συντομότερης έκτα-
σης (δύο, τριών λέξεων: άσκηση πύκνωσης), ώστε να αποτυπωθεί το σύνολο των παρα-
φρασμένων πλέον δωρεών σ’ έναν εννοιολογικό χάρτη (π.χ. λογισμικό Inspiration). Εν συνε-
χεία επιδιώκεται κατηγοριοποίηση του συγκεντρωμένου υλικού στις τάξεις του πνευματι-
κού, ηθικού και υλικού πολιτισμού. Η ομάδα καλείται να επιλέξει από τις ευρύτερες κατη-
γορίες που διαμορφώθηκαν δύο ή τρεις παροχές του Προμηθέα και να τις αναλύσει σε μία 
παράγραφο 100-120 λέξεων το πολύ, με τη μέθοδο της αιτιολόγησης, που θα γραφεί με τη 
χρήση του επεξεργαστή κειμένου. Ως θεματική περίοδος προτείνεται η φράση : «η 
…….διάσταση του ανθρώπινου πολιτισμού θα ήταν πολύ διαφορετική χωρίς….», η οποία θα 
συμπληρωθεί ανάλογα με τις επιλογές της ομάδας.  

Β) Η Ομάδα των Ρητόρων καλείται να απομονώσει τους αισχύλειους στίχους, στους οποί-
ους γίνεται αναφορά στη γλώσσα. Αφού ανατρέξουν στο αντίστοιχο υλικό της Νεοελληνι-
κής Γλώσσας της Α Γενικού Λυκείου και των Θεματικών Κύκλων χρησιμοποιώντας το ηλε-
κτρονικό βιβλίο, χωρίζονται σε δυάδες και σε συνεργασία με το διπλανό του κάθε μαθητής 
/ μαθήτρια συντάσσουν μία αντιλογία σχετικά με τη δύναμη ή την αδυναμία της γλώσσας 
ως παράγοντα αγαστής συμβίωσης των μελών μιας κοινωνίας. Η μία άποψη τάσσεται με 
επιχειρήματα υπέρ της παραπάνω απόψεως, ενώ η δεύτερη υποστηρίζει τη σημασία της 
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γλώσσας της εξουσίας και της επιβολής της δύναμης, αξιοποιώντας και το υλικό της ενότη-
τας Δίκαιος και Άδικος Λόγος που υπάρχει στο βιβλίο της Νεοελληνικής Γλώσσας Γ Γενικού 
Λυκείου. Σε καθεμία από τις παραπάνω γλωσσικές ασκήσεις οι μαθητές κι οι μαθήτριες εν-
θαρρύνονται να αξιοποιήσουν μέσα στο κείμενό τους, αν το κρίνουν σκόπιμο και το επιτύ-
χουν, αποφθεγματικά ένα μικρό απόσπασμα του αισχύλειου λόγου. Γίνεται χρήση επεξερ-
γαστή κειμένου και τα τελικά προϊόντα κατατίθενται μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου 
στα μέλη των λοιπών ομάδων και στη διδάσκουσα για διόρθωση και παρατηρήσεις κι επι-
στρέφονται στους δημιουργούς τους για αναστοχασμό.  

Γ) Η Ομάδα των Έμπειρων Δημοσιογράφων καλείται να επαναλάβει την παραπάνω διαδι-
κασία στο πλατωνικό απόσπασμα του Πρωταγόρα που αναφέρεται στο σχολικό εγχειρίδιο 
ως τρίτη ενότητα. Αφού τα μέλη της εντοπίσουν τις κατάλληλες φράσεις στο κείμενο, που 
περιέχουν τη γενναιόδωρη προσφορά του Τιτάνα στην ανθρωπότητα, σύμφωνα με την α-
φήγηση του μεγάλου σοφιστή, ζητείται να λειτουργήσουν αντιστρόφως προς την πρώτη 
ομάδα : οφείλουν δηλαδή να αναλύσουν τους όρους έντεχνος σοφία και πυρ, συντάσσο-
ντας σε επεξεργαστή κειμένου μία επιφυλλίδα για τη σχολική τους εφημερίδα, αξιοποιώ-
ντας έτσι και το υλικό για το συγκεκριμένο επικοινωνιακό πλαίσιο της Νεοελληνικής Γλώσ-
σας της Γ Γενικού Λυκείου. Το περιεχόμενο της επιφυλλίδας αποφασίζουν οι ίδιοι οι μαθη-
τές κι οι μαθήτριες.  

Δ) Η Ομάδα των Ποιητών ζητείται να απομονώσει λέξεις και φράσεις των αρχαίων κειμέ-
νων, από τις οποίες μπορεί να εμπνευστεί και να δημιουργήσει κείμενα λογοτεχνικού χα-
ρακτήρα, ή συνθήματα, αποφθέγματα ή ακόμη και διαφημιστικά μηνύματα, ή να τις χρησι-
μοποιήσουν ως τίτλους σε κείμενα, ποικίλου περιεχομένου που θα ανεύρουν στα σώματα 
κειμένων της Πύλης ή ως πλαγιότιτλους σε κείμενα δύο το πολύ παραγράφων που τα ίδια 
τα μέλη της ομάδα θα συντάξουν. Αφού απομονώσουν οι μαθητές κι οι μαθήτριες τις λέ-
ξεις, τους ζητείται να τις ερμηνεύσουν στα Νέα Ελληνικά χάρη στα λεξικά της Πύλης για την 
Ελληνική Γλώσσα. Επίσης, αφού συμβουλευτούν το αντίστροφο λεξικό της Α. Αναστασιάδη- 
Συμεωνίδη μπορούν να συντάξουν σύντομα τετράστιχα παραδοσιακής ή και μοντέρνας 
ποίησης με περιεχόμενο της επιλογής τους. 

Ε) Η Ομάδα των Κριτικών της Λογοτεχνίας ζητείται να ανατρέξει στις μηχανές αναζήτησης ή 
στις βιβλιοθήκες για τον εντοπισμό κειμένων λογοτεχνικών, εμπνευσμένων από το μύθο 
του γιου του Ιαπετού και της Κλυμένης. Ζητείται να καταγράψουν τα ευρήματα σε έναν η-
λεκτρονικό φάκελο, να υπογραμμίσουν το συγγραφέα και την εποχή, στην οποία δημιουρ-
γήθηκαν, καθώς και το είδος του λογοτεχνικού έργου. Από τα κείμενα που θα συλλέξουν, 
πρέπει να επιλέξουν φράσεις, να τις συνδυάσουν με τις αρχαίες που συνέλεξαν οι προη-
γούμενες ομάδες και να τις χρησιμοποιήσουν ως υπότιτλους για τα έργα τέχνης, στα οποία 
ο Προμηθέας πρωταγωνιστεί, τα οποία και θα συλλέξουν οι φιλότεχνοι. Καλούνται δηλαδή 
να ψηλαφήσουν τη διαχρονική αξιοποίηση του μύθου του Τιτάνα στην Τέχνη και στη Λογο-
τεχνία.  

ΣΤ) Η Ομάδα των Εικαστικών πρέπει κι αυτή να κάνει ευρεία χρήση των μηχανών αναζήτη-
σης. Μεγάλο μέρος της συγκεκριμένης δραστηριότητας προετοιμάζεται κατ’ οίκον, για εξοι-
κονόμηση χρόνου. Τα μέλη της πρέπει να ανατρέξουν στις ιστοσελίδες μεγάλων μουσείων, 
ελληνικών και ξένων, να ελέγξουν αν έχει πρόσφατα φιλοξενηθεί κάποια περιοδική έκθεση 
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με πρωταγωνιστή τον Προμηθέα. Το ίδιο ζητείται να κάνουν και με τους καλλιτεχνικούς ο-
δηγούς πόλης, ελληνικούς και αγγλόφωνους. Αφού συγκεντρώσουν το υλικό τους, ζητείται 
πάλι μέσω μηχανών αναζήτησης να ερευνήσουν για πίνακες ζωγραφικής, γλυπτά, αρχαίες 
αναπαραστάσεις σε αγγεία με κεντρικό θέμα το μύθο του Τιτάνα. Καλούνται να τα περι-
γράψουν να βρουν τα χαρακτηριστικά τους και να επενδύσουν μ’ αυτά κατάλληλα τα τρία 
αρχαία ελληνικά κείμενα που επεξεργάζονται. (Δε δίνεται καθοδήγηση εκ μέρους της εκ-
παιδευτικού. Η ίδια έχει ωστόσο χρησιμοποιήσει εκ των προτέρων μηχανές αναζήτησης κι 
έχει διαπιστώσει ότι δύνανται να προκύψουν ευρήματα).  

Ζ) Η Ομάδα των Φίλων του Θεάτρου καλείται να εντοπίσει δύο ή τρεις πρόσφατες θεατρι-
κές παραστάσεις με κεντρικό θέμα το μύθο του Προμηθέα, να τις μελετήσουν, να απομο-
νώσουν ένα απόσπασμα από καθεμία, ώστε να το εντάξουν σε ψηφιακή μορφή στην τελική 
τους πολυτροπική παρουσίαση, καθώς και να περιγράψουν ποιο χαρακτηριστικό του Τιτά-
να κυριαρχεί και τονίζεται σε καθένα από αυτά. Μπορεί να αξιοποιηθεί το ηλεκτρονικό αρ-
χείο του Εθνικού Θεάτρου.  

Η) Η Ομάδα των Καλλιτεχνών αναλαμβάνει να ζωγραφίσει το εργαστήριο του Ήφαιστου και 
της Αθηνάς σε μορφή κόμικ με τη βοήθεια του λογισμικού Τoοndοo. Στοιχείο κωμικότητας 
μπορεί να αποτελέσουν τα ετερόκλητα στοιχεία μιας τέτοιας συγκατοίκησης, τα οποία και 
δύνανται να αποδοθούν χιουμοριστικά: για παράδειγμα τα παιδιά μπορούν να ενισχυθούν 
να αναρωτηθούν τι είδους μουσική θα μπορούσε να ακούει ο απαίδευτος αλλά επιδέξιος 
τεχνίτης στο εργαστήριό του και τι είδους η θεά της σοφίας! Να φανταστούν πώς θα ήταν 
διακοσμημένος ο χώρος εργασίας του καθενός! Οι μαθητές κι οι μαθήτριες καλούνται να 
προβληματιστούν ενδεχομένως πρώτα μέσα από έναν καταιγισμό ιδέων, να καταγράψουν 
τις σκέψεις τους σε έναν ακόμη εννοιολογικό χάρτη και κατόπιν να προχωρήσουν στη ζω-
γραφική σύνθεση.  

Θ) Η Ομάδα των Γελοιογράφων καλείται να φανταστεί τη σκηνή της συνάντησης του Προ-
μηθέα με τον Ηρακλή. Πρόκειται για δύο πρόσωπα που θα μπορούσαν κάλλιστα να πρωτα-
γωνιστήσουν σε σκηνή από σατιρικό δράμα. Ζητείται από τα μέλη της ομάδας να αποδώ-
σουν με μία γελοιογραφία τη σκηνή της απελευθέρωσης του Τιτάνα στον Καύκασο από τον 
Ηρακλή και να συντάξουν έναν σύντομο κωμικό, αποφθεγματικού τύπου διάλογο, συνο-
δευτικό της εικόνας, ώστε να την αποφορτίσουν. 

Ι) Η Ομάδα των Ηθοποιών ζητείται να συνθέσουν ένα κείμενο και να οργανώσουν τη σκη-
νοθεσία για μια μικρής έκτασης χρονικά παράστασης με θέμα την κλοπή της φωτιάς από 
τον Προμηθέα, σύμφωνα με το κείμενο του Πρωταγόρα : στο κέντρο της σκηνής βρίσκεται 
ένα εργαστήριο στην καρδιά της Αρχαίας Αγοράς στην Αθήνα του 5ου π.Χ. αιώνα μια καθη-
μερινή μέρα. Οι μαθητές κι οι μαθήτριες μπορούν να βοηθηθούν στην εργασία τους αν επι-
σκεφτούν την ιστοσελίδα του Υπουργείου Πολιτισμού, όπου έχουν αναπαρασταθεί διάφο-
ρες γειτονιές της Κλασικής Αθήνας. Καθήκον τους είναι να σκεφτούν τους πρωταγωνιστές 
της σκηνής, να επινοήσουν ένα διάλογο ανάμεσα στην Αθηνά και στον Ήφαιστο, να αναρω-
τηθούν πώς θα μπορούσε να μπει ο Προμηθέας στο εργαστήριο και να φύγει απαρατήρη-
τος με τόσο κόσμο που κυκλοφορεί στην αγορά. Θα μπορούσε να μεταμφιεστεί σε πελάτη; 
Τα μέλη της ομάδας καλούνται να φανταστούν τι θα ζητούσε, στην περίπτωση αυτή, αν έ-
φτανε στο εργαστήριο: Πώς θα αποπροσανατόλιζε τον Ήφαιστο; Ένα από τα μέλη της ομά-
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δας βιντεοσκοπεί την παράσταση, την ψηφιοποιεί, προσθέτει την κατάλληλη μουσική και 
την παρουσιάζει ψηφιακά στα μέλη των υπόλοιπων ομάδων. Εναλλακτικά χρησιμοποιού-
νται εικόνες και αξιοποιείται το λογισμικό movie maker.  

Κ) Η Ομάδα της Σύνθεσης είναι η ομάδα που θα προσπαθήσει να συνθέσει αυτό το μεγάλο 
υλικό σε μία πολυτροπική παρουσίαση, να εμπνευστεί το περιεχόμενο της διαφημιστικής 
της αφίσας, που θα φιλοτεχνήσει χάρη στο λογισμικό Publisher με περιεχόμενο από τα ήδη 
υπάρχοντα δημιουργήματα των ομάδων. Τα μέλη της θα αναλάβουν να λειτουργήσουν ως 
επιμελητές της έκθεσης με τίτλο ο Εσταυρωμένος του Αρχαίου Ελληνικού Κόσμου, αναλαμ-
βάνοντας στο τελευταίο δίωρο της διδακτικής παρέμβασης να κάνουν την παρουσίαση ό-
λου του υλικού που παράχθηκε και συγκεντρώθηκε στην ολομέλεια.  

Ακολουθεί τελική αξιολόγηση της εργασίας από τα μέλη των ομάδων και τη διδάσκουσα και 
προτείνεται συνέχεια της διδακτικής παρέμβασης στο επόμενο εξάμηνο, πάλι στο μάθημα 
των Αρχαίων Ελληνικών Θεωρητικής Κατεύθυνσης Γ Λυκείου, μετά την ολοκλήρωση της δι-
δακτικής ενότητας της πλατωνικής Πολιτείας, τα αποσπάσματα της οποίας θα μελετηθούν 
κατά ανάλογο τρόπο συγκριτικά και πάλι με το απόσπασμα του Προμηθέα Δεσμώτη του 
Αισχύλου. Ας επισημανθεί καταληκτικά ότι η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση μπορεί να 
εξελιχθεί σε πολιτιστικό πρόγραμμα, σε project, σε αντικείμενο ομίλου δημιουργικότητας 
και αριστείας, απλώς και μόνο αν ζητηθεί από τους μαθητές και τις μαθήτριες να συμπερι-
λάβουν στο τελικό τους προϊόν ένα μεγαλύτερο μέρος από τα διαδικτυακά τους ευρήματα 
και να διευρύνουν την έκταση των παραγόμενων κειμένων τους και το σχολιασμό τους. _ 

Βιβλιογραφία 

Ματσαγγούρας, Η.(1999).Θεωρία και πράξη της διδασκαλίας. Η σχολική τάξη. Χώρος. Ομά-
δα. Πειθαρχία. Μέθοδος. Αθήνα. Εκδόσεις Γρηγόρη. 

Ματσαγγούρας, Η. (2002). Η κριτική σκέψη στη διδακτική πράξη. Αθήνα. Gutenberg. 

Ράπτης Α., Ράπτη A. (2001). Μάθηση και διδασκαλία στην εποχή της Πληροφορίας, Τόμος 
Α’ και Τόμος Β΄. Αθήνα. Ράπτη. 

Σολομωνίδου, Χ. (1999). Εκπαιδευτική Τεχνολογία. Μέσα, υλικά: διδακτική χρήση και αξιο-
ποίηση. Αθήνα. Καστανιώτη. 

Σουλιώτης, Μ. Δημιουργική Γραφή. Οδηγίες πλεύσεως. Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. Υπουργείο 
Παιδείας και Πολιτισμού [Κύπρου]. Ανακτήθηκε από το διαδίκτυο στις 21/05/2014 
στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://dide-
anatol.att.sch.gr/perival/FAKELOS_LOGOTEXNIA/ DimiourgikiGrafi-OdigiesPlefseos.pdf 

 

 

316

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Όταν η γραφή γίνεται παιχνίδι: Δημιουργική Γραφή, Κριτικός Γραμματισμός & ΤΠΕ.  
Το παράδειγμα του Πρότυπου Πειραματικού Σχολείου του Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. 

 
Ηλιοπούλου Κωνσταντίνα 

Δρ. Γλωσσολογίας, Φιλόλογος Π.Π.Σ.Π.Θ. 
k.iliopoulou@live.com 

Μαυρίδου Αλεξάνδρα 
Μεταπτυχιακό Δημιουργικής Γραφής ΠΔΜ, Φιλόλογος Π.Π.Σ.Π.Θ. 

alexandra.mauridou@gmail.com 

Νικολαΐδου Σοφία 
Συγγραφέας, Δρ. Παιδαγωγικής, Φιλόλογος Π.Π.Σ.Π.Θ. 

plagona@otenet.gr 

Ρουβάς Γεώργιος 
MSc Information Systems, εξωτερικός συνεργάτης Ομίλου Δημιουργικής Γραφής Π.Π.Σ.Π.Θ. 

gsrouvas@yahoo.co.uk 
 

Περίληψη 

Η εισήγηση που ακολουθεί παρουσιάζει το θεωρητικό πλαίσιο εφαρμογής και το παρά-
δειγμα της αξιοποίησης των ΤΠΕ, της Δημιουργικής Γραφής, της Εναλλακτικής Αξιολόγησης 
και του Κριτικού Γραμματισμού για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας και την παραγωγή συνε-
χούς γραπτού λόγου στο πλαίσιο της εφαρμογής Πιλοτικών Προγραμμάτων Σπουδών στο 
Γυμνάσιο και του Ομίλου Δημιουργικής Γραφής στο Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο του Πα-
νεπιστημίου Θεσσαλονίκης.  

Λέξεις - κλειδιά: Δημιουργική Γραφή, ΤΠΕ, Κριτικός Γραμματισμός, Εναλλακτική Αξιολόγηση 

Εισαγωγή 

Το γεγονός ότι μετά από την καταιγιστική εξέλιξη της γλωσσολογίας κατά τον 20ό αιώνα η 
διδακτική της γλώσσας έχει δομηθεί συστηματικά και κατά ένα βαθμό αποτελεσματικά για 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης δεν δύναται να αποτελέσει σε καμία περίπτωση πρό-
σχημα για την υπαγωγή της λογοτεχνίας στην ύλη της γλωσσικής διδασκαλίας.  

Στο πλαίσιο εφαρμογής των νέων ΠΣ για τη ΝΕΓ, η εκλεκτική συγγένεια των συγγραφικών 
με τις γλωσσικές ασκήσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της δημιουργικής γραφής αποβαί-
νει πολλαπλά ωφέλιμη για τους μαθητές, στο μέτρο που οι οπτικές γωνίες της διδασκαλίας 
της γλώσσας και του λογοτεχνικού γραμματισμού παραμένουν διακριτές. Συνακόλουθα, η 
πρόσληψη της λογοτεχνίας και η παραγωγή της γλώσσας από αποκλειστικά παθητικές γίνο-
νται δυναμικά ενεργητικές διεργασίες (Σουλιώτης 2012· Νικολαΐδου 2012). Σε αυτή τη με-
ταστροφή έχει συμβάλλει και η διείσδυση της τεχνολογίας στο χώρο της λογοτεχνίας η ο-
ποία τείνει να την μεταμορφώσει εκ βαθέων (Νικολαΐδου, 2008). 
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Δημιουργική γραφή: Εννοιολογική αποσαφήνιση 

Η δημιουργική γραφή στηριγμένη στη δραστηριοκεντρική θεωρία (TaskBasedLearning, εφε-
ξής TBL) εστιάζει σύμφωνα με τους Richards και Rodgers (2001) στα στάδια μέσα από τα 
οποία περνούν οι μαθητές για να καταλήξουν στην επισήμανση στοιχείων για τη γλώσσα-
στόχο, παρά στο ίδιο το λογοτεχνικό κείμενο και/ή γλωσσικό φαινόμενο από την αρχή. Κι-
νείται δε στο πλαίσιο δυο κατηγοριών δραστηριοτήτων: (1) Unfocused: Προδιαθέτουν τους 
μαθητές να επιλέξουν από ένα φάσμα γλωσσικών και/ή εκφραστικών τύπων, αλλά δεν εί-
ναι σχεδιασμένες ειδικά για να εκμαιεύσουν ένα συγκεκριμένο τύπο και (2) Focused: Σχε-
διάζονται βάσει κλίμακας αυξανόμενης δυσκολίας και διοχετεύουν την προσοχή των μαθη-
τών σε στοιχεία πραγματολογικά, συνομιλιακά, δομικά ή γραμματικά. 

Οι βασικές θεωρητικές αρχές αυτών των δραστηριοτήτων συνοψίζονται στα εξής 
(Lightbown & Spada, 1999): (1) Έμφαση στη διαδικασία, όχι στο τελικό προϊόν, (2) Εκμάθη-
ση της γλώσσας μέσω λεκτικής και επικοινωνιακής διεπίδρασης, και (3) Έμφαση των δρα-
στηριοτήτων στη σημασία και στην επικοινωνία. Παράλληλα, η ταυτόχρονη επεξεργασία 
της σημασίας, της λειτουργίας και της γραμματικής, βασική αρχή του TBL, έχει ως αποτέλε-
σμα η προσοχή στους γλωσσικούς τύπους να μην διακόπτει την επεξεργασία της σημασίας 
και της λειτουργίας των λογοτεχνικών στοιχείων (Ηλιοπούλου, 2010). 

Παιδαγωγικό πλαίσιο αναφοράς 

Η δημιουργική γραφή συνάδει με την ύπαρξη διαφορετικών μαθησιακών προτιμήσεων/ 
στυλ και ξεχωριστών τύπων νοημοσύνης των μαθητών (Gardner, 1983; 1999). Ειδικότερα, η 
παραγωγή γραπτού λόγου ανταποκρίνεται εξατομικευμένα στο επίπεδο των μαθητών, με-
ριμνά για όλα τα μαθησιακά προφίλ και διευρύνει όλους τους τύπους νοημοσύνης. Επιπλέ-
ον, ερευνητικά δεδομένα στο χώρο της ψυχολογίας καταδεικνύουν ότι η διαδικασία και οι 
τεχνικές της δημιουργικής γραφής προωθούν την ανάπτυξη και εξέλιξη μιας ισχυρής προ-
σωπικότητας («θεωρία της αφήγησης», narrative theory) και βοηθούν στην αποκατάσταση 
δυσλειτουργιών σε γνωστικό επίπεδο («θεωρία της γνωστικής αποκατάστασης», King, 
Neilsen & White, 2013). 

Συγκεκριμένα, μέσα από την καλλιέργεια των τεχνικών της δημιουργικής γραφής και την 
αξιοποίηση των ΤΠΕ για την παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου, προάγονται οι στρατηγι-
κές ανάκλησης αποθηκευμένης γνώσης και πειραματισμού με γλωσσικές δομές, για να ανι-
χνευθεί ποια ταιριάζει περισσότερο στο εκάστοτε επικοινωνιακό περιβάλλον καθώς και οι 
αντισταθμιστικές στρατηγικές (Oxford, 2003). 

Την ίδια στιγμή τα κίνητρα αποτελούν την πλέον ερευνηθείσα περιοχή στο χώρο της εκμά-
θησης και/ή καλλιέργειας μιας γλώσσας. Μολονότι το περιεχόμενό τους ποικίλει ανάλογα 
με την προσωπικότητα του μαθητή και το κοινωνικoπολιτισμικό και εκπαιδευτικό υπόβα-
θρό του καθώς και την απουσία μίας κοινώς αποδεκτής θεωρίας αξιολογικής διαβάθμισής 
τους,θεωρούνται ως ο παράγοντας κλειδί όχι απλά για την επιτυχή ή όχι έκβαση της επικοι-
νωνιακής και ακαδημαϊκής γλωσσικής ικανότητας των μαθητών αλλά για την μαθησιακή 
τους πορεία γενικότερα (Sougari & Iliopoulou, 2011). Η δημιουργική γραφή, αλλά και η 
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χρήση των ΤΠΕ ως συγγραφικού δολώματος και συγγραφικού εργαλείου είναι ακριβώς τα 
κίνητρα που ωθούν τους μαθητές στην παραγωγή γραπτού λόγου.  

Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα: Νέα Αναλυτικά Προγράμματα στη Λογοτεχνία 
και Γλώσσα 

Τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα στο μάθημα της Γλώσσας έχοντας συμπεριλάβει στη γενι-
κότερη φιλοσοφία και στοχοθεσία τους την έννοια του κριτικού γραμματισμού (Προγράμ-
ματα Σπουδών 2011, Εγκύκλιος 139610/ Γ2/ 01-10-2013) στοχεύουν στην ανάπτυξη της ικα-
νότητας των μαθητών να χρησιμοποιούν τη γλώσσα σε πραγματικές επικοινωνιακές κατα-
στάσεις, σε προβλέψιμα και μη προβλέψιμα συγκείμενα, σε βραχυπρόθεσμα και μακρο-
πρόθεσμα πλαίσια και ταυτόχρονα να μπορούν να την αναδομούν και να την αναπροσαρ-
μόζουν (Ηλιοπούλου & Αναστασιάδου, υπό δημ). Επιπλέον, τονίζεται ότι ο γραπτός λόγος 
(λογοτεχνικός, ακαδημαϊκός και προφορικός) δεν είναι απόλυτα οριοθετημένος ούτε έχει 
ομοιόμορφες γλωσσικές μορφές, αλλά χαρακτηρίζεται από γλωσσική και κειμενική ποικιλό-
τητα. Κατά συνέπεια οι μαθητές χρειάζεται να τον χειρίζονται ανάλογα με τις αναδυόμενες 
απαιτήσεις της περίστασης επικοινωνίας. 

Η δημιουργική γραφή, απόλυτα εναρμονισμένη με τις αρχές και τη φιλοσοφία του κριτικού 
ψηφιακού γραμματισμού, δημιουργεί, μέσα από τη συνένωση και μείξη των διακριτών κει-
μενικών συμβάσεων κείμενα με εύκαμπτα όρια (Χατζησαββίδης, 2007). Έτσι, ενώ η εμπει-
ρία που έχει ως τώρα συσσωρευθεί καταδεικνύει ότι το κείμενο εκλαμβάνεται ως προϊόν 
προτυποποίησης καθορισμένων κειμενικών μορφών, αποκομμένων από κοινωνικοπολιτι-
σμικές παραμέτρους και ανακύπτουσες στην τάξη ανάγκες, με τη δημιουργική γραφή και 
την αξιοποίηση του υπολογιστή ως συγγραφικού εργαλείου οι μαθητές/δημιουργοί δεν 
«περιγράφουν» απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το 
ανα-δημιουργούν. Την ίδια στιγμή εφαρμόζοντας παιγνιώδεις ψηφιακές διαδικασίες συλ-
λογής, σύγκρισης, καταγραφής και αναθεώρησης του περιεχομένου και της γλωσσικής δια-
τύπωσης ενός αρχετυπικού κειμένου εμπλέκονται ενεργά σε συνεργατικούς, δασκαλομα-
θητικούς και διαμαθητικούς διαλόγους για την (συν)οικοδόμηση νέων γραπτών κειμένων 
(Χατζηλουκά-Μαυρή, 2010: 118). 

Στο ίδιο θεσμικό πλαίσιο υποδηλώνεται ότι η καταδίκη του γλωσσικού λάθους και η επιθυ-
μία εξοστρακισμού του από τη διδακτική πράξη στο πλαίσιο της παραδοσιακής παιδαγωγι-
κής οδήγησε στη συσσωρευτική αντίληψη για τη γνώση και σε μια αδυναμία να του ανα-
γνωριστεί ένας περισσότερο δυναμικός και δημιουργικός ρόλος στη μάθηση (Ηλιοπούλου, 
2008). Άλλωστε, η εμπειρία καταδεικνύει ότι οι μαθητές δε δυσκολεύονται στη συγκρότηση 
μεμονωμένων ορθών προτάσεων, αλλά στη σύνταξη κειμένου. Τούτο, επειδή οι δυσκολίες 
τους δεν οφείλονται στην άγνοια εφαρμογής των κανόνων του γλωσσικού συστήματος, αλ-
λά στην έλλειψη επαρκούς εμπειρίας στην οργάνωση του κειμένου τους με τρόπο ανταπο-
κρινόμενο στις απαιτήσεις του θέματος, της περίστασης και του κοινωνικού πλέγματός τους 
(Ηλιοπούλου, 2009). Κινούμενες σε αυτό το θεωρητικό πλαίσιο οι βασικές αρχές αξιολόγη-
σης παραγωγής γραπτού λόγου των νέων ΠΣ για τη ΝΕΓ εστιάζουν στην αξιοποίηση των ΤΠΕ 
για την παραγωγή λόγου και συνοψίζονται στα εξής: (1) Επικεντρώνονται στα στάδια της 
προπαρασκευής, σύνθεσης και επανεξέτασης, (2) Εκπαιδεύουν τους μαθητές να συμπερι-
φέρονται σαν πραγματικοί συγγραφείς, και (3) Προκρίνουν την εναλλακτική αξιολόγηση. 
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Απόλυτα εναρμονισμένες με το πνεύμα αυτό η δημιουργική γραφή και η αξιοποίηση των 
ΤΠΕ για την παραγωγή λόγου επιτρέπουν στο μαθητή να νιώθει όχι μόνο ότι έχει δικαίωμα 
στο λάθος αλλά και ότι το λάθος του αναδεικνύεται σε πολύτιμο εργαλείο μάθησης. Αυτή η 
προσέγγιση υπαγορεύεται από το γεγονός ότι αυτό που εξετάζεται δεν είναι η ορθότητα 
αλλά η καταλληλότητα για την περίσταση και η επίτευξη του λογοτεχνικού και/ή επικοινω-
νιακού στόχου (Χατζησαββίδη, 2009), καθώς και οι επάλληλες γραφές του κειμένου με την 
αξιοποίηση του επεξεργαστή. 

Παράλληλα, η εναλλακτική αξιολόγηση ενσωματωμένη στην διδακτική διαδικασία, λαμβά-
νει υπόψη την διαφορετική νοημοσύνη του μαθητή και δεν επικεντρώνεται στην γραπτή 
εξέτασή του. Παρέχει τη δυνατότητα στις πρακτικές της δημιουργικής γραφής σε ψηφιακά 
συγγραφικά περιβάλλοντα: (1) να αναδεικνύουν την επινοητικότητα των μαθητών, (2) να 
ελέγχουν τη συγκράτηση των πληροφοριών και τους συσχετισμούς δεδομένων, και (3) να 
καθιστούν τις διαδικασίες αξιολόγησης κτήμα των μαθητών (Ηλιοπούλου, 2013). 

ΤΠΕ και Εκπαίδευση 

Εκτός από τον κριτικό γραμματισμό και τη δημιουργική γραφή, τα Νέα Αναλυτικά Προ-
γράμματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση και στην παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Αυτή είναι 
μια πανευρωπαϊκή πραγματικότητα, όπως φαίνεται και από την πρωτοβουλία «Opening Up 
Education» στο πλαίσιο της Ψηφιακής Ατζέντας της ΕΕ «Europe 2020» (Νικολαΐδου, Μαυρί-
δου & Ρουβάς, 2014). Με αφετηρία τα παραπάνω, παρατηρείται μια μετατόπιση της διδα-
σκαλίας από την απομνημόνευση στη κριτική σκέψη, από την μηχανική γραφή στη δη-
μιουργία, από την παθητική παρακολούθηση στην ενεργητική συμμετοχή, από το αποτέλε-
σμα στην διαδικασία, από την συγκλίνουσα στην αποκλίνουσα σκέψη. 

Αν και οι εκπαιδευτικοί φαίνεται να έχουν μια θετική στάση απέναντι στις ΤΠΕ, η διείσδυση 
τους παραμένει προβληματική, κυρίως λόγω της έλλειψης κατάρτισης και της αδυναμίας 
παρακολούθησης των τεχνολογικών εξελίξεων.Αυτό που συνήθως παρατηρείταιείναι ένα 
είδος «γραφειοκρατικής» προσέγγισης που ακυρώνει τον πρωτοποριακό χαρακτήρα τους 
(Σουλιώτης, 2010· Νικολαΐδου, 2008).  

Η Δημιουργική Γραφή στο ΠΠΣΠΘ – T.Π.Ε.  και δημιουργική γραφή 

Η Δημιουργική Γραφή στο ΠΠΣΠΘ αξιοποιήθηκε ως διδακτικό εργαλείο για πρώτη φορά το 
σχολικό έτος 2010 - 2011. Στο πλαίσιο αυτής της προσπάθειας, εφαρμόστηκε πιλοτικό εκ-
παιδευτικό πρόγραμμα σε ένα τμήμα της Α Γυμνασίου του ΠΠΣΠΘ που απέβλεπε στον ε-
μπλουτισμό και την οργάνωση της διδακτέας ύλης των φιλολογικών μαθημάτων με άξονα 
τη Δημιουργική Γραφή και αξιοποιούσε τις ΤΠΕ για την παραγωγή των δημιουργικών κειμέ-
νω των μαθητών (Νικολαΐδου, 2012).Τα εξαιρετικά αποτελέσματα των δράσεων όσον αφο-
ρά την παραγωγή γραπτού λόγου και οι προοπτικές περαιτέρω επέκτασης οδήγησαν στην 
απόφαση δημιουργίας Ομίλου Δημιουργικής Γραφής. Ο πολυπληθής Όμιλος απέκτησε ι-
στοσελίδα (dimgrafi.blogspot.gr),στην οποία οι μαθητές δημοσιεύουν ηλεκτρονικά τα κεί-
μενά τους, με απώτερο σκοπό την πιο ενεργητική εμπλοκή τους και τη δημιουργία μιας αί-
σθησης διαδικτυακής κοινότητας (Νικολαΐδου, 2008). Ταυτόχρονα, συνεχίζεται ως σήμερα 
το επιτυχές πιλοτικό πρόγραμμα αξιοποίησης της δημιουργικής γραφής για τη διδασκαλία 
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των φιλολογικών μαθημάτων με την αξιοποίηση των ΤΠΕ (http://a2gymnasiou.blogspot.gr). 
Επιπλέον, επιχειρήθηκε διδακτική παρέμβαση και εναλλακτική αξιολόγηση στα μαθήματα 
της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας και Γλώσσας Β΄και Γ΄ Γυμνασίου, όπου εφαρμόστηκαν τεχνι-
κές εξατομικευμένης και ομαδοσυνεργατικής εργασίας των μαθητών και παρουσίασης των 
εργασιών τους και αξιοποιήθηκαν οι ΤΠΕ και η δημιουργική γραφή κατά τις φάσεις του 
σχεδιασμού και της παραγωγής του πρωτότυπου υλικού (Νικολαΐδου, Μαυρίδου & Ρουβάς, 
2014).  

Στο ΠΠΣΠΘ, στις τάξεις που αξιοποιείται η δημιουργική γραφή ως διδακτικό εργαλείο υιο-
θετείται ένα συνδυαστικό μοντέλο αξιολόγησης, το οποίο επιχειρεί να καρπωθεί τα πλεο-
νεκτήματα της περιγραφικής αξιολόγησης, του φακέλου εργασιών και της αυτοαξιολόγησης 
του μαθητή/τριας. Όσο μάλιστα η τάξη ωριμάζοντας αφήνει πίσω της τους ατομικισμούς, 
διαμορφώνει τα δικάτης συλλογικά αισθητικά κριτήρια. 

Σε γενικές γραμμές, η πολυτροπική και υπερκειμενική (Νικολαΐδου, 2008) φύση της Λογο-
τεχνίας ενίσχυσε την πεποίθησή μας ότι θα μπορούσε να αποτελέσει την κατάλληλη πλατ-
φόρμα για την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ταυτόχρονα, η χρήση 
βιωματικών μεθόδων μάθησης δεν θα μπορούσε να παραβλέψει το γεγονός ότι απευθυνό-
μαστε σε μια γενιά μαθητών, που είναι εξοικειωμένη με τη χρήση της τεχνολογίας σε κάθε 
έκφανση της καθημερινότητάς τους (Νικολαΐδου & Γιακουμάτου, 2004).  

Συμπεράσματα- Σκέψεις 

1. Mε το βλέμμα στη διαδικασία και όχι στο αποτέλεσμα, κατορθώσαμε να έχουμε καλύτε-
ρα αποτελέσματα στην παραγωγή συνεχούς γραπτού λόγου από αυτά που θα μπορούσαμε 
να περιμένουμε. Ειδικότερα, μέσα από τις δραστηριοκεντρικές ασκήσεις (TBL) πετύχαμε να 
συνειδητοποιήσουν οι μαθητές την αναγκαιότητα της πολυπρισματικής έμφασης κατά την 
αποκωδικοποίηση λεκτικών μηνυμάτων.  

2. Παράλληλα η ανάπτυξη πολύπτυχων κειμενικών τύπων μάς έδωσε τη δυνατότητα να α-
ξιοποιήσουμε όλα τα μαθησιακά προφίλ των μαθητών μας, εστιάζοντας ιδιαίτερα στην συν-
εκτίμηση και προαγωγή των πολλαπλών τύπων νοημοσύνης τους. 

3. Η αναζήτηση κατάλληλων για κάθε κειμενική περίσταση σημαινόντων και η χρησιμοποί-
ησή τους με πολλαπλά μέσα στο ίδιο περικείμενο σημαινόμενα και συχνά «ανατρεπτικά» 
ως προς τις παγιωμένες κοινωνικές λεκτικές φόρμες συνέβαλε στην καλλιέργεια του κριτι-
κού γραμματισμού, βασικού άξονα αναφοράς των νέων ΑΠΣ. 

4. Η παράλληλη εμβάθυνση των μαθητών στο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο των αρχών 
στο θεωρητικό και πρακτικό πλαίσιο των αρχών της εστίασης στη μορφή (focusonform) και 
στο περιεχόμενο (focusonmeaning) λειτούργησαν επικουρικά στην ανάπτυξη ανακλητικών 
και αντισταθμιστικών στρατηγικών.  

5. Η ενασχόληση με σύγχρονες μορφές ψηφιακής λογοτεχνίας στα πλαίσια του Ομίλου Δη-
μιουργικής Γραφής μας έδωσε την δυνατότητα να προσελκύσουμε το ενδιαφέρον των μα-
θητών σ’ αυτή καθαυτή τη Λογοτεχνία, επενεργώντας θετικά στη συμμετοχή τους στα πλαί-
σια του οικείου μαθήματος στο Γυμνάσιο και Λύκειο. Έτσι, με τη χρήση των ΤΠΕ, κατορθώ-
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σαμε να παρέχουμε συγγραφικά ερεθίσματα που να καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα μαθησια-
κών προτιμήσεων/στυλ και τύπων νοημοσύνης, σεβόμενοι την ατομικότητα του κάθε μαθη-
τή, επιτρέποντας του να λειτουργεί με βάση τα ενδιαφέροντα και τις κλίσεις του.  

6. Ένα από τα πλέον ενδιαφέροντα στοιχεία του πειράματος είναι η αξιοποίηση της δη-
μιουργικής γραφής σε τμήματα μαθητών που προήλθαν από κλήρωση και σε τμήματα μα-
θητών που προήλθαν από τις εξετάσεις στα ΠΠΣ. Μέσα στα επόμενα χρόνια θα είμαστε πι-
θανόν σε θέση να γνωρίζουμε κατά πόσον η δημιουργική γραφή μπορεί να αξιοποιηθεί ως 
συγγραφικό εργαλείο και ως αναγνωστική σκευή για μαθητές διαφορετικών σχολικών επι-
δόσεων. 
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Περίληψη 

Η εισήγηση αυτή αφορά σε μία εναλλακτική προσέγγιση του Κ.Π.Καβάφη, με την αξιοποίη-
ση της δημιουργικής γραφής και των νέων τεχνολογιών- της ψηφιακής αφήγησης συγκε-
κριμένα- προσέγγιση που έλαβε χώρα στον όμιλο δημιουργικής γραφής  του Α’ Αρσακείου 
Γυμνασίου Ψυχικού, αποτελούμενο από 16 μαθητές και μαθήτριες της Γ’ Γυμνασίου, από 
τον Σεπτέμβριο 2013 έως τον Φεβρουάριο 2014. Οι μαθητές προσέγγισαν τον Κ. Π. Καβάφη 
μέσω της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής και της ψηφιακής αφήγησης, προσέγγιση 
που αποδείχτηκε κατόπιν αξιολόγησης ιδιαίτερα εποικοδομητική και γόνιμη όσον αφορά 
στην επικοινωνία των μαθητών με τον ποιητή και την ποίηση γενικότερα. 

Λέξεις-κλειδιά: Κ. Π. Καβάφης, δημιουργική γραφή, ψηφιακή αφήγηση, εναλλακτική προ-
σέγγιση λογοτεχνίας 

Εισαγωγή 

Κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο Α’ Αρσάκειο Γυμνάσιο Ψυχικού δημιουργήθηκε όμιλος 
δημιουργικής γραφής στον οποίο επέλεξαν να συμμετάσχουν 16 μαθητές και μαθήτριες της 
Γ’ Γυμνασίου. Κριτήριο επιλογής τους δεν ήταν απαραίτητα μόνο η αγάπη τους προς τη λο-
γοτεχνία ή ένα διαπιστωμένο συγγραφικό ταλέντο. Ορισμένοι μαθητές διάλεξαν να συμμε-
τάσχουν στον όμιλο αυτό επιστρατεύοντας δικούς τους λόγους: το ότι θα βελτίωναν τον 
γραπτό τους λόγο, το ότι ο όμιλος αυτός τους κίνησε το ενδιαφέρον ή την περιέργεια κ.ά. 
Δημιουργήθηκε, λοιπόν, μια «ετερόκλητη» παρέα μαθητών-φίλων που ξεκίνησε ένα ταξίδι 
προς την άγνωστη ήπειρο της δημιουργικής γραφής. Η παρέα αυτή συναντιόταν μια φορά 
την εβδομάδα, κάθε Δευτέρα, μέσα στο πρωινό σχολικό πρόγραμμα, για 45 λεπτά, για μια 
διδακτική ώρα δηλαδή. Η πορεία αποδείχτηκε ιδιαίτερα και απρόσμενα δημιουργική. Οι 
μαθητές αρχικά εξοικειώθηκαν με τη «λογική» της δημιουργικής ανάγνωσης και γραφής, 
που απαιτεί την ενεργοποίηση της φαντασίας και της ελεύθερης σκέψης, στη συνέχεια δη-
μιούργησαν εμπνεόμενοι από τον Κ. Π. Καβάφη και τέλος μετουσίωσαν τις δημιουργίες 
τους σε ψηφιακά έργα (ψηφιακές αφηγήσεις ή videopoetry).  

Στην εισήγηση αυτή παρουσιάζεται αφενός η δημιουργική πορεία των μαθητών προς την 
ψηφιακή αφήγηση, αφετέρου η διαφορετική προσέγγιση που επιχειρήθηκε απέναντι στον 
Κ. Π. Καβάφη και οι διαπιστώσεις που προέκυψαν από το εγχείρημα αυτό όσον αφορά την 
«επικοινωνία» των μαθητών με τον Αλεξανδρινό ποιητή και την ποίηση γενικότερα. 

Η προσέγγιση του Κ. Π. Καβάφη μέσω της δημιουργικής γραφής και της ψηφια-
κής αφήγησης: περιγραφή της πρακτικής 
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Η εναλλακτική προσέγγιση του Κ. Π. Καβάφη θεμελιώνεται σε τρεις βασικές έννοιες, ο ορι-
σμός των οποίων παρατίθεται στη συνέχεια: τη δημιουργική ανάγνωση, τη δημιουργική 
γραφή και την ψηφιακή αφήγηση.  

Η δημιουργική ανάγνωση είναι ουσιαστικά η δημιουργική πρόσληψη και ανταπόκριση προς 
το κείμενο. Η ανάγνωση είναι δημιουργική, όταν οι νεαροί αναγνώστες μπορούν να αρθρώ-
νουν λόγο για το νόημα και τη μορφή του κειμένου χρησιμοποιώντας ποικίλα εκφραστικά 
μέσα και όχι μόνον τη γλώσσα, συνδέοντάς τα με τις εμπειρίες τους, χωρίς να ευθυγραμμί-
ζονται με το νόημα που ο εκπαιδευτικός θεωρεί ότι κρύβει το κείμενο (Αποστολίδου, 2003).  

Η δημιουργική γραφή είναι συγγραφική πρακτική, με την οποία οι μαθητές οδηγούνται στο 
να «ευαισθητοποιηθούν απέναντι στη διαδικασία της λογοτεχνικής γραφής και γενικά της 
καλλιτεχνικής έκφρασης ως τρόπου με τον οποίο τα άτομα (οι δημιουργοί) δεν ‘‘περιγρά-
φουν’’ απλώς το περιβάλλον τους, αλλά παρεμβαίνουν δυναμικά σε αυτό και το ανα-
δημιουργούν» (Σουλιώτης, 2012). Η «διδασκαλία» της δημιουργικής γραφής στο σχολείο 
δεν έχει ως στόχο να δημιουργήσει νέους συγγραφείς. Αποσκοπεί μεταξύ άλλων στο να α-
πελευθερώσει το μυαλό και το συναίσθημα των μαθητών, να τους καθοδηγήσει σε μια 
διαφορετική προσέγγιση της λογοτεχνίας, να εκτονώσει τη δημιουργικότητά τους, να τονώ-
σει την αυτοπεποίθησή τους, να τους αποκαλύψει ότι στη λογοτεχνία ο καθένας μπορεί να 
είναι ο εαυτός του «με προσωπεία, που αναδεικνύουν τα πρόσωπα» (Νικολαΐδου, 2013α). 

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί για την ψηφιακή αφήγηση, όλοι τους όμως την προσδιορίζουν ως 
μια δημιουργική διαδικασία κατά την οποία η παραδοσιακή αφήγηση συνδυάζεται με τα 
πολυμέσα του 21ου αιώνα και τα εργαλεία της τηλεπικοινωνίας (Ohler, 2008). Οι ψηφιακές 
αφηγήσεις είναι στην ουσία ένα αμάλγαμα κειμένου, ηχογραφημένης αφήγησης, ψηφια-
κών γραφικών, εικόνων και μουσικής που διαρκεί λίγα λεπτά, αφορά σε ένα συγκεκριμένο 
θέμα και αποκαλύπτει την οπτική γωνία του δημιουργού (Robin, 2006). Η ψηφιακή αφήγη-
ση τα τελευταία χρόνια έχει διεισδύσει δυναμικά στον χώρο της εκπαίδευσης, κυρίως σε 
ΗΠΑ και Αυστραλία, και χρησιμοποιείται διττά: από τον διδάσκοντα ως μέσο προσέλκυσης 
της προσοχής των μαθητών και οπτικοποίησης της γνώσης ή από τους μαθητές- την ψηφια-
κή γενιά (Robin, 2006)- ως μέσο δημιουργίας, έκφρασης και κατάκτησης, οικοδόμησης της 
γνώσης.  

Α’ φάση πρακτικής 

Η υλοποίηση της προσέγγισης αυτής ολοκληρώθηκε σε τρεις φάσεις. Στην α’ φάση ουσια-
στικά οι μαθητές εξοικειώθηκαν με την τεχνική και τη «φιλοσοφία» της δημιουργικής γρα-
φής. Με συγκεκριμένες παιγνιώδεις ασκήσεις εξασκήθηκαν στην απελευθέρωση της σκέ-
ψης και της φαντασίας τους  καθώς και στην ανάπτυξη εμπιστοσύνης στον εαυτό τους και 
στις συγγραφικές τους ικανότητες αλλά και στην ομάδα με την οποία μοιράζονταν όσα έ-
γραφαν στην τάξη, αποβάλλοντας σταδιακά τη συστολή και την αμηχανία τους. Βασικό ερ-
γαλείο στη φάση της προθέρμανσης υπήρξαν οι οδηγίες που εμπεριέχονται σε δύο ε-
μπνευσμένα εγχειρίδια: τη «Γραμματική της Φαντασίας» του Ροντάρι και τις «Οδηγίες 
πλεύσεως» του αείμνηστου Μ. Σουλιώτη. Έγινε επιλογή συγκεκριμένων ασκήσεων-
παιγνίων που ταίριαζαν στην «ιδιοσυγκρασία» του ομίλου και που στόχευαν στο να «σπά-
σουν τις αγκυλώσεις», εκφραστικές και νοητικές, των μαθητών. Υπήρχαν, για παράδειγμα, 
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μαθητές που στην αρχή δεν μπορούσαν να γράψουν, «πάγωναν» από την αμηχανία, έγρα-
φαν εμμονικά για  συγκεκριμένα θέματα (όπως το ποδόσφαιρο) ή αρνούνταν πεισματικά να 
δημιουργήσουν φοβούμενοι (όπως εξομολογήθηκαν αργότερα) τη σύγκριση και την έκθε-
ση.  

Ενδεικτικά αναφέρουμε ορισμένες (από τις πολλές) ασκήσεις δημιουργικής γραφής που 
βρήκαν ιδιαίτερη ανταπόκριση στον όμιλό μας: 

1. Δημιουργήστε ακροστιχίδες με τυχαίες λέξεις. 
2. Δημιουργήστε χαϊκού (για συγκεκριμένο θέμα). 
3. Δημιουργήστε ένα ποίημα – απάντηση (conversation poem) σε συγκεκριμένο δο-

σμένο ποίημα. 
4. Μετασχηματίστε ένα ποίημα με ομοιοκαταληξία σε ελεύθερο στίχο. 
5. Δημιουργήστε ποίημα χρησιμοποιώντας δοσμένους τίτλους άρθρων. 

 Χωρίς πίεση στην αρχή, με πολλή ενθάρρυνση, ακόμα και με συντροφική συγγραφή (μαθη-
τές που αρχικά δυσκολεύονταν εμπλέκονταν σε διαδικασίες συνεργατικής γραφής σε ομά-
δες των 2 μέχρι να εξοικειωθούν με τους μηχανισμούς της ελεύθερης δημιουργικής γρα-
φής) ξεπεράστηκαν τα πρώτα εμπόδια. Οι μαθητές έγραφαν στην τάξη ελεύθερα μεν, στο 
πλαίσιο δε που όριζε μια συγκεκριμένη άσκηση μέσα σε δοσμένο χρονικό όριο (που καθο-
ριζόταν ανάλογα με τις απαιτήσεις της άσκησης). Στη συνέχεια ο καθένας διάβαζε στην ο-
λομέλεια αυτό που είχε γράψει, για να εισπράξει ως ανατροφοδότηση τα ενθαρρυντικά 
σχόλια των συμμαθητών του, ανεξάρτητα από την «αντικειμενική αξία» της δημιουργίας 
του. Οι ασκήσεις αυτές τόνωσαν την αυτοπεποίθηση των μαθητών και την επιθυμία τους να 
εκφράζονται ελεύθερα, επιθυμία συχνά καταπιεσμένη. Οι ασκήσεις αυτές τους απελευθέ-
ρωσαν εκφραστικά και συναισθηματικά, ως ένα βαθμό. 

Β’ φάση πρακτικής 

Στη συνέχεια (β’ φάση), ξεκίνησε ουσιαστικά η εμπλοκή τους με τη δημιουργική γραφή και 
ανάγνωση. Η αρχή έγινε με ποιητικά κείμενα, κυρίως καβαφικά. Η επιλογή φυσικά δεν ήταν 
τυχαία: η ποίηση του Καβάφη με τον διαχρονικό της παλμό τράβηξε το ενδιαφέρον των μα-
θητών, ενώ ο τρόπος γραφής του, πιο ελεύθερος και αντικομφορμιστικός, αποδείχτηκε ελ-
κυστικός. Την επιλογή εξυπηρετούσε το γεγονός ότι το 2013 ήταν το έτος εορτασμού των 
100 χρόνων από τον θάνατο του ποιητή και ότι ήταν από κοινού επιθυμία της καθηγήτριας 
και των μαθητών να προσεγγίσουν τον ποιητή διαφορετικά, απεγκλωβισμένοι από τα πα-
ραδοσιακά διδακτικά σχήματα, σε μια προσπάθεια να «νιώσουν» την ποίησή του. Οι μαθη-
τές ερμήνευσαν δημιουργικά τα ποιήματά του, με τη διακριτική καθοδήγηση της καθηγή-
τριάς τους σε σημεία δυσνόητα ή που χρειάζονταν ιστορικές επεξηγήσεις.  

Αρχικά, προσεγγίστηκαν σύντομα καβαφικά ποιήματα: «Τα Παράθυρα», «Τείχη», «Μονο-
τονία».  Επιλέχτηκαν σύντομα ποιήματα (η «όψη» ενός μακροσκελούς ποιήματος λειτουρ-
γεί μερικές φορές αποκαρδιωτικά) για να εισαχθούν ομαλά οι μαθητές στην ιδιαιτερότητα 
της καβαφικής ποίησης. Επίσης, επιλέχθηκαν ποιήματα που δεν χρειάζονταν ιδιαίτερες ι-
στορικές, βιογραφικές ή γλωσσικές διευκρινίσεις για να γίνουν κατανοητά. Η προσέγγισή 
τους έγινε από τους μαθητές. Τα ποιήματα, ένα κάθε φορά, προβάλλονταν στον διαδραστι-
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κό πίνακα (σε ppt) και συνοδεύονταν από ερωτήσεις καθοδηγητικές. Κάποιος μαθητής ή ο 
διδάσκων διάβαζε το ποίημα μεγαλόφωνα ή ακουγόταν η ηχογραφημένη απαγγελία του 
(από το www.kavafis.gr). Ακολουθούσε συζήτηση και σχολιασμός της ανάγνωσης. Οι μαθη-
τές εξέφραζαν την άποψή τους για το αν η ανάγνωση τους ικανοποιούσε αισθητικά, αν τους 
προκαλούσε συγκίνηση ή άλλο συναίσθημα και αν αναδείκνυε τους νοηματικούς πυρήνες 
του ποιήματος. Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να προτείνουν τη δική τους «αναγνωστική 
ερμηνεία» του ποιήματος. Στη συνέχεια, δινόταν λίγος χρόνος στους μαθητές να σκεφτούν 
τις συνοδευτικές ερωτήσεις.  

Ενδεικτικά, ερωτήσεις που συνόδευαν τα σύντομα καβαφικά ποιήματα είναι οι εξής: 

1. Υπάρχουν σύμβολα στο ποίημα; Ποια είναι αυτά; Πώς τα αποκωδικοποιείτε; 
2. Τι συναίσθημα πιστεύετε ότι κυριαρχεί στην ψυχή του ποιητή, όταν γράφει το ποί-

ημα; Τι συναίσθημα/ συναισθήματα σας προκαλεί το ποίημα; 
3. Ποιος είναι κατά τη γνώμη σας ο στόχος του ποιητή που εξυπηρετείται μέσω του 

ποιήματος αυτού; 
4. Ταυτίζεστε με τον ποιητή; Αισθάνεστε κάτι παρόμοιο κάποιες στιγμές; 
5. Όσα γράφει ο ποιητής είναι διαχρονικά και επίκαιρα; Γιατί; 
6. Τι παρατηρείτε στον τρόπο γραφής του Καβάφη; Πόσο το ποίημά του μοιάζει με 

ένα «κανονικό» ποίημα; Πώς θα χαρακτηρίζατε τον τρόπο που γράφει (χρησιμοποι-
ήστε  επίθετα για να τον περιγράψετε); Σας αρέσει ο τρόπος γραφής του; 

7. Απαντήστε του σε όσα γράφει με ένα δικό σας κείμενο. Δώστε στο κείμενό σας ό-
ποια μορφή εσείς επιθυμείτε (χαϊκού, ποίημα με ομοιοκαταληξία, ελεύθερο ποίη-
μα, κείμενο με σκέψεις, ποίημα-απάντηση στον Καβάφη κ.ά.) 

Ακολούθως, οι μαθητές σε συζήτηση στην τάξη ξεδίπλωναν την ερμηνευτική οπτική τους, 
συνειδητοποιώντας την ερμηνευτική πολυφωνία των ποιημάτων και τη διαφοροποίησή της 
από την ερμηνευτική ασυδοσία. Το γεγονός ότι το ποίημα είναι ανοιχτό σε πολλαπλές ανα-
γνώσεις δεν καταργεί τη λογοτεχνική γραμματική και προϋποθέτει την τεκμηρίωση των α-
πόψεων. Επιδιώχθηκε η μετατροπή της τάξης σε μία αναστοχαστική αναγνωστική και ερμη-
νευτική κοινότητα, με τον εκπαιδευτικό στη θέση του συνομιλητή, εμψυχωτή, καθοδηγητή 
και τους μαθητές στον ρόλο του συνερευνητή και συνερμηνευτή (Αποστολίδου κ.ά., 2004). 
Αμέσως μετά, οι μαθητές καλούνταν να δημιουργήσουν δικά τους κείμενα με αφορμή το 
ποίημα που είχαμε προσεγγίσει και να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους στην ολομέλεια. 

Αργότερα (μετά από περίπου 1 μήνα), οι μαθητές προσέγγισαν απαιτητικότερα καβαφικά 
ποιήματα, πυκνότερα σε νοήματα, μεστά σε ιστορικές αναφορές, με διάχυτη την καβαφική 
ειρωνεία: «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον», «Περιμένοντας τους βαρβάρους», «Ιθάκη», «Νέοι 
της Σιδώνος» (σε αντιπαραβολή με το ομότιτλο ποίημα του Μ. Αναγνωστάκη) κ.ά. Τα ποιή-
ματα προβάλλονταν πάλι στον διαδραστικό πίνακα και συνοδεύονταν από ερωτήσεις κα-
θοδηγητικές.  

Ενδεικτικά, αναφέρουμε ορισμένες ερωτήσεις.  
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Στο ποίημα «Περιμένοντας τους βαρβάρους» οι μαθητές καθοδηγήθηκαν από τις ακόλου-
θες ερωτήσεις: 

1. Αποκωδικοποιώντας το καβαφικό σύμβολο:  βάρβαροι 

2. Το ερώτημα στην ποίηση: πόσο συμβατός με την ποίηση είναι αυτός ο τρόπος δια-
τύπωσης; Πώς λειτουργεί στο ποίημα;  

3. Η επανάληψη στο ποίημα: ποια φράση επαναλαμβάνεται; Ποια η λειτουργία της;  

4. Ποιο φαινόμενο, ποια ανθρώπινη συμπεριφορά θέλει να σχολιάσει οι ποιητής;  

5. Υπάρχουν σήμερα ανάλογες αντιδράσεις με αυτές που περιγράφονται στο ποίημα; 
Υπάρχουν σήμερα ανάλογοι βάρβαροι;  

6. Στο ποίημα υπάρχει μία «διάσημη» φράση. Ποια; Πού πιστεύετε ότι οφείλεται η 
διαχρονική ισχύς της;  

Στο ποίημα «Απολείπειν ο Θεός Αντώνιον» οι μαθητής διευκολύνθηκαν από τις εξής ερω-
τήσεις: 

1. Καβαφικά σύμβολα: αποκωδικοποίηση και μετάλλαξη: αποκρυπτογραφήστε ένα 
από τα ακόλουθα σύμβολα (Αλεξάνδρεια, μυστικός θίασος, Αντώνιος) και αξιοποι-
ήστε ένα από αυτά σε μία δική σας δημιουργία. 

2. Ποιος στίχος επαναλαμβάνεται; Γιατί;  

3. Διάσημοι στίχοι: εντοπίστε στο ποίημα δημοφιλείς στίχους. Ενσωματώστε τους σε 
ένα δικό σας κείμενο. 

4. Ποίημα και τίτλος: πόσο σημαντικό θεωρείτε τον τίτλο σε ένα ποίημα; Πόσο ε-
μπνευσμένο κρίνετε αυτόν τον στίχο; Προτείνετε δικούς σας τίτλους στο ποίημα. 

5. Δημιουργήστε εμπνεόμενοι από το ποίημα. 

Αυτή την φορά, η καθηγήτρια παρενέβαινε διακριτικά προκειμένου να δοθούν διευκρινί-
σεις όπου χρειαζόταν και να εξομαλυνθούν ερμηνευτικά τα ποιήματα. Στην τάξη, μετά τη 
δημιουργική επεξεργασία ενός ποιήματος, οι μαθητές έγραφαν τα κείμενά τους εμπνευ-
σμένοι από το καβαφικό κείμενο.  

Τέλος (τον Δεκέμβριο 2013) οι μαθητές παρακινήθηκαν να επιλέξουν μόνοι τους ένα καβα-
φικό ποίημα που τους εξέφραζε (από τα Αναγνωρισμένα, τα Κρυμμένα ή τα Αποκηρυγμέ-
να), ανατρέχοντας είτε σε συλλογές των ποιημάτων του Καβάφη είτε στον διαδικτυακό τό-
πο www.kavafis.gr και να δημιουργήσουν εμπνεόμενοι από αυτό. Παρουσίασαν τις δη-
μιουργίες τους στην ολομέλεια κατά την επιστροφή τους από τις χριστουγεννιάτικες διακο-
πές. 
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Οι δημιουργίες των μαθητών μπορούν να ενταχθούν στις εξής κατηγορίες: ποιήματα (ελεύ-
θερα ή με ομοιοκαταληξία ή χαϊκού), ελεύθερη γραφή και σύντομα στοχαστικά δοκίμια. Οι  
μαθητές κάθε φορά επέλεγαν να γράψουν όποιας μορφής κείμενο επιθυμούσαν, ανάλογα 
με την έμπνευση της στιγμής αλλά και τις «ευκολίες» τους. Για παράδειγμα, μαθητές εξοι-
κειωμένοι με την ποίηση (και με ποιητικό ταλέντο) με ιδιαίτερη ευκολία και ταχύτητα δη-
μιουργούσαν ποιήματα με ομοιοκαταληξία ή σε ελεύθερη μορφή. Μαθητές λιγότερο εξοι-
κειωμένοι με την ποίηση προτιμούσαν την «ασφαλή» λύση των χαϊκού, που τους επέτρεπε 
να δημιουργήσουν μικρά, πυκνά σε νοήματα, ποιήματα σεβόμενοι τον περιορισμό της 
μορφής (1ος στίχος πεντασύλλαβος, 2ος στίχος εφτασύλλαβος, 3ος στίχος πεντασύλλαβος). 
Άλλοι μαθητές επέλεξαν να εκφράσουν τις σκέψεις τους σε μικρά κείμενα με χαρακτηριστι-
κά της ελεύθερης γραφής ή του στοχαστικού δοκιμίου. Είναι αξιοσημείωτο ότι ακόμα και 
αδύνατοι μαθητές ή μαθητές με ιδιαιτερότητες (δυσλεξία) με εντυπωσιακό ζήλο έγραφαν 
και ανυπομονούσαν να διαβάσουν τα κείμενά τους. 

 Γ’ φάση πρακτικής 

Στη γ’ φάση οι μαθητές αποφάσισαν, κατόπιν προτροπής της καθηγήτριάς τους, να εμπλέ-
ξουν την ψηφιακή αφήγηση στη δημιουργική αυτή διαδικασία. Ήταν απόφαση της καθηγή-
τριας να μην τους προκαταλάβει δείχνοντάς τους δείγματα ψηφιακών αφηγήσεων. Τους 
δόθηκαν μόνο πολύ βασικές οδηγίες: ότι θα πρέπει να ντύσουν τον λόγο με εικόνα, προερ-
χόμενη από το διαδίκτυο ή από προσωπικά τους αρχεία (τους συστήθηκε να είναι ιδιαίτερα 
προσεκτικοί, αν χρησιμοποιούσαν προσωπικές τους φωτογραφίες), να ενσωματώσουν την 
ηχογραφημένη αφήγηση των κειμένων και, αν θέλουν, να επιλέξουν και μια μουσική επέν-
δυση ταιριαστή με το ύφος του κειμένου. Η ψηφιοποίηση των κειμένων πραγματοποιήθηκε 
στο σχολικό εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών με δύο διαθέσιμα λογισμικά: το λογι-
σμικό Windows Movie Maker 2.6, που τους ήταν γνωστό, καθώς το είχαν διδαχτεί στη Β’ 
Γυμνασίου, και το λογισμικό Microsoft Photo Story 3, το οποίο τους παρουσίασε η καθηγή-
τριά τους.  

Αξιοποίησαν την ψηφιακή αφήγηση με δύο τρόπους:  

α) αποφάσισαν να  μετασχηματίσουν ορισμένα ποιήματα του Καβάφη σε ψηφιακές αφη-
γήσεις, με στόχο να οπτικοποιήσουν τα νοήματα και τους συμβολισμούς που περιέχουν, με 
στόχο να δημιουργήσουν μια αναπαραστατική ερμηνεία των καβαφικών ποιημάτων. Η δια-
δικασία αυτή προκάλεσε τον ενθουσιασμό ορισμένων μαθητών και δημιούργησαν τις ψη-
φιακές ερμηνευτικές εκδοχές των καβαφικών ποιημάτων που επέλεξαν, αξιοποιώντας ηχο-
γραφημένες απαγγελίες των καβαφικών ποιημάτων που ανέσυραν από το www.kavafis.gr 
(αλλά και δικές τους ερμηνευτικές αναγνώσεις) και χρησιμοποιώντας τα δύο λογισμικά που 
προαναφέρθηκαν, το Movie Maker και το Photo Story 3.  

β) να μετουσιώσουν τα δικά τους κείμενα, τα εμπνευσμένα από τα καβαφικά ποιήματα, σε 
ψηφιακές δημιουργίες. Ηχογράφησαν αρχικά τον εαυτό τους να διαβάζει αυτά που είχαν 
γράψει χρησιμοποιώντας ένα μικρόφωνο συνδεδεμένο στον υπολογιστή και στη συνέχεια 
πρόσθεσαν εικόνα και μουσική αξιοποιώντας τα ίδια λογισμικά, το Windows Movie Μaker 
και το Microsoft Photo Story 3. Η διαδικασία αυτή τους φάνηκε ιδιαίτερα απαιτητική αλλά 
και δημιουργική. Αντιμετώπισαν τεχνικές δυσκολίες, περισσότερο όμως τους δυσκόλεψε το 
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πώς θα «σκηνοθετούσαν» το κείμενό τους, πώς θα «πάντρευαν» την εικόνα και τον ήχο με 
τον λόγο. Παρουσίασαν τις δημιουργίες τους στην ολομέλεια και τις αξιολόγησαν. 

Συμπεράσματα 

Τόσο η δημιουργική γραφή όσο η ψηφιακή αφήγηση αποδεικνύονται βιωματικά και αποτε-
λεσματικά μέσα προσέγγισης της λογοτεχνίας. Ειδικότερα η ψηφιακή αφήγηση, που είναι 
ιδιαίτερα ελκυστική για την ψηφιακή γενιά μαθητών (“digital generation” students, Robin, 
2006), ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα των μαθητών, καλλιεργεί τις δεξιότητες της οργά-
νωσης και της κριτικής και ενδυναμώνει τη συνεργασία αλλά και την αυτοπεποίθηση μέσα 
από την ικανοποίηση της δημιουργίας (Robin, 2006). Παράλληλα, καλλιεργούνται διαφορε-
τικά είδη γραμματισμών, οι «Γραμματισμοί του 21ου αιώνα» (“Twenty-first Century 
Literacy,” Brown, Bryan & Brown, 2005):  ο ψηφιακός γραμματισμός (Digital Literacy), ο τε-
χνολογικός γραμματισμός (Technology Literacy ), ο οπτικός γραμματισμός (Visual Literacy, 
Riesland, 2005), ο πληροφοριακός γραμματισμός (Information Literacy) και ο οικουμενικός 
γραμματισμός (Global Literacy) (Brown, Bryan & Brown, 2005). Επιπρόσθετα, αναπτύσσο-
νται και άλλες δεξιότητες, όπως της επίλυσης προβλημάτων και αξιολόγησης (αυτοαξιολό-
γησης και ετεροαξιολόγησης) (Robin, 2006). 

Πράγματι, με βάση φύλλα αξιολόγησης (αυτοαξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης) που συ-
μπληρώθηκαν από τους μαθητές με την ολοκλήρωση της πρακτικής επαληθεύονται οι πα-
ραπάνω διαπιστώσεις, προκύπτουν όμως και άλλα δεδομένα σε σχέση με τη στάση των μα-
θητών απέναντι στη Λογοτεχνία: 

1. Με τη διδακτική αυτή προσέγγιση κατέστη δυνατή η δημιουργική και δυναμική αξιοποί-
ηση των νέων τεχνολογιών στην λογοτεχνία. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν τον υπολογι-
στή και λογισμικά προκειμένου να εκφράσουν με την εικόνα και τον ήχο αυτό που εκ-
φράζουν με τον λόγο (Δουζίνα, 2014α). To πλεονέκτημα των ψηφιακών ιστοριών είναι 
ότι οδηγούν σε νοηματικά πλούσιες χρήσεις της ψηφιακής εικόνας, πέραν των επιφα-
νειακών χρήσεων που κάνουν καθημερινά οι νέοι (Αποστολίδου, 2012). Καλλιέργησαν 
τον ψηφιακό γραμματισμό αλλά και τον κλασικό γραμματισμό, αφού ανέπτυξαν τις 
γλωσσικές τους δεξιότητες. Παράλληλα, η ψηφιακή αφήγηση αξιοποιήθηκε ως εναλλα-
κτικός τρόπος ερμηνείας του καβαφικού ποιητικού λόγου: τα εμφανή ή αφανή καβαφι-
κά μηνύματα οπτικοποιήθηκαν, αποκωδικοποιήθηκαν μέσω της εικόνας.   

2. Επαναπροσδιορίστηκε η επικοινωνία τους με τη λογοτεχνία. Δεν την προσέλαβαν παθη-
τικά αλλά ενεργητικά (Δουζίνα, 2014α). Οι μαθητές αποκωδικοποίησαν το κείμενο και 
τοποθετήθηκαν, μέσω της δημιουργικής γραφής, στη θέση του λογοτέχνη. Αποτύπωσαν 
μέσω του λόγου και της εικόνας, με τη βοήθεια της τεχνολογίας, τις σκέψεις, τις ανησυ-
χίες, τους προβληματισμούς τους αφομοιώνοντας ταυτόχρονα ποιητικές/λογοτεχνικές 
τεχνικές. Αυτή  η προσέγγιση της καβαφικής ποίησης τους εξοικείωσε με τον καβαφικό 
κόσμο. Η δημιουργική ανάγνωση και γραφή συνέβαλε στη βιωματική προσέγγιση της 
λογοτεχνίας (Νικολαΐδου, 2009). 

3. Τέλος, ενεργοποιήθηκαν μαθητές «αφανείς» στην παραδοσιακή τάξη, μαθητές με δυ-
σκολίες στον λόγο (δυσλεξία ή εκφραστικές δυσκολίες) (Νικολαΐδου, 2013β). Όλοι οι 
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μαθητές εκτόνωσαν τη δημιουργικότητά τους (Δουζίνα, 2014β), πίστεψαν στον εαυτό 
τους, καθώς τονώθηκε η αυτοπεποίθησή τους (η μεταμόρφωση ορισμένων μαθητών ή-
ταν εντυπωσιακή: επιδίωξαν να συμμετάσχουν σε λογοτεχνικούς διαγωνισμούς, άρχισαν 
να δείχνουν έντονη προθυμία στο να συμμετάσχουν σε σχολικές εκδηλώσεις και να μι-
λήσουν δημοσίως, να εκτεθούν κ.ά.). Συνειδητοποίησαν τι μπορούν να κάνουν και αι-
σθάνθηκαν μεγάλη ικανοποίηση για αυτά που πέτυχαν (Δουζίνα, 2014 α). 

Θεωρήθηκε πως η δημιουργική γραφή, με τη διάδοση και την εμπορική διάσταση που έχει 
λάβει, «δολοφονεί» τη λογοτεχνία (Kernan, 2001). Θα μπορούσε, αντίστοιχα,  κανείς να ι-
σχυριστεί πως η ψηφιακή αφήγηση ενθαρρύνει την παραγωγή αμφιβόλου ή καμίας λογο-
τεχνικής αξίας δημιουργιών. Στην περίπτωση των μαθητών, που δεν δεν είναι λογοτέχνες, 
τόσο η δημιουργική γραφή όσο και η ψηφιακή αφήγηση μπορούν, πιστεύουμε, να λειτουρ-
γήσουν ως τα μέσα εκείνα που θα γεφυρώσουν την απόσταση ανάμεσα στον «ψηφιακά 
γηγενή» (digital natives, Prensky, 2001) μαθητή και τη Λογοτεχνία, που θα του αποκαλύ-
ψουν τρόπους να προσεγγίσει και να «νιώσει» τη Λογοτεχνία, που θα τον βοηθήσουν κοντά 
στον ψηφιακό να αναπτύξει και τον λογοτεχνικό γραμματισμό, να αποκτήσει «ποιητικό α-
φτί» (Σεφέρης, Δοκιμές Β’) και «ποιητική νοημοσύνη» (Ελύτης, Ανοιχτά Χαρτιά). 
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Πρωτεϊκή κι  ασύνορη επαγγελματική σταδιοδρομία 
Η συμβολή των Τ.Π.Ε. στη θεραπεία τους στο Γενικό Λύκειο   

Λάζου - Μπαλτά Ν. Καλυψώ  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 
kalypsodj@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη εισήγηση φιλοδοξεί να αξιοποιήσει τη δικτύωση των σχολικών μονάδων 
και το ευρωπαϊκό πρόγραμμα ηλεκτρονικής αδερφοποίησης e-Twinning, ώστε να εξοικειώ-
σει τις μαθήτριες και τους μαθητές του γενικού λυκείου με τις έννοιες της πρωτεϊκής και της 
ασύνορης επαγγελματικής σταδιοδρομίας. Αρχικά γίνεται αναφορά στις σύγχρονες εργα-
σιακές συνθήκες, οι οποίες εκθρέφουν τόσο την ασύνορη όσο και την πρωτεϊκή επαγγελμα-
τική σταδιοδρομία, με έμφαση στην πολιτική και στις στρατηγικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης 
για το πρώτο πέμπτο του 21ου αιώνα. Ακολουθεί η σύντομη επιστημονική ανάλυση των ό-
ρων κι η μεταξύ τους διάκριση κι αντιδιαστολή, για λόγους βελτίονος εμπέδωσης. Εν συνε-
χεία μελετάται ο ρόλος κι οι προτεραιότητες της Συμβουλευτικής Σταδιοδρομίας στη σχολι-
κή μονάδα μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων και δράσεων, προκειμένου να παραχθούν 
εικονικά εργασιακά περιβάλλοντα, όπου η πρωτεϊκή κι ασύνορη σταδιοδρομία ευδοκιμούν. 
Οι μαθήτριες κι οι μαθητές δουλεύοντας συνεργατικά κι αξιοποιώντας τις ΤΠΕ αποκτούν 
βιωματικά κάποια από τα χαρακτηριστικά που οφείλει και μπορεί να διαθέτει χάρη στη 
Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας ο σύγχρονος άνθρωπος, ώστε να αντιπαλεύει τις κρίσεις που 
μοιραία ελλοχεύουν στη δια βίου επαγγελματική και στην ευρύτερη προσωπική και κοινω-
νική του ανάπτυξη εξαιτίας των συνεχών αλλαγών στο χώρο της επαγγελματικής του δρα-
στηριοποίησης. 

Λέξεις Κλειδιά: πρωτεϊκή σταδιοδρομία, ασύνορη σταδιοδρομία, δικτύωση σχολικών μο-
νάδων, e-Twinning, Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας.  

Εισαγωγή  

Στη σύγχρονη παγκοσμιοποιημένη οικονομία οι εφαρμογές της ραγδαίας εξέλιξης της τε-
χνολογίας στην καθημερινή άρα και στην εργασιακή πραγματικότητα, η δικτυακή διάδρα-
ση, η αστάθεια των εθνικών και διεθνών αγορών ευθύνονται  κατά μείζονα λόγο για την 
αυξανόμενη αβεβαιότητα του ατόμου στον τομέα της επαγγελματικής σταδιοδρομίας αλλά 
και για τη μεταβαλλόμενη φύση της εργασίας (Powell & Snellman, 2004). Σε ευρωπαϊκό ε-
πίπεδο η πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα χαρακτηρίζεται από την προσπάθεια της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης να προσδιορίσει το θεσμικό πλαίσιο για τη δημιουργία μιας πανευρωπαϊκής 
αγοράς εργατικού δυναμικού, ικανού να ανταποκριθεί επιτυχώς στις ταχείες οικονομικές 
αλλαγές, χάρη στην προσαρμοστικότητά του, την ευελιξία, την προθυμία μετεγκατάστασής 
του, τη διαπολιτισμική επικοινωνία αλλά και την έφεσή του για μάθηση.  

Βασικό πυλώνα για την εξυπηρέτηση του παραπάνω στόχου αποτελεί η επαγγελματική κι-
νητικότητα, η οποία διατυπώνεται για πρώτη φορά στη «Διαδικασία της Bolognia». Πρόκει-
ται για την απόκτηση δεξιοτήτων, οι οποίες και παρέχουν στον εργαζόμενο τη δυνατότητα 
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ενδοϋπηρεσιακής αρχικά μετακίνησης. Περαιτέρω τον ωθούν, στη διάρκεια  του εργασια-
κού του βίου, να δραστηριοποιηθεί σε διαφορετικό αντικείμενο, τομέα ή και κλάδο επαγ-
γέλματος μέσα στο εύρος των ευρύτερων γεωγραφικών συντεταγμένων της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Με πρώτιστο στόχο την εξάλειψη των φραγμών στην κινητικότητα, αποφασίζεται 
(2008) και διενεργείται πανευρωπαϊκά ο προσδιορισμός του Ευρωπαϊκού Πλαισίου Προσό-
ντων (2010-12).  

Ήδη από το 2005 η «Στρατηγική της Λισαβόνας»  ορίζει ως προϋπόθεση για περισσότερες 
και καλύτερες θέσεις εργασίας τη γνώση και την καινοτομία, αναδεικνύοντας την, από το 
2001 διατυπωμένη στο «Ανακοινωθέν της Πράγας», «Δια Βίου Μάθηση», σε ισχυρό μοχλό 
της ευρωπαϊκής οικονομικής ανταγωνιστικότητας. Δεν αποτελεί έκπληξη επομένως ότι η 
«Στρατηγική για την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης» της επόμενης δεκαετίας, γνωστή 
ως «Ευρώπη 2020», εδραιώνει την κινητικότητα ως παράγοντα καινοτομίας και δημιουργι-
κότητας και στο χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα περιγράφει ως  πρωταρχι-
κής σημασίας παράγοντες για την επαγγελματική ανάπτυξη των Ευρωπαίων την κινητικότη-
τα των φοιτητών (Erasmus+) και τη συνεργατική δραστηριοποίηση ερευνητών και φοιτητών 
διαφορετικής εθνικότητας μέσα από εκπαιδευτικές ανταλλαγές και εκπαιδευτικά δίκτυα.  

Η επιλογή επαγγέλματος αποτελεί μια χρονοβόρα διαδικασία, που ξεκινά αρκετά χρόνια 
προτού το άτομο εισέλθει στην αγορά εργασίας, (Schoon, 2001) και αναφορικά με την ελ-
ληνική πραγματικότητα από την εποχή της φοίτησής του στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. 
Η σύνδεση της «κοινωνίας της γνώσης» με την αγορά εργασίας αλλά και οι παραπάνω μνη-
μονευόμενες αλλαγές επιβαρύνουν με άγχος τον εργαζόμενο του παρόντος και του μέλλο-
ντος, εξαιτίας της αυξανόμενης αβεβαιότητας στην αγορά εργασίας και της μεταβαλλόμε-
νης φύσης του επαγγελματικού προσοντολογίου. Η τελευταία ενισχύεται, καθώς μεταβάλ-
λονται συγχρόνως και οι σχέσεις εργοδοτών – εργαζομένων, οι οργανωσιακές δομές κι οι 
απαιτήσεις των επιχειρήσεων, καθώς αναδύονται νέα πρότυπα επαγγελματικής σταδιο-
δρομίας. Δύο από αυτά είναι η ασύνορη ή χωρίς σύνορα καριέρα (boundaryless career) και 
η πρωτεϊκή σταδιοδρομία (protean career).  

Πρωτεϊκή κι Ασύνορη Επαγγελματική Σταδιοδρομία  

Οι όροι «πρωτεϊκή» και «ασύνορη» σταδιοδρομία σαφώς δεν ταυτίζονται. Αποτελούν όμως 
απότοκα της ανατροπής μιας κάθετης και παραδοσιακής μορφής ιεραρχίας σε μια επιχεί-
ρηση ή έναν οργανισμό, όπου τη λήψη αποφάσεων και τη διαμόρφωση των εργασιακών 
σχέσεων καθορίζει ο εργοδότης ή ο προϊστάμενος κι όπου οι προσδοκίες του εργαζόμενου 
από το χώρο εργασίας του επηρεάζονται σαφώς από τα κυρίαρχα στερεότυπα των δυο τε-
λευταίων αιώνων. Μολονότι η πρωτεϊκή και ασύνορη σταδιοδρομία αποτελούν θεωρητικά 
σχήματα του τέλους του 20ου αιώνα, σήμερα φαντάζουν περισσότερο επίκαιρες από ποτέ. 
Κι αυτό, επειδή συνδέονται πλέον αρραγώς με την έννοια της επαγγελματικής κινητικότη-
τας, καθώς αμφότερες προϋποθέτουν την μετακίνηση του εργαζόμενου εντός ή εκτός της 
επιχείρησης, στην οποία αυτός εργάζεται (διατμηματική μετακίνηση, αλλαγή εργοδότη ή 
σχέση με εξωτερικά δίκτυα), αλλά και την αλλαγή από μέρους του τόπου εργασίας (μετακί-
νηση από ή προς την περιφέρεια, εντός ή εκτός εθνικών συνόρων). Οι παραπάνω επιστημο-
νικοί όροι σχετίζονται εξάλλου και με την έννοια της ευελιξίας, δηλαδή της αλλαγής επαγ-
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γελματικής ταυτότητας ίσως και περισσότερες από μία φορές στη διάρκεια της επαγγελμα-
τικής σταδιοδρομίας του ατόμου.     

Ασύνορη Επαγγελματική Σταδιοδρομία  

Μολονότι η πρωτεϊκή σταδιοδρομία θεωρείται μορφή της ασύνορης η τελευταία προσδιο-
ρίστηκε επιστημονικά το 1996, είκοσι δηλαδή περίπου χρόνια μετά τον προσδιορισμό της 
πρωτεϊκής από τον Hall, από τους Arthur & Rousseau και ορίστηκε ως «ανεξάρτητη μάλλον 
παρά ως εξαρτημένη επιλογή από παραδοσιακές διευθετήσεις στο χώρο της σταδιοδρομί-
ας, καθώς υπερβαίνει τα όρια μιας απλής ατομικής σχέσης εργασίας και άπτεται φυσικών 
(αντικειμενικών) και ψυχολογικών (υποκειμενικών) παραμέτρων της επαγγελματικής κινη-
τικότητας» (Arthur & Rousseau, 1996). Οι Fernandez και  Enache (2008) υπογραμμίζουν τη 
συμβολή  σ’ αυτήν των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων του ατόμου, οι οποίες είναι μετρή-
σιμες και προσδιορίσιμες σε υπερεθνικό ή διεθνές επίπεδο. Διαφορετικά το άτομο – εργα-
ζόμενος δύσκολα επιτυγχάνει να σταδιοδρομήσει, όπως ελπίζει, εκτός του εθνικού του ερ-
γασιακού περιβάλλοντος.  

Σ’ αυτές έρχονται να προστεθούν η προθυμία για δουλειά κι επιπλέον προσπάθεια, οι επι-
κοινωνιακές δεξιότητες, η υψηλή τεχνική κατάρτιση, η ηθική ακεραιότητα, το ομαδικό 
πνεύμα, ο επαγγελματισμός, ο διεθνής προσανατολισμός κι η αυτοκινητοποίηση. Προφα-
νώς στο πλαίσιο της ανάγκης για ασύνορη σταδιοδρομία ενισχύεται και το πνεύμα της α-
νταγωνιστικότητας των στελεχών, καθώς διαμορφώνουν τα αυτοβιογραφικά τους σημειώ-
ματα και προσδιορίζουν τα επαγγελματικά τους προσόντα, προσπαθώντας να υποσκελί-
σουν τους πιθανούς τους αντιπάλους. 

Οι Arthur and Rousseau (1996) όρισαν την ασύνορη σταδιοδρομία με βάση τέσσερις άξονες 
που συνδέονται άμεσα με την έννοια της διαρκώς αυξανόμενης επιχειρηματικής κινητικό-
τητας : α) ως σταδιοδρομία που προσφέρει εγκυρότητα στον εργαζόμενο και έξω από τη 
δικαιοδοσία του νυν εργοδότη του, β) ως σταδιοδρομία που επικουρείται από εξωτερικά 
δίκτυα πληροφοριών, γ) ως σταδιοδρομία που ενίοτε αρνείται συγκεκριμένες επαγγελματι-
κές προοπτικές για προσωπικούς ή και οικογενειακούς λόγους, δ) ως σταδιοδρομία που 
αντιλαμβάνεται το άτομο, ως πρόσωπο που αναζητά επαγγελματικές διαπροσωπικές σχέ-
σεις, πέραν των στενών επαγγελματικών περιορισμών. 

Στο πλαίσιο της αναζήτησης εργασίας σε διεθνές πρακτικώς επιχειρηματικό περιβάλλον το 
άτομο καλλιεργεί και αναπτύσσει συγκεκριμένες μορφές επαγγελματικής συμπεριφοράς, 
που είναι γνωστή ως «πρωτεϊκή σταδιοδρομία» (protean career). Μέσω αυτών κινείται 
πρωτίστως ομφαλοσκοπικά, δηλαδή έχει ως σημείο αναφοράς τον εαυτό του περισσότερο, 
παρά την εταιρεία που εργάζεται ή τα μελλοντικά περιβάλλοντα εργασίας του, καθώς η ε-
παγγελματική του προσωπικότητα, αν και ολοένα αναμορφούμενη, είναι ό, τι σταθερότερο 
διαθέτει σε σύγκριση με το διαρκώς ευμετάβλητο επαγγελματικό τοπίο. Στην πρωτεϊκή 
σταδιοδρομία το άτομο είναι σα να συνάπτει ένα συμβόλαιο με τον εαυτό του κατά βάση, 
τα συμφέροντα του οποίου τείνει να ικανοποιεί παρά με κάποιον δυνητικό εργοδότη (Ba-
ruch, 2004). 
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Πρωτεϊκή Επαγγελματική Σταδιοδρομία  

Το επίθετο «πρωτεϊκός» προέρχεται από την αρχαία ελληνική μυθολογία. Σύμφωνα μ’ αυ-
τήν ο Πρωτέας στην ομηρική Οδύσσεια είναι θαλασσινή θεότητα, εγκατεστημένη στις ακτές 
το νησιού Φάρος, κοντά στις εκβολές του Νείλου κι είναι προικισμένος με την ικανότητα να 
μεταμορφώνεται σε οτιδήποτε επιθυμήσει. Κατέχει επίσης το χάρισμα της προφητείας, αλ-
λά αρνείται να δώσει πληροφορίες στους θνητούς που τον ρωτούν.  (Grimal, 1991).  

Τον όρο «πρωτεϊκή σταδιοδρομία» εισήγαγε ο Douglas Tim Hall το 1976 στο βιβλίο του 
Careers in organizations, όπου επισήμανε την παρακμή ήδη από το δεύτερο τέταρτο του 
20ου αιώνα της οργανωσιακής σταδιοδρομίας και τη στροφή σε νέα πρότυπα επαγγελματι-
κής αυτοδιαχείρισης. Το άτομο δεν ετεροκαθορίζεται επαγγελματικά από εξωτερικούς πα-
ράγοντες (για παράδειγμα την επιχείρηση) αλλά αναλαμβάνει το ίδιο την ευθύνη της πρό-
βλεψης και του σχεδιασμού των μελλοντικών του επαγγελματικών επιλογών. Οι επαγγελ-
ματικές επιλογές και η προσπάθεια για αυτοπραγμάτωση συνιστούν στοιχεία ταυτόσημα 
με την ίδια του τη ζωή, καθώς η ιδέα της επαγγελματικής επιτυχίας ανάγεται σε εσωτερική 
ανάγκη του ανθρώπου.  

Πρόκειται για το είδος εκείνο της επαγγελματικής σταδιοδρομίας, στο οποίο κυρίαρχος δια-
χειριστικός παράγοντας αναδεικνύεται το άτομο – εργαζόμενος. Αρωγοί της αποτελούν οι 
ποικίλες εμπειρίες του ατόμου στο χώρο της εκπαίδευσης, της πρακτικής εξάσκησης, της 
αλλαγής επαγγελματικού περιβάλλοντος, ακόμη και επαγγελματικού προσανατολισμού και 
σταδιοδρομίας συλλήβδην (Hall, 1976).  

Ενεργώντας ως σύγχρονος Πρωτέας, το άτομο – εργαζόμενος δύναται να ελέγχει και να 
προσδιορίζει την αγορά εργασίας αλλά και να προβλέπει τις μελλοντικές αλλαγές, τις τάσεις 
και τις μορφές των σχέσεων εργασίας. Αποκτά τις απαραίτητες δεξιότητες, τα προσόντα και 
τις ικανότητες να ανταποκριθεί στα νέα εργασιακά δεδομένα και τα περιβάλλοντα, γίνεται 
ευέλικτο και ικανό να αναπροσαρμόζεται στις νέες απαιτήσεις. Ο ίδιος ο εργαζόμενος δια-
κρίνεται από επιχειρηματικότητα, καθώς στην ουσία διαπραγματεύεται τον ίδιο του τον 
εαυτό στην αγορά εργασίας. Έτσι απέχει παρασάγγας από το γραφειοκρατικό μοντέλο του 
συμβατικού εργαζόμενου, όπως αυτό εφαρμόζεται (με τις αυτονόητες μεταβολές) από την 
περίοδο της Βιομηχανικής Επανάστασης μέχρι σήμερα.  

Προϋπόθεση για την επιτυχή οργάνωση της πρωτεϊκής σταδιοδρομίας είναι η εμπιστοσύνη, 
την οποία οφείλει να αισθάνεται το άτομο για τον εαυτό του, η αυτοπεποίθηση, καθώς και 
ένα σύστημα ισχυρών αρχών, πάνω στις οποίες δομείται η επαγγελματική ηθική και επιτυ-
χία. Ασφαλώς το άτομο που αναλαμβάνει την επαγγελματική του αυτοδιαχείριση διακρίνε-
ται από υψηλά ακαδημαϊκά προσόντα (μεταξύ των οποίων γλωσσομάθεια και εξοικείωση 
με τις νέες τεχνολογίες), ευρύτητα σκέψης, συναισθηματική σταθερότητα, αυτογνωσία, ευ-
ρυμάθεια και κοινωνική μόρφωση, ηγετικές ικανότητες, ευελιξία, ικανότητα διαχείρισης 
σύνθετων καταστάσεων και προπάντων αλλαγών.  

Στο πλαίσιο της πρωτεϊκής σταδιοδρομίας ο εργαζόμενος συμφιλιώνεται με την ιδέα ότι δε 
χρειάζεται και δεν μπορεί να μείνει αφοσιωμένος σε μία επιχείρηση ή σε μία επαγγελματι-
κή δραστηριότητα. Είναι ελεύθερος να σχεδιάσει και να επιλέξει τα επόμενα επαγγελματικά 
του βήματα, κι αν μάλιστα είναι φιλόδοξος, να αντιμετωπίσει την παρελθούσα ή την πα-
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ρούσα επαγγελματική του κατάσταση ως ενδιάμεσο σταθμό, για την επίτευξη των στόχων 
του, τον εργοδότη του και τον οργανισμό, στον οποίο εργάζεται ως μέσο για την κατάκτηση 
υψηλότερων απαιτήσεων. Μέσα από αυτή τη μορφή αυτονομίας ωστόσο το άτομο καθί-
σταται ταυτόχρονα υπεύθυνο για την επιτυχία των σχεδίων του και την ευδόκιμη πορεία 
της επαγγελματικής του σταδιοδρομίας.  

Ταυτόχρονα δε αποκτά και τη δυνατότητα να λειτουργεί ως εργοδότης στο διαχειριστικό 
κεφάλαιο των επαγγελματικών του δεξιοτήτων : αυτό σημαίνει αφενός ότι προκειμένου να 
διασφαλίσει την απασχόλησή του, εφαρμόζει τη στρατηγική της συνεχούς αναβάθμισης 
των προσόντων του, υιοθετώντας τη λογική της δια βίου μάθησης. αφετέρου ότι επενδύει 
στην καλή ψυχική και σωματική του υγεία και στις υγιείς διαπροσωπικές σχέσεις, αποφεύ-
γοντας κατά περιπτώσεις να κάνει χρήση όλων εκείνων των αγαθών που σε συνδικαλιστικό 
επίπεδο διεκδικούνται και κερδίζονται από τους εργαζομένους, όπως για παράδειγμα εκτε-
νείς άδειες διακοπών και ασθενείας.  

Οι άνθρωποι που ασπάζονται το πρότυπο της πρωτεϊκής σταδιοδρομίας είναι ευένδοτοι σε 
κάθε νεωτερικότητα και σε καινοτομία, καθώς μέσω αυτής, μπορούν να διεκδικήσουν ευ-
θύτερα το στόχο τους: να ανέλθουν στην επαγγελματική ιεραρχία, να διακριθούν και να 
προαχθούν αν όχι στους κόλπους της επιχείρησης, στην οποία εργάζονται, οπωσδήποτε στο 
πλαίσιο του ευρύτερου εργασιακού σύμπαντος που τους περιβάλλει και τους αφορά. Πα-
ράλληλα δύνανται να εμπνεύσουν τα πρόσωπα του εργασιακού τους περίγυρου, ώστε να 
υιοθετήσουν ανάλογες πρακτικές και να εισάγουν έτσι νέα ήθη στον εργασιακό στίβο. 

Συνοψίζοντας το μυστικό της επιτυχίας στην πρωτεϊκή σταδιοδρομία σχετίζεται με την ικα-
νοποίηση των παρακάτω παραμέτρων : ισχυρού εσωτερικού κινήτρου αποδοτικότητας, αυ-
τοαναφορικότητας, υπερβάλλουσας ενεργητικότητας και δραστηριοποίησης, δεκτικότητας 
στις επαγγελματικές ευκαιρίες, ικανότητας αναπροσαρμογής σε νέα περιβάλλοντα, αυτο-
πεποίθησης και θετικής στάσης προς τον εαυτό μας και θετικού διαπροσωπικού προσανα-
τολισμού (Bridgstock, 2007).  

Η πρωτεϊκή και η ασύνορη σταδιοδρομία σχετίζονται μεταξύ τους, ωστόσο εντοπίζεται α-
νάμεσά τους και σαφής διαφοροποίηση: λόγου χάριν, αν και η πρωτεϊκή αποτελεί εν πολ-
λοίς παράγωγο της ασύνορης σταδιοδρομίας, δεν επιβάλλεται επιτακτικά η δεύτερη να ο-
δηγεί στην πρώτη και το αντίστροφο. Για παράδειγμα, είναι δυνατόν ένα άτομο να σταδιο-
δρομεί χωρίς σύνορα, αλλά και χωρίς να αφορμάται η επιλογή του αυτή από την προσωπι-
κή του διάθεση να αναλάβει ενεργά τη διαχείριση της επαγγελματικής του προοπτικής και 
επιτυχίας. Επίσης είναι δυνατό κάποιος εργαζόμενος να προωθεί ενεργητικά την επαγγελ-
ματική του σταδιοδρομία, ενώ εξακολουθεί να δραστηριοποιείται στους κόλπους του ορ-
γανισμού που εξ αρχής τον προσέλαβε, χωρίς πάντως να διασχίζει τις διαχωριστικές γραμ-
μές του ανταγωνισμού των επιχειρήσεων, ούτε να περνά τα εθνικά του σύνορα.  

Σχολική δικτύωση και Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας  

Η πρωτεϊκή και ασύνορη σταδιοδρομία γεννούν νέα δεδομένα στο ευρωπαϊκό επαγγελμα-
τικό προσκήνιο, τις προκλήσεις των οποίων η Σχολική Συμβουλευτική και η Συμβουλευτική 
Σταδιοδρομίας μπορεί και οφείλει να αντιμετωπίσει. Αποτελεί καθήκον και προτεραιότητα 
της να βοηθήσει το μελλοντικό εργαζόμενο να συγκροτεί την ψυχική του ισορροπία και τη 
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σταθερότητά του, υποδεικνύοντάς του ότι η ποικιλία των γνώσεων και των εμπειριών του 
αξιοποιείται προς διαφορετικές συχνά ατραπούς, χωρίς τούτο να σημαίνει διάσπαση, αλλά 
απόκτηση μεγαλύτερης και πολύμορφης πείρας. Μπορεί να τον βοηθήσει να διοχετεύσει το 
οπλοστάσιο της προσωπικής του ανάπτυξης σε όλους τους τομείς της ζωής του, χωρίς να 
απολέσει την αυτοτέλειά του.  

Ο συμβουλευόμενος θα πρέπει επιπλέον να βοηθηθεί να ανακαλύψει τις κλίσεις και τα τα-
λέντα του, ώστε να αποφασίσει τις σπουδές που θα ακολουθήσει. Οι συγκλίνοντες και συ-
γκρίσιμοι ακαδημαϊκοί τίτλοι σε ευρωπαϊκό επίπεδο που θεσπίστηκαν ήδη από το 1999 
(διαδικασία της Bolognia) αλλά και η σώρευση και μεταφορά πιστωτικών μονάδων στο 
πλαίσιο της κινητικότητας των φοιτητών (Erasmus) συνιστούν την απαρχή μιας απόπειρας 
καθιέρωσης ομοειδούς προγράμματος σπουδών σε ακαδημαϊκό επίπεδο, κάτι που διευκο-
λύνει την ασύνορη σταδιοδρομία σε ευρωπαϊκό τουλάχιστον έδαφος. Επιβάλλεται ωστόσο 
ο μαθητής να γνωρίζει ότι οι μελλοντικές σπουδές του σ’ έναν συγκεκριμένο τομέα του α-
καδημαϊκού και επιστημονικού επιστητού δεν αποτελούν ούτε πανάκεια ούτε μονόδρομο 
για τη μελλοντική επιτυχή επαγγελματική σταδιοδρομία. Πρέπει να ενημερώνεται ως εργα-
ζόμενος για τις εξελίξεις στους τρόπους και στα μέσα παραγωγής, για τις πολιτικές συγκυρί-
ες και τις ιστορικές εξελίξεις, ώστε να δύναται να συνδυάσει μελλοντικά την εκάστοτε εθνι-
κή πραγματικότητα της εργασίας του με τη διεθνή, να μη φοβάται να παίρνει πρωτοβουλί-
ες, να μεταφράζει τις σκέψεις του σε πράξεις, να τολμά. Να επενδύει στον επαγγελματικό 
και επιχειρηματικό συγκριτισμό, χωρίς να απομονώνεται όμως από την ανθρώπινη και κοι-
νωνική του διάσταση. 

Είναι γνωστό ότι η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας κι η Συμβουλευτική Επαγγέλματος δε συ-
νιστούν αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο στο πρόγραμμα σπουδών του Νέου Λυκείου (ΙΕΠ 
2011). Συνεπώς μπορεί να διακονηθεί μέσω καινοτόμων εκπαιδευτικών δράσεων, όπως η 
εκπόνηση προγραμμάτων Αγωγής Σταδιοδρομίας. Στόχος της παρούσας εισήγησης δεν α-
ποτελεί η αναλυτική περιγραφή εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, αλλά μόνο μια αδρομερής 
καταγραφή ορισμένων από αυτές, χάρη στις οποίες οι μαθήτριες κι οι μαθητές του γενικού 
λυκείου δύνανται να μυηθούν στην πρωτεϊκή και την ασύνορη σταδιοδρομία σε εθνικό και 
ευρωπαϊκό επίπεδο αντίστοιχα.  

Ενδιαφέρουσα από την πλευρά αυτή θα ήταν η εκδοχή μιας συντονισμένης εκπόνησης ο-
μοειδών προγραμμάτων αγωγής σταδιοδρομίας, κοινής θεματικής και στόχων στους εφή-
βους της Α Γενικού Λυκείου από εκπαιδευτικούς διαφορετικών ειδικοτήτων, οι οποίοι είτε 
θα έχουν ειδίκευση στη Συμβουλευτική από επίσημο φορέα είτε έχουν λάβει ενδοϋπηρε-
σιακή επιμόρφωση σ’ αυτήν. Η δημιουργία χάρη στη χρήση των ΤΠΕ, του διαδικτύου, των 
κλειστών ομάδων του Facebook και των ηλεκτρονικών τάξεων του Πανελληνίου Σχολικού 
Δικτύου δικτύων σχολικών μονάδων πριμοδοτεί έναν ενδιαφέροντα πειραματισμό : μαθή-
τριες και μαθητές διαφορετικών σχολικών μονάδων συστήνουν δίκτυα επαγγελματικής συ-
νεργασίας (κατά την αναλογία του linked in) και αναλαμβάνουν την περάτωση ενός εικονι-
κού επαγγελματικού στόχου (project), στο πλαίσιο του οποίου κάποιοι από αυτούς καλού-
νται να μεταβάλλουν τον επαγγελματικό τους ρόλο.  

Παράλληλα οι μαθήτριες κι οι μαθητές ενθαρρύνονται να γνωρίσουν και να συμπληρώσουν 
το ευρωπαϊκό βιογραφικό σημείωμα με βάση τις μελλοντικές τους επιδιώξεις και βοηθού-
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νται να σχεδιάσουν ηλεκτρονικά τον ατομικό τους επαγγελματικό φάκελο (Βάγγερ, 2004), 
να ασκηθούν σε διαφορετικές ασκήσεις του εφηβικού Καριεροσκόπιου (Amundson & 
Bowlsbey, 2008) και να διερευνήσουν με τη βοήθεια του διαδικτύου τις διαθέσιμες βιβλιο-
γραφικές πηγές. 

Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας δύναται να ενθαρρύνει τον έφηβο να ασκηθεί παράλληλα 
με τις επιστημονικές δεξιότητες και σε αυτές της μη τυπικής εκπαίδευσης, ώστε αφενός να 
μπορεί να πιστοποιεί  μελλοντικά τις ικανότητές του κι αφετέρου να αξιοποιεί και τις ερασι-
τεχνικές του δραστηριότητες. Η σύγχρονη Συμβουλευτική πρέπει να πείσει τον έφηβο ότι η 
επιδίωξη απόκτησης πολλών εμπειριών έχει μεγάλη βαρύτητα, τόσο για την επαγγελματική 
του εξέλιξη και για την επαγγελματική του επιτυχία, όσο και για την αυτοπραγμάτωση και 
την αυτογνωσία του. Οφείλει να τον βοηθήσει μέσω του ατομικού portfolio να τις επεξερ-
γαστεί, να τις ταξινομήσει, να τις οργανώσει, αίροντας συγχύσεις και ασάφειες. Παράλληλα 
οφείλει να τον συνδράμει, ώστε  αυτός να προσδιορίσει την προσωπική του ανάπτυξη μέσα 
από τη σύνταξη ενός συμβολαίου ζωής, ενός κώδικα δηλαδή, στον οποίον περιγράφονται οι 
σχέσεις του  με τον εαυτό του και με το περιβάλλον του. Έτσι προσδιορίζει τις αξίες του, 
αποκτά αυτοπεποίθηση κι αξιοποιεί την προσωπικότητά του με τον πιο πρόσφορο για τον 
ίδιο τρόπο.  

Επιπρόσθετα θα πρέπει ο/η έφηβος να ενισχυθεί να καλλιεργήσει τις διεθνείς πρακτικές 
επαγγελματικής ανέλιξης, δηλαδή την προσαρμοστικότητα, τη συναισθηματική του νοημο-
σύνη, την ευελιξία του σε νέα περιβάλλοντα, τη γλωσσομάθειά του και την εξοικείωση με 
τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές. Η ευρωπαϊκή και ασύνορη διάσταση της επαγγελματικής 
σταδιοδρομίας με βάση τις νέες συνθήκες που διαμορφώνει η Ευρωπαϊκή Ένωση για τους 
μέλλοντες πολίτες της μπορούν να εμπεδωθούν άμεσα μέσα από τη συνεργατική εκπόνηση 
σε ευρωπαϊκό επίπεδο πλέον εκπαιδευτικών προγραμμάτων αντίστοιχων με αυτά που 
προαναφέρθηκαν ήδη σε επίπεδο σχολικής εθνικής δικτύωσης. Η αξιοποίηση της δικτυακής 
πλατφόρμας e-Twinning κρίνεται πολύτιμη, καθώς μέσα από συνεργασίες ευρωπαϊκών 
σχολείων μπορεί να διακονηθεί η μελλοντική επαγγελματική ανάπτυξη των εφήβων μαθη-
τών μέσω της εκπόνησης εικονικών επαγγελματικών στόχων, η επίτευξη των οποίων συνο-
δεύεται με την εναλλαγή επαγγελματικών ρόλων των μαθητών. Μπορούν επίσης να σχε-
διαστούν και να εκπονηθούν δωμάτια επικοινωνίας, στο πρότυπο των αντίστοιχων που λει-
τουργούν στην πλατφόρμα και υπηρετούν την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτι-
κών.    

 Η Συμβουλευτική Σταδιοδρομίας καλείται εν κατακλείδι να ενισχύσει το συμβουλευόμενο 
να προσδιορίσει τις σχέσεις του με το κοινωνικό σύνολο και να αντιληφθεί την έννοια της 
κοινωνικής προσφοράς μέσω της εργασίας. Ειδικά στο πλαίσιο της πρωτεϊκής σταδιοδρομί-
ας, ελλοχεύει πάντα ο κίνδυνος το άτομο να καλλιεργήσει τον ατομικισμό του και να επι-
διώξει το ατομικό του όφελος αντιμετωπίζοντας το περιβάλλον εργασίας του ως μέσον ε-
παγγελματικής ανέλιξης και μόνον. Η σύσφιξη των σχέσεων σε έναν οργανισμό, η συνεργα-
τικότητα, η συνεργασία για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, η αποβολή ρατσιστικών συ-
μπεριφορών, η ισότητα των δύο φύλων, η εργασία μέσω δικτύων συμβάλει ενεργά στην 
ακύρωση ή την αποδυνάμωση τέτοιων τάσεων.    
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Συμπεράσματα  

To βέβαιο είναι ότι η έννοια της εργασίας στο μέλλον δε θα είναι πια η ίδια. Ο επιτυχημέ-
νος εργαζόμενος του μέλλοντος θα πρέπει να έχει εξελιχθεί ολιστικά και σε βάθος, να έχει 
αποκτήσει λογική και ψυχική επάρκεια, ώστε να μπορεί να ανευρίσκει και να αξιολογεί την 
πληροφορία, να τη μετατρέπει σε γνώση, κοινωνική κι επιστημονική, να μπορεί να αμφι-
σβητεί γόνιμα και να μην υποκύπτει στο αναπόδραστο της μοίρας και των συγκυριών, να 
παλεύει, για να επιτύχει τους στόχους του, να συνεργάζεται, να δικτυώνεται, να συνυπάρ-
χει. Να καλλιεργεί την ενσυναίσθηση, να μπορεί δηλαδή να έρχεται στη θέση του συναν-
θρώπου του και να κατανοεί τις ανάγκες, τα προβλήματα και τη διαφορετικότητά του.  Το 
μεγαλύτερο όπλο του σύγχρονου ανθρώπου δεν είναι τόσο οι ακαδημαϊκές του γνώσεις, 
ούτε η επιτυχής ανταπόκρισή του στα κελεύσματα των ευρωπαϊκών επιταγών, όσο η αυτο-
συνείδηση και η ανθρωπιστική του παιδεία._ 
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Σενάριο και Τ.Π.Ε. Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής 

 
Καλλίγνωμος Κωνσταντίνος  

Εκπαιδευτικός Π.Ε.10 Κοινωνιολόγος 
rafahlkall@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν σενάριο αποτελεί πρόταση για τη διδασκαλία της Ιστορίας Α΄ Γυμνασίου με τη 
χρήση Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Βασική επιδίωξη του 
σεναρίου είναι οι μαθητές να κατανοήσουν το όραμα και το στρατιωτικό έργο του Αλέξαν-
δρου που οδήγησαν στη μυθοποίησή του. Ο διδακτικός αυτός στόχος επιτυγχάνεται μέσω 
της διερευνητικής μεθόδου εστιασμένης στην ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, στο 
πλαίσιο του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης. Ως προς τη χρήση των Τεχνολογιών, η 
αναζήτηση και η καταγραφή της πληροφορίας μέσα από έγκυρες ιστοσελίδες ιστορικού 
περιεχομένου, η παραγωγή τεκμηριωμένου ιστορικού λόγου μέσω σχολιασμού πηγών και 
βιωματικής ενσυναίσθησης (μπαίνω στη θέση του άλλου), συνιστούν τους βασικούς άξονες 
της διδασκαλίας που υλοποιούνται μέσα από τη χρήση του διαδικτύου, των λογισμικών 
προγραμμάτων και του επεξεργαστή κειμένου 

Λέξεις - κλειδιά: Ιστορία Α Γυμνασίου, Αλέξανδρος, Ομαδοσυνεργατικό μοντέλο, Τ.Π.Ε. 

Εισαγωγή 

Τον Μάιο του 2014 στο πλαίσιο του επιμορφωτικού σεμιναρίου εκπαιδευτικών β επιπέδου 
στα Τ.Π.Ε. και των υποχρεώσεων μου για δίωρη διδακτική παρέμβαση, εκπονήθηκε το πα-
ρόν σενάριο. Ήταν η πρώτη φορά που γίνονταν δεκτοί στην επιμόρφωση εκπαιδευτικοί με 
την ειδικότητα του κοινωνιολόγου και η πρώτη χρονιά που οι κοινωνιολόγοι δίδασκαν ως 
μάθημα β ανάθεσης την ιστορία στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έτσι, ως απόφοιτος του 
τμήματος Ιστορίας και Κοινωνικής Ανθρωπολογίας του Πανεπιστημίου Αιγαίου και ως κοι-
νωνιολόγος στην εκπαίδευση με χαρά έφτιαξα το πρώτο μου σενάριο για το μάθημα της 
ιστορίας της Α΄ γυμνασίου. Το σενάριο έχει ως τίτλο, τον τίτλο της ενότητας του σχολικού 
βιβλίου: «Αλέξανδρος. Η κατάκτηση της Ανατολής» (Κατσουλάκος, Θ. κ.α. 2006: 100 – 101). 

Το σενάριο δημιουργήθηκε ώστε ο εκπαιδευτικός ακολουθώντας τη διερευνητική μέθοδο 
διδασκαλίας να καθοδηγήσει τους μαθητές για να φτάσουν στην κατάκτηση της νέας ιστο-
ρικής γνώσης στο πλαίσιο του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου μάθησης. Υλοποιήθηκε σε ε-
πίπεδο τάξης, στις 15 Μαΐου 2014, στο εργαστήριο των Η/Υ του 15ου Γυμνασίου Πατρών. 
Συμμετείχαν 21 μαθητές του τμήματος Α1. Επιλέχτηκε το συγκεκριμένο τμήμα γιατί ήταν 
εξοικειωμένο στη χρήση του εργαστηρίου και είχε υψηλό ποσοστό άριστων μαθητών. Συ-
μπληρώθηκαν 7 ηλεκτρονικά φύλλα εργασίας (σε word) από αντίστοιχο αριθμό ομάδων με 
τρεις μαθητές η κάθε ομάδα. Παράλληλα, δημιουργήθηκε και ένα κοινό ομαδικό φύλλο 
εργασίας για να συνδυαστούν και να κοινοποιηθούν οι εργασίες όλων των ομάδων. Τα πα-
ραπάνω υλοποιήθηκαν σε δύο διδακτικές ώρες. 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Για την υλοποίηση του σεναρίου εφαρμόζεται η διερευνητική μέθοδος εστιασμένης στην 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, μέσω της οποίας οι μαθητές οικοδομούν τη νέα ιστορι-
κή γνώση. Συνεπώς, οι μαθητές είναι σε θέση να ερευνήσουν σημαντικά θέματα της Ιστορίας, 
μαθαίνοντας τον τρόπο του «σκέπτεσθαι» χωρίς να θυσιάζεται η απόκτηση των γνώσεων 
(Μαγδιλέλης Β. και Παπαδόπουλος Ι. (επιμ.) 2013). 

Το σενάριο διδασκαλίας βασίζεται στο μοντέλο της ομαδοσυνεργατικής μάθησης. Η συνερ-
γατική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την εργασία σε ομάδες και την ανάληψη καθορι-
σμένων ρόλων από τους μαθητές. Το παραδοσιακό σχολείο αναγορεύει τον εκπαιδευτικό 
σε απόλυτη πηγή εξουσίας, και επιφυλάσσει στους μαθητές παθητικό ρόλο. Η κατάσταση 
αυτή έχει σοβαρές επιπτώσεις στην κοινωνικοπολιτισμική εξέλιξη του μαθητή, και γι’ αυτό 
σήμερα προτείνεται το ομαδοσυνεργατικό σύστημα διδασκαλίας και μάθησης, που μετα-
τρέπει τη σχέση εξουσίας – υποταγής σε σχέση ισότιμης συμμετοχής, με θετικά αποτελέ-
σματα για την ανάπτυξη του μαθητή. Τα βασικά χαρακτηριστικά της ομαδοσυνεργατικής 
διδασκαλίας σχετίζονται με την εμπέδωση ενός ιδιαίτερου μαθησιακού κλίματος, στο οποίο 
σημαντική είναι η ανάπτυξη νέων διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μελών της ομάδας 
(Ματσαγγούρας, Η. 2000). Σύμφωνα με τις αρχές του «οικοδομισμού», το ομαδοσυνεργατι-
κό μοντέλο διδασκαλίας επιτρέπει να αναδειχθεί ο ιδιαίτερος τρόπος με τον οποίο κάθε 
άτομο αντιλαμβάνεται και ερμηνεύει την ιστορική πληροφορία, ενώ η αλληλεπίδραση των 
μελών συμβάλλει στη δόμηση της νέας ιστορικής γνώσης με τρόπο επαγωγικό και συλλογι-
κό (Κουτσογιάννης, Δ. 2013: 38). Παράλληλα, επιχειρείται και η βιωματική μάθηση με έμ-
φαση στην ενσυναίσθηση (Μαγδιλέλης, Β. και Παπαδόπουλος Ι. (επιμ.) 2013). 

Στόχοι – Παιδαγωγικό πλαίσιο 

Οι στόχοι του σεναρίου προσδιορίστηκαν σε τρία επίπεδα: α) ως προς το γνωστικό αντικεί-
μενο, β) ως προς τη μαθησιακή διαδικασία και γ) ως προς τη χρήση των σύγχρονων τεχνο-
λογιών. Έτσι, επιδιώκεται οι μαθητές: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: α) να κατανοήσουν τη σημασία της ελληνικής παιδείας 
του Αλέξανδρου στη διαμόρφωση της προσωπικότητάς μέσα από πληροφορίες για την παι-
δική και εφηβική του ηλικία, β) να καταγράψουν την πορεία του Αλέξανδρου προς την κα-
τάκτηση της Ανατολής, γ) να μάθουν για τις σημαντικότερες μάχες της εκστρατείας, δ) να 
καταγράψουν τη στρατιωτική τακτική και την οργάνωση της Μακεδονικής Φάλαγγας. ε) να 
κατανοήσουν τη σημασία της ίδρυσης της Αλεξάνδρειας στην Αίγυπτο, στ) να εκτιμήσουν 
τον πολιτικό και στρατιωτικό ρόλο του Αλέξανδρου, ζ) να αντιληφθούν τις δυσκολίες του 
εγχειρήματος του Αλέξανδρου, η) να κατανοήσουν τη σημασία της μυθοποίησης του Αλέ-
ξανδρου και θ) να διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στη μυθοποίηση και την πραγματικότη-
τα. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: α) να αναλάβουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικα-
σία στο πλαίσιο της διερευνητικής μεθόδου, β) να αναπτύξουν συνεργατικότητα και να καλ-
λιεργήσουν το διάλογο για την επίτευξη ενός κοινού σκοπού στο πλαίσιο του ομαδοσυνεργα-
τικού μοντέλου μάθησης, γ) να έλθουν σε επαφή με τη μέθοδο προσέγγισης και έρευνας 
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των ιστορικών γεγονότων που χρησιμοποιεί ο ιστορικός και να εκτιμήσουν τη σημασία και 
τη χρησιμότητα της ιστορικής έρευνας, δ) να εξοικειωθούν στην ανάλυση ιστορικών πηγών 
και να τις συνδέουν με τις ιστορικές τους γνώσεις, ε) να εξασκηθούν στην παραγωγή λόγου 
και συγκεκριμένα στη σύνθεση – σύνταξη γραπτού ιστορικού κειμένου με τεκμηριωμένη 
επιχειρηματολογία. 

Ως προς τη χρήση των σύγχρονων τεχνολογιών: α) να συνειδητοποιήσουν ότι οι Τ.Π.Ε. μπο-
ρούν να λειτουργήσουν ως μέσα βελτίωσης της διδασκαλίας και της μάθησης, καθώς επι-
τρέπουν και ενθαρρύνουν την πρόσβαση σε ευρύ πεδίο πληροφοριών, β) να αναπτύξουν 
δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής και διαχείρισης των πληροφοριών που αντλούν από το 
διαδίκτυο, γ) να αξιοποιήσουν ανοιχτά λογισμικά τα οποία προάγουν την ιστορική έρευνα 
με τη χρήση διαδραστικών χαρτών στον άξονα του χώρου και του χρόνου, δ) να ασκηθούν 
στη συνεργατική συμπλήρωση φύλλων εργασίας και στην παραγωγή λόγου με την αξιοποί-
ηση του επεξεργαστή κειμένου, ε) να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των 
Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία. 

Οι στόχοι του παρόντος σεναρίου ανταποκρίνονται στους ειδικούς σκοπούς της διδασκαλίας 
του μαθήματος που τίθενται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. – Α.Π.Σ. του Γυμνασίου (2011: 216). Συγκεκριμένα, 
στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. για την Ιστορία στο Γυμνάσιο ορίζεται μεταξύ άλλων ότι σκοπός του μαθήματος 
είναι οι μαθητές «να συνειδητοποιήσουν την αναγκαιότητα επιλογής και κριτικής αξιολόγησης 
των ιστορικών πηγών» ενώ στο Α.Π.Σ. ορίζεται ως ειδικός στόχος των συγκεκριμένων διδακτι-
κών ενοτήτων «να εκτιμήσουν το πολιτικό, στρατιωτικό και διοικητικό έργο του Μ. Αλέξαν-
δρου και τη σημασία των κατακτήσεών του για την εξέλιξη του πολιτισμού». Επίσης, «να 
εκτιμήσουν τον πολύπλευρο ρόλο προσωπικοτήτων στις ιστορικές εξελίξεις».  

Εφαρμογή του σεναρίου – Πορεία διδασκαλίας 

Φάσεις διδασκαλίας 

Η διδασκαλία του παρόντος σεναρίου πραγματοποιείται σε 2 ώρες στο εργαστήριο των Η/Υ, 
το οποίο διαθέτει και βιντεοπροβολέα. Ο καθηγητής έχει φροντίσει να αναμορφωθεί το ωρο-
λόγιο πρόγραμμα, ώστε το δίωρο να είναι συνεχόμενο. Ενδέχεται να χρειαστεί και 3η διδακτι-
κή ώρα για την παρουσίαση των φύλλων, ιδιαίτερα αν οι μαθητές καθυστερήσουν πολύ στην 
πληκτρολόγηση ή στο κοινό φύλλο εργασίας.  

Η τάξη απαρτίζεται από 21 μαθητές, οι οποίοι χωρίζονται σε επτά (7) ομάδες των τριών (3) 
ατόμων. Οι ομάδες με την ίδια σύνθεση είχαν ξαναδουλέψει στο εργαστήριο στα μαθήματα 
της βιωματικής δράσης και της πληροφορικής. Μετά από συζήτηση με τους συναδέλφους 
καταλήξαμε ότι οι ομάδες στο εργαστήριο Η/Υ θα έπρεπε να αποτελούνται από 3 άτομα 
καθώς αν η σύνθεση ήταν μεγαλύτερη θα αποσπόταν η προσοχή των μαθητών που δεν θα 
είχαν άμεση πρόσβαση στον υπολογιστή. Στα μέλη της ομάδας ανατίθενται συγκεκριμένα 
καθήκοντα. Έτσι, κάθε μαθητής ανέλαβε έναν από τους ακόλουθους ρόλους: α) του χειρι-
στή του ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο οποίος καταγράφει μέρος ή το σύνολο των απαντήσε-
ων στο ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας, β) του συντονιστή, ο οποίος συντονίζει την ομάδα στη 
διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων, αναλαμβάνει την επικοινωνία με τις άλλες ομάδες και 
την παρουσίαση των φύλλων στην ολομέλεια, γ) του αναγνώστη – γραμματέα, ο οποίος 
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διαβάζει τα ηλεκτρονικά κείμενα στους άλλους και κρατάει έντυπες σημειώσεις στην περί-
πτωση που υπάρξει οποιαδήποτε δυσκολία στην πληκτρολόγηση. 

Πρώτη φάση: Αφόρμηση και διερεύνηση 

Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο Η/Υ και κάθονται στις θέσεις τους μπροστά από τον 
υπολογιστή που αντιστοιχεί στην ομάδα τους. Κάθε ομάδα θα έχει το δικό της φύλλο εργα-
σίας και θα χρησιμοποιεί έναν υπολογιστή. Στην επιφάνεια εργασίας υπάρχει ένας φάκελος 
όπου είναι αποθηκευμένα: οι διαφάνειες με την παρουσίαση του μαθήματος σε ppt, το 
φύλλο εργασίας της ομάδας και το κοινό φύλλο εργασίας σε κειμενογράφο (word). Τα φύλ-
λα εργασίας αποτελούνται από 3 ερωτήσεις οι οποίες καλύπτουν τομείς όπως μόρφωση, 
προσωπικότητα, όραμα του Αλέξανδρου, στρατιωτικές επιχειρήσεις – τακτικές - εξοπλι-
σμός, ίδρυση Αλεξάνδρειας, μυθοποίηση Αλέξανδρου. Στο κοινό φύλλο εργασίας γίνεται 
προσπάθεια να μπουν οι μαθητές στο ρόλο των στρατιωτών του Αλέξανδρου εκφράζοντας 
τα συναισθήματά τους και να τους παροτρύνει ως δημοσιογράφους να συγκεντρώσουν με 
τη μορφή τίτλων τα κύρια σημεία των φύλλων εργασίας των άλλων ομάδων. 

Ο εκπαιδευτικός προβάλλει με βιντεοπροβολέα τις σχετικές διαφάνειες σε ppt παρουσιάζο-
ντας τη νέα ενότητα. Ενεργοποιεί τη σκέψη και τον προβληματισμό των μαθητών σχετικά 
με τις κατακτήσεις του Αλέξανδρου στην Ανατολή μέσα από το χάρτη της απέραντης αυτο-
κρατορίας του.  

Κατά τη διάρκεια της αναζήτησης στο διαδίκτυο, ο καθηγητής ενεργεί διευκολυντικά, δίνει 
οδηγίες για την πραγματοποίηση της αναζήτησης και ελέγχει αν οι μαθητές αναζητούν το 
κατάλληλο υλικό και βρίσκονται εντός χρόνου. 

Στο τέλος της 1ης διδακτικής ώρας ο καθηγητής υποδεικνύει στους μαθητές να αποθηκεύ-
σουν το υλικό που κατέγραψαν στον κειμενογράφο (word) για να το συνεχίσουν τη 2η διδα-
κτική ώρα. 

Δεύτερη Φάση: Ολοκλήρωση φύλλων εργασίας - Παρουσίαση 

Την επόμενη διδακτική ώρα ο εκπαιδευτικός παροτρύνει τις ομάδες να ολοκληρώσουν τα 
φύλλα εργασίας στον κειμενογράφο. Προσπαθεί να υποστηρίξει τις ομάδες που δεν μπο-
ρούν να εισάγουν εύκολα τα δεδομένα από το διαδίκτυο στα φύλλα εργασίας. 

Στη συνέχεια ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας επικοινωνεί με τους εκπροσώπους των άλλων 
ομάδων για να συλλέξει στοιχεία για το κοινό φύλλο εργασίας. Ο εκπαιδευτικός συντονίζει 
ώστε η παραπάνω διαδικασία να ολοκληρωθεί χωρίς πολύ θόρυβο και εντός χρόνου (5 με 7 
λεπτά). 

Όταν ολοκληρωθεί η συμπλήρωση των φύλλων, ο εκπαιδευτικός καλεί τον εκπρόσωπο της 
κάθε ομάδας να παρουσιάσει τα αποτελέσματα των εργασιών της, προβάλλοντας τα φύλλα 
στον βιντεοπροβολέα.  

Ακολουθεί σχολιασμός, εξαγωγή συμπεράσματος και αξιολόγηση της διαδικασίας, η οποία 
ολοκληρώνεται στην αρχή της επόμενης διδακτικής ώρας. 
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ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

1) Να μεταβείτε στην ιστοσελίδα Αριστοτέλης και να βρείτε στοιχεία για το δάσκαλο του 
Μεγάλου Αλέξανδρου Αριστοτέλη. Αφού τα καταγράψετε, να αναφέρετε με ποιες αρχές 
διαπαιδαγώγησε τον Αλέξανδρο. 

2) Αφού διαβάσετε τη διαφάνεια 3 (κείμενο του Hermann Begston) να σχολιάσετε ποια ή-
ταν η σχέση του Αλέξανδρου με τη μητέρα του Ολυμπιάδα και πώς τον επηρέασε στη δια-
μόρφωση της προσωπικότητάς του. 

3) Να μεταβείτε στις παρακάτω ηλεκτρονικές διευθύνσεις: Εγκυκλοπαίδεια του Μεγάλου 
Αλέξανδρου και Παιδική και εφηβική ηλικία του Αλέξανδρου  και να περιγράψετε σε μια 
παράγραφο τα παιδικά χρόνια του Αλέξανδρου  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

1) Να αναζητήσετε δύο εικόνες του Αλέξανδρου μία από τη νεανική και μια από την ωριμό-
τερη εμφάνισή του από την  Πινακοθήκη του Αλέξανδρου. Αφού τις αντιγράψετε, να τις με-
ταφέρετε στο φύλλο εργασίας και να παρατηρήσετε αν υπάρχουν αλλαγές. Πού οφείλονται 
αυτές; 

2) Να μελετήσετε την παρακάτω πηγή και να απαντήσετε στην ερώτηση: Πώς επηρέασε την 
πολιτική του Μεγάλου Αλέξανδρου στην Ασία η ελληνική του παιδεία; 

«Όταν ο Αλέξανδρος εκπολίτιζε την Ασία, το αναγνωστικό ήταν ο Όμηρος και τα παιδιά των 
Περσών, Σουσίων και Γεδρεσίων συνήθιζαν να τραγουδούν χορικά του Ευριπίδη και του 
Σοφοκλή. Χάρη σε αυτόν η Βακτρία και ο Καύκασος στράφηκαν στους Έλληνες Θεούς. Στην 
Αίγυπτο υπήρχε εγχειρίδιο, τέλος του τρίτου αιώνα, που ήταν σχεδιασμένο να διδάσκει την 
ελληνική ως ξένη γλώσσα. Περιείχε αποσπάσματα από τον Όμηρο και τους τραγωδούς. Οι 
ανασκαφές στο Αφγανιστάν φανερώνουν ελληνικούς ναούς, θέατρο και ωδείο. Ο Αλέξαν-
δρος ήταν φορέας του ελληνικού πολιτισμού…» (Hammond, από Κατσουλάκος Θ. κ.α. Βι-
βλίο καθηγητή 2006: 105). 

3) Αφού μελετήσετε την πηγή «Η ελληνική παιδεία συμπολεμιστής του Αλέξανδρου» (Κα-
τσουλάκος Θ. κ.α. Βιβλίο μαθητή (2006): 101) να καταγράψετε σε ένα πίνακα που θα δη-
μιουργήσετε πέντε επίθετα που χαρακτηρίζουν τον Αλέξανδρο και να προσθέσετε άλλα τό-
σα δικά σας. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

1) Από το δικτυακό τόπο Μακεδονική φάλαγγα  να αντιγράψετε και να μεταφέρετε στο πα-
ρακάτω πλαίσιο φωτογραφία της περίφημης Μακεδονικής Φάλαγγας. Στη συνέχεια θα 
γράψετε μερικές πληροφορίες γι’ αυτήν.  

2) Να επισκεφτείτε την δραστηριότητα στο δικτυακό τόπο Δραστηριότητα για τα όπλα της 
αρχαιότητας και στη συνέχεια να δημιουργήσετε ένα πίνακα με δύο στήλες όπου θα κατα-
γράψετε τα όπλα της αρχαιότητας και τα σύγχρονα όπλα 
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3) Πότε ανέβηκε στο θρόνο ο Μέγας Αλέξανδρος και πόσο διήρκησε η βασιλεία του; Να 
αναφέρετε τους τίτλους που κατείχε ο Αλέξανδρος κατά τη διάρκεια της βασιλείας του (ε-
πισκεφτείτε για βοήθεια την ιστοσελίδα: Σταθμοί και πορεία του Αλέξανδρου, τις διαφά-
νειες 4,6,18 ). 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

1) Να μεταφερθείτε στο διαδραστικό χάρτη με την εκστρατεία του Αλέξανδρου Οι χάρτες 
και οι μάχες της εκστρατείας και αφού τον μελετήσετε μαζί με τις διαφάνειες 
(6,8,11,16,18,22) να συμπληρώσετε τα κενά στις παρακάτω 3 παραγράφους. Στο τέλος της 
κάθε παραγράφου να επιλέξετε το σωστό κομμάτι από το χάρτη και θα το εισάγετε ως α-
ποθηκευμένη φωτογραφία. 

1η παράγραφος: Η πορεία προς την Αίγυπτο 

Ο Αλέξανδρος ξεκινά από την ____________ το ____ π.Χ. με μια μέτρια στρατιωτική δύνα-
μη που δεν ξεπερνούσε τους 40.000 άνδρες. Περνώντας τον Ελλήσποντο συγκρούεται με 
τους Πέρσες στο ________ το ____ π.Χ. Οι Πέρσες ηττώνται και ο Αλέξανδρος γίνεται κύ-
ριος της Μικράς Ασίας. Η δεύτερη σύγκρουση πραγματοποιείται στην πεδιάδα του  
__________ το _____ π.Χ. Ο Αλέξανδρος καθώς καταλαμβάνει τη _________  εισβάλει στην 
Αίγυπτο. 

2η παράγραφος: Η πορεία προς την Ασία 

Το ____ π.Χ. ο Αλέξανδρος προχωρά από την Αίγυπτο ανατολικά και συγκρούεται με τους 
Πέρσες στα __________ όπου ο περσικός στρατός συντρίβεται. Ο Αλέξανδρος χωρίς αντί-
σταση καταλαμβάνει μεγάλες πόλεις όπως η _________, τα __________, την __________ 
και τα __________. Μετά τη δολοφονία του βασιλιά __________ ο Αλέξανδρος προβάλλε-
ται ως ο νόμιμος διάδοχος του θρόνου. 

3η παράγραφος: Η πορεία προς την Ινδική 

Το 326π.Χ. ο μακεδονικός στρατός κατευθύνεται προς τον Ινδό ποταμό. Την τελευταία μάχη 
την έδωσε στον _________ παραπόταμο του Ινδού ποταμού, αντιμέτωπος με τον ινδό βα-
σιλιά Πώρο. Επιθυμεί να φτάσει στον ποταμό _________,        όμως ο εξαντλημένος στρατός 
δεν τον ακολουθεί και αναγκάζεται να επιστρέψει στα _________ το 324 π.Χ. Τον επόμενο 
χρόνο πεθαίνει στη ___________. 

2) Αφού μελετήσετε τις φάσεις της μάχης των Γαυγαμήλων στον ιστότοπο Φάσεις της μά-
χης, να σχολιάσετε περιληπτικά την τακτική του μακεδονικού στρατού και να αναφέρετε τα 
σημεία που κατά τη γνώμη σας οδήγησαν στη συντριβή των περσικών δυνάμεων.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 5 

1) Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο Η Αλεξάνδρεια της Αιγύπτου και σημειώστε πληροφορίες 
για την ιστορία της Αλεξάνδρειας της Αιγύπτου. Στη συνέχεια να αναζητήσετε μια φωτο-
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γραφία της αρχαίας Αλεξάνδρειας μία με την Αλεξάνδρεια όπως είναι σήμερα και να τις 
εισάγετε στο φύλλο εργασίας κάτω από την απάντησή σας. 

2) Διαβάζοντας το παρακάτω κείμενο του Cloche (από Κατσουλάκος Θ. κ.α. Βιβλίο καθηγη-
τή (2006): 106), «Ο Αλέξανδρος και το μέλλον της Αλεξάνδρειας» να εντοπίσετε τους λόγους 
για τους οποίους ο Αλέξανδρος ίδρυσε την Αλεξάνδρεια. 

«Ο Αλέξανδρος είχε προβλέψει το λαμπρό μέλλον της Αλεξάνδρειας; Είναι αδύνατον να το 
βεβαιώσουμε. Ένας ιστορικός υποθέτει ότι έβλεπε αποκλειστικά τη νέα πόλη ως ένα λιμάνι 
απ’ όπου θα του ήταν εύκολο να κυβερνά την Αίγυπτο, την οποία θεωρούσε ως τμήμα της 
αυτοκρατορίας του. Πράγματι εάν η Αίγυπτος δεν είχε μεταβληθεί, μετά το θάνατο του Α-
λέξανδρου, σε ανεξάρτητο κράτος, η Αλεξάνδρεια θα είχε εξελιχθεί πιθανώς, σε μια ασήμα-
ντη πόλη.. Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι ο γιος του Φίλιππου θεωρούσε την Αίγυπτο ως τον 
ακρογωνιαίο λίθο της «πρώτης αυτοκρατορίας του», την περιοχή της οποίας οι πλουσιότα-
τοι φυσικοί πόροι θα εξασφάλιζαν αντί της Τύρου που είχε υποταγεί και παρακμάσει, την 
ακμή του εμπορίου στην Ανατολική Μεσόγειο». 

3) Να μεταβείτε στη διεύθυνση Αλεξάνδρεια: Η μεγαλύτερη πόλη και αφού παρακολουθή-
σετε τα πρώτα λεπτά του βίντεο να εξηγήσετε γιατί η Αλεξάνδρεια  μετατράπηκε σε ένα 
σημαντικό πολιτιστικό κέντρο της αρχαιότητας.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 6 

1) Αφού παρακολουθήσετε το βίντεο - χάρτη της μάχης του Γρανικού το 334 π.Χ. Η μάχη 
του Γρανικού και την πηγή: «Η νέα τακτική» από τη σελίδα 93 του σχολικού βιβλίου, να πε-
ριγράψετε την τακτική της Λοξής Φάλαγγας σε ένα σύντομο κείμενο. Ποιοι μεγάλοι στρατη-
γοί χρησιμοποίησαν αυτή την τακτική; 

2) Διαβάστε την παρακάτω πηγή και απαντήστε στο ερώτημα γιατί ο Αλέξανδρος σταμάτη-
σε την εκστρατεία του στον παραπόταμο Ύφαση και γύρισε στα Σούσα (324 π.Χ.); 

«Δύσκολα λοιπόν μπορούμε να δεχθούμε την άποψη ότι οι Μακεδόνες αρνήθηκαν να προ-
χωρήσουν περισσότερο, επειδή δήθεν φοβήθηκαν τις ισχυρές δυνάμεις των Γανδαριδών. 
Στην πραγματικότητα, οι Μακεδόνες έβλεπαν ότι δεν διεξήγαν πλέον πανελλήνια εκστρα-
τεία, ότι δεν πολεμούσαν για την τιμή της Ελλάδος, αλλ’ ότι απλώς προέλαυναν ασταμάτη-
τα. Η αντίδρασή τους λοιπόν ήταν απόλυτα δικαιολογημένη. Είχαν τιμωρήσει τους Πέρσες 
σύμφωνα με την αρχική εντολή τους, είχαν απελευθερώσει όλες τις ελληνίδες πόλεις της 
Μικράς Ασίας, είχαν κατακτήσει μία προς μία όλες τις σατραπείες της Περσίας, είχαν κατα-
διώξει τον Μεγάλο Βασιλέα και τον εκτελεστή του και είχαν υποτάξει χώρες και λαούς, που 
δεν είχε κατορθώσει να υποτάξει η αυτοκρατορία των Αχαιμενιδών σ’ όλη τη διάρκεια της 
ζωής της. Είχαν αγνοήσει όλα τα φυσικά κωλύματα, τις καιρικές συνθήκες, την πείνα, τη 
δίψα και την κόπωση, αλλά μετά από οκτώ ετών συνεχή πόλεμο είχαν πλέον εξαντληθεί 
ψυχικά και οικονομικά. Ούτε οι μισθοί τους, ούτε οι κατά περίπτωση δωρεές, ούτε τα λά-
φυρα από τις λεηλασίες ήταν αρκετά. Όλοι τους ήταν καταχρεωμένοι. Στο μεγάλο αυτό 
διάστημα μακριά από τις γυναίκες και τα παιδιά τους» (από Το τέρμα της εκστρατείας). 
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4) Παρακολουθήστε σε βίντεο το μύθο της γοργόνας Θεσσαλονίκης και περιγράψτε πως 
παρουσιάζετε ο χαρακτήρας του Αλέξανδρου.  

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 7 

1) Επισκεφτείτε το δικτυακό τόπο Πύλη για την ελληνική γλώσσα και πληκτρολογήστε στην 
αναζήτηση του λεξικού τις λέξεις α) μυθοποίηση β) μύθος (για πρόσωπο), γ) θρύλος και με-
ταφέρετε τους ορισμούς στο φύλλο εργασίας. Ταιριάζουν αυτοί οι ορισμοί με το πρόσωπο 
του Αλέξανδρου; 

2) Κάντε κλικ στην Εγκυκλοπαίδεια του Μεγάλου Αλέξανδρου , διαβάστε την και εξηγήστε 
με ποιο κείμενο και με ποιο τρόπο ο Αλέξανδρος έγινε ο ποιο γνωστός θρύλος / μύθος στην 
Αρχαία και Βυζαντινή εποχή. 

3) Από την ίδια Εγκυκλοπαίδεια του Αλέξανδρου  (σελίδα 23) να εξηγήσετε σ’ ένα σύντομο 
κείμενο το συμβολικό ρόλο του Μέγα Αλέξανδρου στη δημιουργία του σύγχρονου νεοελλη-
νικού κράτους που ιδρύθηκε μετά την επανάσταση του 1821. 

ΚΟΙΝΟ ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

1) Φανταστείτε ότι είστε ένας μακεδόνας στρατιώτης και συμμετέχετε στη μάχη στα Γαυγά-
μηλα της Μηδείας, μια από τις σφοδρότερες συγκρούσεις της αρχαιότητας. Στη μάχη αυτή 
σκοτώνεται ο Δαρείος, θριαμβεύει ο Αλέξανδρος και εσείς τραυματίζεστε, ευτυχώς ελα-
φριά. Έχετε έτσι λίγο ελεύθερο χρόνο για να γράψετε το ημερολόγιό σας. Να περιγράψετε 
σε α΄ πρόσωπο τα συναισθήματα που φαντάζεσθε ότι θα είχατε σε ένα κείμενο 8-10 γραμ-
μών. 

2) Είστε αρθρογράφοι της εφημερίδας του σχολείου σας και θέλετε να γράψετε ένα άρθρο 
για την πορεία του Αλέξανδρου προς την Ανατολή. Ζητάτε από τους μαθητές της Α΄ τάξης 
του 15ου Γυμνασίου Πατρών να σας δώσουν σε δύο τίτλους ό,τι θεωρούν πιο σημαντικό από 
τα φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν κατά τη διάρκεια του μαθήματος «Αλέξανδρος: η 
κατάκτηση της Ανατολής» 

Συμπεράσματα - Αξιολόγηση 

Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον για τη συμπλήρωση των φύλλων. Στην εφαρμογή 
του συγκεκριμένου σεναρίου οι περισσότερες ομάδες ολοκλήρωσαν χωρίς ιδιαίτερα προ-
βλήματα, όμως δύο από αυτές προσπάθησαν να τελειώσουν πολύ γρήγορα με αποτέλεσμα 
να έχουν κάποιες αστοχίες στην συμπλήρωση των φύλλων που θα μπορούσαν να είχαν α-
ποφευχθεί. Επίσης υπήρχαν δύο ομάδες που δεν μπορούσαν να πληκτρολογήσουν γρήγορα 
και αναγκάστηκαν να κρατήσουν χειρόγραφες σημειώσεις. Ο τρόπος συνεργασίας των με-
λών της ομάδας ήταν ικανοποιητικός καθώς είχαν ξαναδουλέψει με την ίδια σύνθεση και 
σε άλλες εργασίες. 

Θα ήταν προτιμότερο αν οι μαθητές γνώριζαν τη λειτουργία του λογισμικού παρουσίασης 
(κάτι που δεν συνέβαινε στην πλειοψηφία των μαθητών) και να παρουσίαζαν το φύλλο ερ-
γασίας στον βιντεοπροβολέα με διαφάνειες και όχι από τον κειμενογράφο, όπως και έγινε. 
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Οι παραπάνω αδυναμίες επισημάνθηκαν μετά από διάλογο και από τους μαθητές. Ίσως αν 
χρησιμοποιούσαμε και τρίτη ή και τέταρτη ώρα θα μπορούσε να γίνει μια προσπάθεια δη-
μιουργίας αρχείων ppt για καλύτερη παρουσίαση. Ο στόχος όμως ήταν με το σενάριο να 
καλυφτούν όλα τα κομμάτια της ενότητας και να μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα χωρίς 
να ανατρέπει τον προγραμματισμό του μαθήματος. 

Οι μαθητές στην αξιολόγηση που έγινε στην αρχή της επόμενης διδακτικής ώρας δήλωσαν 
ότι τους άρεσε πολύ η διαδικασία και δεν μπορούσαν να σκεφτούν ποτέ ότι ένα μάθημα 
ιστορίας θα μπορούσε να γίνει στο εργαστήριο της πληροφορικής. Σε ερώτηση αν θα ήθε-
λαν να επαναληφθεί μια παρόμοια διδασκαλία σε άλλη ενότητα απάντησαν όλοι θετικά. Η 
δραστηριότητα που τους άρεσε πιο πολύ ήταν αυτή του κοινού φύλλου που ως δημοσιο-
γράφοι έπρεπε να βρουν τους τίτλους με αυτά που τους έκαναν εντύπωση από τις άλλες 
ομάδες. Στην ερώτηση ποια δραστηριότητα τους άρεσε λιγότερο δεν υπήρξαν απαντήσεις.  
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Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως τεχνολογίες της ιστορικής μνήμης και η αναγκαιότητα 
κριτικής, εκπαιδευτικής αναπλαισίωσής τους. 

Μουλά Ευαγγελία 
Δρ. παιδικής λογοτεχνίας 

Υπεύθυνη Σχ. Δραστηριοτήτων Β/θμιας Δωδ/σου 
moulaevang@gmail.com 

 
Περίληψη 

Το κείμενο αυτό αναφέρεται στις δυνατότητες, τις προϋποθέσεις και τους περιορισμούς 
κατά την αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία και δη 
στο μάθημα της ιστορίας. Επισκοπεί εν συντομία ενστάσεις και ερευνητικά δεδομένα υπέρ 
και κατά των παιχνιδιών, προβαίνει σε ειδολογική κατηγοριοποίησή τους και θέτει κριτήρια 
καταλληλότητάς τους ως τεχνολογιών της ιστορικής μνήμης. Εξετάζει ενδεικτικές περιπτώ-
σεις που αναφέρονται σε γνωστά γεγονότα της σύγχρονης ιστορίας ή της επικαιρότητας και 
τα αξιολογεί με εστίαση στη συνθετότητα και την αληθοφάνεια του εξηγητικού μοντέλου 
λειτουργίας του ιστορικού χωρόχρονου που υιοθετούν. Τέλος, υποστηρίζεται ότι η κατάλ-
ληλη διδακτική αναπλαισίωση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αναπτύσσει τον κριτικό γραμ-
ματισμό στα μέσα και ευνοεί την κατανόηση του ιδεολογικού χρωματισμού των πολιτισμι-
κών προϊόντων και της κατασκευασιμότητας της ιστορικής αλήθειας. 

Λέξεις - κλειδιά: ηλεκτρονικά παιχνίδια, διδακτική αναπλαίωση, μιντιακός γραμματισμός, 
ιστορία, ιδεολογία 
 

Εισαγωγή 

Ας αναλογιστούμε τις συνθήκες στις οποίες ζει και αντιλαμβάνεται τον κόσμο η νέα γενιά. 
Από το Facebook ως το Second Life, το SMSing και το YouTubing, το αποτέλεσμα είναι μια 
γενιά που θεωρεί το σύνολο αυτών των τεχνολογικών σχημάτων, στρατηγικών και τεχνουρ-
γημάτων (όπως τα υπερ- πολύ-λειτουργικά κινητά) ως το θεμελιώδες πεδίο διαμόρφωσης 
της ταυτότητας και της επικοινωνίας, σε βαθμό πρωτόγνωρο σε σχέση με το παρελθόν 
(Dennis & Jabbar, 2010). 
 
Αυτή η νέα γενιά των ηλεκτρονικών περιβαλλόντων και του διαδικτύου «δεν ανταποκρίνε-
ται στις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας» (Katz, 2000; Prensky, 2000), εφόσον έχει 
κλονιστεί η μονοκρατορία του σχολείου στον έλεγχο και τη διάδοση της γνώσης. Η χρήση 
των ψηφιακών μέσων μπορεί να εκδημοκρατίσει τη μαθησιακή διαδικασία, διαμορφώνο-
ντας γέφυρες με την εξωσχολική εμπειρία των σύγχρονων μαθητών, ενσωματώνοντας δια-
φορετικές φωνές, υποστηρίζοντας μη γραμμικά μοντέλα δράσης και πολλαπλότητα λύσε-
ων- προσεγγίσεων ενός προβλήματος και ενθαρρύνοντας τη συμμετοχή στη διερεύνηση της 
γνώσης και την ευελιξία στη σκέψη. Καθώς η θετική ανταπόκριση και η ενεργός εμπλοκή 
των παιδιών με τα ηλεκτρονικά παιχνίδια θεωρείται σχεδόν δεδομένη και εφόσον οι παρα-
πάνω συνθήκες αποτελούν αναγκαίες προϋποθέσεις μάθησης, μπορεί κανείς να υποθέσει 
ότι θα πρέπει η εκπαίδευση να καταφέρει να τα ενσωματώσει με τον κατάλληλο τρόπο, ώ-
στε να επιτύχει τα καλύτερα δυνατά οφέλη. Η ενασχόληση με παρόμοια εγχειρήματα ση-
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μαίνουν μια μετατόπιση του εκπαιδευτικού παραδείγματος (Barr & Tagg, 1995) από τη δι-
δασκαλία στη μάθηση, όπου η έμφαση δεν θα είναι στην παράδοση και την απομνημόνευ-
ση, αλλά στην ενεργητική αναζήτηση της γνώσης, στην αναδίφηση στις πηγές και στην ανά-
πλαση της ιστορικής στιγμής από τους μαθητές. 
 
Ερευνητικά πορίσματα και επιχειρήματα υπέρ και κατά της αξιοποίησης των ηλεκτρονι-

κών παιχνιδιών στην εκπαίδευση 

Ποικίλες ενστάσεις διατυπώνονται ενάντια στη χρήση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην 
εκπαίδευση, οι περισσότερες με αφετηρία τη μη κοινωνική αναγνώριση και αποδοχή τους 
ως σοβαρών μέσων μάθησης υπό την επίδραση της συμβατικής περιχαράκωσής τους στο 
χώρο της ψυχαγωγίας. Καθώς τα παιχνίδια συγκρούονται με την παραδοσιακή «σχολειο-
ποίηση» της γνώσης και την από καθέδρας διδασκαλία, που εξασφάλιζε μέχρι πρότινος το 
κύρος της αυθεντίας του διδάσκοντα και συνεπώς επιφέρουν συνθήκες δημιουργικής ατα-
ξίας και ανασφάλειας, που εμπεριέχουν δυνάμει το σπόρο της ανατροπής των ισχυουσών 
ιεραρχιών αλλά και γενικότερα της αμιφσβήτησης (Bernstein, 1996) του συστήματος, συ-
γκεντρώνουν γύρω τους πολλών ειδών αντεπιχειρήματα. Η ‘edutainment’- ψυχαγωγική εκ-
παίδευση- κρίνεται συχνά αποτυχημένη και κατηγορείται ότι υπηρετεί τη φιλοσοφία του 
επιχρυσωμένου χαπιού (του μπρόκολου με επικάλυψη σοκολάτας) (Bruckman, 1999), συν-
δυάζοντας τα χειρότερα στοιχεία τόσο από την εκπαίδευση όσο και από τα παιχνίδια 
(Papert, 1998).  
 
Σημαντική και αξιοπρόσεκτη είναι τέλος η αμφισβήτηση της καταλληλότητας των παιχνι-
διών, ως εμπορικών προϊόντων που αποσκοπούν κυρίως στο κέρδος και την ψυχαγωγία. 
Από την άλλη, εκείνα που υπηρετούν εκ προϊμίου εκπαιδευτικούς σκοπούς, είτε πρόκειται 
για κλειστά λογισμικά που διέπονται από συμπεριφοριστικές αρχές είτε, σχεδόν πάντα, 
προωθούν συγκεκριμένη ερμηνεία και επιβάλλουν ορισμένη και εξ ου μεροληπτική οπτική 
γωνία θέασης.  
 
Από την άλλη, έρευνες αποδεικνύουν ότι οι μαθητές έχουν καλύτερες επιδόσεις όταν πα-
ράλληλα με τα παιχνίδια επίλυσης ανοικτού τύπου προβλήματος, έχουν πρόσβαση και σε 
δομημένα μαθήματα (Schwartz & Bransford, 2001), ή όταν γίνεται κυρίως εθελούσια χρήση 
των παιχνιδιών εκτός τάξης, οπότε η ήδη προσκτηθείσα γνώση στην τάξη εμπεδώνεται και 
διευρύνεται (Habgood, 2007). Δεν έχει όμως ακόμα επαρκώς εξετασθεί το πώς τα υπάρχο-
ντα παιχνίδια θα μπορούσαν να υποστηρίξουν τη μάθηση σε τυπικά μαθησιακά περιβάλλο-
ντα και δεν έχουν σχεδιαστεί και εφαρμοστεί αρκετά παιχνίδια με σαφείς εκπαιδευτικούς 
σκοπούς. 
 
Ένα ακόμη κενό της έρευνας είναι η εξέταση και καταγραφή των πραγματικών εμπειριών 
όσων ασχολούνται με τα παιχνίδια, του τρόπου που αυτά επηρεάζουν τη ζωή των παικτών 
και του είδους των πρακτικών στις οποίες τους εμπλέκουν. Μελλοντικά η έρευνα θα έπρεπε 
να επικεντρωθεί στην ποιοτική ανάλυση της εμπειρίας των παικτών και των κοινοτήτων των 
παιχνιδιών, που ως τώρα έχουν εξίσου ελάχιστα εξετασθεί (Cordova & Lepper, 1996), και 
θα μπορούσε να συνεχιστεί με την αποτίμηση του μαθησιακού αποκομίσματος από το παί-
ξιμο ενός παιχνιδιού. Με λίγα λόγια, μείζονος σημασίας είναι ο τρόπος που το παιχνίδι με-

355

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



τατρέπεται σε μαθησιακό πόρο, το είδος της συνεργατικής δράσης που ενδιαθέτει και υπο-
θάπτει και η ποιότητα της δυνατότητας ανασκόπησης- αναστοχασμού που προσφέρει. 
 

Ιστορική γνώση- τεχνολογίες μνήμης και η αναγκαιότητα κριτικού μιντιακού  
γραμματισμού 

Η πλειοψηφία όσων διδάσκουν ιστορία αποδέχεται ότι η διδασκαλία της πρέπει να υπερβεί 
την “απλή μετάδοση συναινετικών αφηγήσεων»(Britt et al., 2000: 437), Οι μαθητές πλήτ-
τουν και βρίσκουν το μάθημα βαρετό, αδιάφορο και μεροληπτικό. Πιστεύουν ότι δίνεται 
υπερβολική έμφαση στα πολιτικά και δη τα πολεμικά γεγονότα έναντι των οικονομικών, 
κοινωνικών και πολιτιστικών και ότι το μάθημα στηρίζεται αποκλειστικά στην απομνημό-
νευση. Εκφράζουν την απαρέσκειά τους στις διαλέξεις και την αδυναμία τους να συνδέσουν 
την ιστορία των βιβλίων με τον κόσμο που τους περιβάλλει. (Osborne, 1986-87).  
 
Η ιστορία είναι μια διαρκής προσπάθεια αποδιάρθρωσης και επανασυναρμολόγησης των 
πολιτισμικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτικών συνθηκών (Giroux & Simon, 1989: 
92). Η μεταμοντέρνα αφήγηση γίνεται ολοένα και περισσότερο ανιστορική και υποβαθμι-
σμένη, καθώς η σφαίρα της κουλτούρας διογκώνεται και ανάγεται σε υποκατάστατο της 
ιστορίας. Η μεταμοντέρνα ιστορική γραφή και οι διαθέσιμες τεχνολογίες (Trinkle, 1998) δο-
κιμάζουν τα όρια μεταξύ περιεχομένου και μορφής, προτείνουν νέους τρόπους οραματι-
σμού του παρελθόντος (Rosenstone, 1995: 12) και εγείρουν νέες απαιτήσεις στη μαθησιακή 
προσέγγιση. Οι σύγχρονες τεχνολογίες της μνήμης, οι τηλεοπτικές, κινηματογραφικές ερμη-
νείες, τα ντοκιμαντέρ, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια και το διαδίκτυο ως πηγή πληροφοριών, 
διαμεσολαβούν τα ιστορικά γεγονότα και κατέχουν κεντρικό ρόλο στην ερμηνεία του πα-
ρελθόντος (Sturken, 1997: 10) δημιουργώντας μια κάθε φορά παραστάσιμη- εκτελέσιμη 
εκδοχή του.  
 
Οι μαθητές πρέπει να συνειδητοποιήσουν την παραμορφωτική δύναμη της εικόνας, των 
προσομοιωτικών αναπαραστάσεων γενικότερα και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ειδικότε-
ρα, για να κατανοήσουν τον πατερναλιστικό χαρακτήρα του δημόσιου λόγου των μέσων και 
της μιντιόσφαιρας (Debray, 1991). Μόνο έτσι, απoκτώντας έναν κριτικό γραμματισμό στις 
τεχνολογίες της μνήμης, θα είναι σε θέση ως μελλοντικοί πολίτες να διηθούν κριτικά τα μη-
νύματα και να αξιολογούν την παρεχόμενη πληροφόρηση ακόμα και όταν παρουσιάζεται 
με το ένδυμα της επιστημονικής γνώσης. 
 

Ταξινομίες παιχνιδιών και οι εκπαιδευτικές τους δυνατότητες 

Πολλές, στη βάση διαφορετικών αξόνων και ποικίλων κριτηρίων είναι οι κατηγοριοποιήσεις 
των ηλεκτρονικών παιχνιδιών που προτείνονται από τη βιβλιογραφία.  

Ως προς τη μορφή αλληλεπίδρασης με τον παίκτη τα παιχνίδια διακρίνονται σε: turn based 
(παίξιμο εναλλάξ) και real time (πραγματικός χρόνος). Τα MMPOLG (massive mutliplayer on 
line games) έχουν επικρατήσει κατά κράτος έναντι των Turn-based παιχνιδιών. Οι χρήστες 
θεωρούν τα δεύτερα πλέον ξεπερασμένα και βαρετά, γιατί έχουν εθιστεί στην ταυτοχρονία 
(simultaneity), την ταχύτητα και την ένταση του στιγμιαίου παιχνιδιού. Παρόλα αυτά τα 
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Turn-based έχουν πολλά εκπαιδευτικά πλεονεκτήματα. Σου επιτρέπουν να παρακολουθείς 
με ακρίβεια τις κινήσεις του εχθρού και των συμμάχων σου και να συνυπολογίζεις πλήθος 
λεπτομερειών που διαφορετικά διαφεύγουν της προσοχής. Έτσι, αυτού του τύπου οι μάχες 
προϋποθέτουν στρατηγική και συνεπώς εμπλέκουν τον παίκτη σε διαδικασίες κριτικής 
σκέψης (Shaffer, 2006). 
 
Ως προς τα είδη, η ραγδαία εξέλιξη των ηλεκτρονικών παιχνιδιών ακυρώνει τις απόπειρες 
ταξινόμησής τους, καθώς ολοένα και περισσότερα υπο-είδη συναντώνται στο εσωτερικό 
σύνθετων υβριδικών παιχνιδιών, που αποτελούν πλέον τον κανόνα, κάνοντας τις διαχωρι-
στικές γραμμές δυσδιάκριτες και δυσλειτουργικές. 
 
Ο Aarseth (2005) προτείνει έναν πολύ γενικό διαχωρισμό σε παιχνίδια που ψηφιοποιούν 
παλιότερα παραδοσιακά παιχνίδια, όπως αυτά με την τράπουλα, τα ζάρια, το σκάκι κ.λ.π. 
και παιχνίδια που αναπτύσσονται εξ αρχής σε ψηφιακά περιβάλλοντα (Aarseth, 2005: 364). 
Μια ενδιαφέρουσα υπο-κατηγορία παιχνιδιών είναι αυτά της αυξημένης πραγματικότητας 
(augmented reality), που λαμβάνουν χώρα σε φυσικούς χώρους (Schrier, 2005).  
 
Η μεγάλη πλειοψηφία όμως των ηλεκτρονικών ιστορικών παιχνιδιών στα οποία αναφερό-
μαστε, μπορούν να διακριθούν στις εξής κατηγορίες (McCall, 2011: 31) αναφορικά με το 
θεματικό τους άξονα: αυτά που αφορούν στο χτίσιμο μιας πόλης (city building), αυτά που 
επεκτείνονται στο χτίσιμο ενός έθνους (civilization- nation building), αυτά που εστιάζουν 
στο εμπόριο (trade games), αυτά που αναφέρονται σε ζητήματα πολιτικής διαχείρισης (po-
litical management) και τακτικής (tactics games), αυτά που εστιάζουν στη διαχείριση προ-
βλημάτων της σύγχρονης (κυρίως) ζωής (life management), τα πολεμικά (war games) και τα 
υβριδικά, που συνδυάζουν το χτίσιμο ενός έθνους και τον σε πραγματικό χρόνο πόλεμο. 
Όπως και ο εμπορικός κινηματογράφος ιστορικού περιεχομένου, έτσι και η πλειοψηφία των 
ιστορικών παιχνιδιών συμμορφώνεται σε ένα από τα δύο ευρύτερα ιστοριογραφικά παρα-
δείγματα: είτε πρόκειται για προϊόντα μυθοπλασίας που τοποθετούνται σε ένα 
(π)ανιστορικό παρελθόν, είτε πρόκειται για σενάρια με εγγύτητα σε γνωστά ιστορικά γεγο-
νότα, όπου οι χαρακτήρες αναβιώνουν μια δεδομένη ιστορική στιγμή (προσομοίωση) (An-
derson, 2011: 145), αμφισβητώντας όμως τελεολογικές ερμηνείες και ντετερμινιστικές σχέ-
σεις αιτίας- αποτελέσματος. 
 
Τα παιχνίδια δεν είναι ποτέ στείρες προσομοιώσεις, μέσα από τις οποίες επιδιώκεται οι 
μαθητές να μυηθούν στην κυρίαρχη αφηγηματική εκδοχή. Αντιθέτως προσφέρουν πολυ-
πρισματική θέαση και ευχέρεια πειραματισμού και καλλιεργούν δεξιότητες κριτικής αποτί-
μησης της πραγματικότητας i. Η δυνατότητα σύνθεσης ποικίλων εναλλακτικών αφηγήσεων 
μυεί τους μαθητές στην ερμηνευτική ευρετική, τους καλλιεργεί ικανότητες λήψης απόφα-
σης, αναγκαίες για την ιστορική έρευνα (Barton , 1997) αλλά και για την πολιτική τους ταυ-
τότητα και συμπεριφορά (Butts & Gagnon, 1988)ii, επιτρέποντάς τους να γράφουν ιστορία 
και όχι απλά να τη διαβάζουν. 
 

Ιστορικές ανακρίβειες και ιδεολογικές εγγραφές στα ιστορικά ηλεκτρονικά παιχνίδια 
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Οι προτεραιότητες της ψυχαγωγίας και της προσβασιμότητας των ηλεκτρονικών παιχνιδιών 
βρίσκονται, όπως είναι αναμενόμενο, σε αντιπαράθεση με τις αρετές της ιστορικής ακρί-
βειας και της λεπτομέρειας. Αυτό διότι, επιδιώκοντας την άμβλυνση των διφορούμενων 
σημείων και την αποφυγή των συγκρούσεων με τις mainstream συμβατικές απόψεις, απο-
σκοπούν στην εξασφάλιση των πωλήσεων.  
 
Από την άλλη δεν σημαίνει ότι τα παιχνίδια που ενσωματώνουν ιστορικές λεπτομέρειες 
υψηλής ακρίβειας με πολύ ρεαλιστικό τρόπο, είναι αναγκαστικά κατάλληλα για εκπαιδευτι-
κή χρήση. Π.χ. το Assassin’s Creed, με τις εκπληκτικά λεπτομερείς απόψεις μεσαιωνικών 
πόλεων, τόσο ως προς την απόδοση της αρχιτεκτονικής όσο και της καθημερινής ζωής σε 
αυτές, υστερεί σε αξία, καθόσον, όλα αυτά τα ιστορικά τεκμήρια που ενσωματώνονται, δεν 
ενεργοποιούνται ως ρυθμιστικοί παράγοντες του συστήματος του παιχνιδιού, αλλά αποτε-
λούν μόνο το προοπτικό του βάθος. 
 
Άλλα πάλι παιχνίδια, όπως το Rise of Νations (real time strategy game) παρουσιάζουν μια 
άποψη του πολιτισμού, πολύ απλουστευτική και εξ ου παραπειστική. Στο συγκεκριμένο 
παιχνίδι, οι τρεις βασικοί άξονες ανάπτυξης του πολιτισμού είναι η απόκτηση χρυσού, η 
εξασφάλιση πρώτων υλών και δη ξύλου και η συγκέντρωση τροφής, παρουσιάζοντας έτσι 
μια ακραία ματεριαλιστική προσέγγιση του ιστορικού φαινομένου, που δεν προωθεί την 
αντίληψη ενός σύνθετου και πολυδιάστατου ιστορικού γίγνεσθαι.  
 
Αυτή η λογική της απλοποίησης και της σχηματοποίησης ενέχει κινδύνους ιδεολογικής προ-
κατάληψης και επιβολής στερεότυπων (Galloway, 2006). Επιπλέον, ο υποκείμενος λόγος 
(discourse) που διατρέχει τα εμπορικά παιχνίδια είναι κατά κοινή διαπίστωση και ομολογία 
πατριαρχικός και ανδροκεντρικός.  
 
Ταυτόχρονα, τα ιστορικά μοτίβα, αποπλαισιωμένα και αποκομμένα από το φυσικό τους 
χώρο, ανάγονται σε άψυχα σύμβολα της μεταμοντέρνας, αποδομητικής, ανακυκλωτικής 
αντίληψης των πραγμάτων και διαχέουν την κλασσική αρχαιότητα σε στυλιζαρισμένα πολι-
τισμικά προϊόντα (Blanshard, 2005: 166). Έτσι αρκεί ένας κίονας, ένας μαίανδρος ή ένας 
χιτώνας για να μας μεταφέρει στο παρελθόν, που έχει διυλισθεί μέσα από το πνεύμα της 
εμπορικότητας (Settis, 2006). Κατά συνέπεια στα video games δεν υπάρχει Πομπηία χωρίς 
έκρηξη του Βεζούβιου, ούτε Μακεδονία χωρίς Αλέξανδρο, ή Νέρωνας χωρίς φωτιά. Επίσης, 
με την ίδια ευκολία που μία στερεοτυπική αναπαράσταση συνδέεται άρρηκτα με μία εποχή 
απολοποιώντας την επικίνδυνα, άλλα πολιτιστικά χαρακτηριστικά αποσυνδέονται από αυ-
τήν αυθαίρετα και επιφέρουν σύγχυση. 
 
Οι άξονες πάνω στους οποίους χτίζονται τα σύγχρονα παιχνίδια είναι τα τέσσερα X = eX-
plore, eXploit, eXpand, eXterminate (ή τέσσερα Ε, στην ελληνική: εξερευνώ, εκμεταλλεύο-
μαι, επεκτείνομαι, εξολοθρεύω). Οι ιστορικοί-χρονολογικοί περιορισμοί αίρονται, με απο-
τέλεσμα να καθίσταται δυνατό σε ένα παιχνίδι τύπου empire- building να χτίζεται κτίριο 
τύπου Κολοσσαίου ανεξάρτητα από την περίοδο αναφοράς (βλέπε Civilization (1991), 
Rome: Total War (2004), Glory of the Roman Empire (2006)).  
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Οι αυθαιρεσίες δεν έχουν τελειωμό. Έτσι, αλλού ο πολιτισμός των Ζουλού χτίζει πυραμίδες 
και η Γερμανία έχει ενοποιηθεί από τον 17ο αι., η Ελλάδα δεν γίνεται ποτέ μονοθεϊστική, η 
Περσία δεν κοβει νόμισμα και ένα ασήμαντο κρατίδιο κατατροπώνει την Βρετανική αυτο-
κρατορία. Παρόλα αυτά, ακόμα κι έτσι, κατά το παίξιμο γίνεται κατανοητό στους μαθητές 
ότι συγκεκριμένοι παράγοντες υπό ορισμένες συνθήκες παίζουν ρυθμιστικό ρόλο στις εξε-
λίξεις και επηρεάζουν τα ιστορικά τεκταινόμενα.  
 

Προϋποθέσεις και κριτήρια ενσωμάτωσης των ιστορικών παιχνιδιών στη μαθησιακή  
διαδικασία 

Με αφετηριακό σημείο του προβληματισμού μας το γεγονός ότι η ιστορία δεν περιορίζεται 
στη μια, μοναδική, περατωμένη και αυθεντική εκδοχή του παρελθόντος, όπως αυτή πα-
ρουσιάζεται στα σχολικά βιβλία, ένα ηλεκτρονικό παιχνίδι δεν θα είχε νόημα αν αναπαρή-
γαγε πιστά την επίσημη αποτύπωσή της. Στο όνομά της πολυεστιακότητας της προσέγγισης 
της γνώσης βέβαια, δεν δικαιολογείται ο απόλυτος σχετικισμός και η αυθαιρεσία στη εν-
σωμάτωση των ιστορικών δεδομένων στα παιχνίδια -όπως σχολιάστηκε νωρίτερα- αλλά 
ούτε και αποτελεί αποτρεπτικό παράγοντα αξιοποίησής τους (Moula, 2013b).  
 
Aν λάβουμε υπόψη ότι : “Στην κουλτούρα των παιχνιδιών τα παιχνίδια δεν παίζονται απλά. 
Γίνονται αντικείμενο συζήτησης, αναζήτησης, ανταλλαγής πληροφοριών και κόλπων, πεδίο 
ανάπτυξης της φαντασίας, χώροι συνεργασίας, και γενικότερα μοντέλα για την καθημερινή 
ζωή και μέσα διαμόρφωσης της υπο και δι- υποκειμενικότητας» (De Castell & Jenson, 
2003), τότε διανοίγεται μια τελείως διαφορετική οπτική γωνία εξέτασης της χρήσης των 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών στην εκπαίδευση. 
 
Υπό αυτό το πρίσμα όμως, οφείλουμε να οριοθετήσουμε το πεδίο της πιθανής αξιοποίησής 
τους. Αρκεί απλά να αναθέσουμε στους μαθητές να παίξουν κάποιο παιχνίδι με εκπαιδευτι-
κές προεκτάσεις, θεωρώντας ότι η εμπειρία εμβύθισης καθαυτή, επαρκεί για την κατάκτη-
ση των διδακτικών στόχων; Με δεδομένο ότι η διδασκαλία δεν εξαντλείται ποτέ στο γνω-
στικό πεδίο, αλλά καλλιεργεί γραμματισμούς, υπαγορεύει στάσεις ζωής και αναπτύσσει 
κριτικές δεξιότητες προσέγγισης της βιωμένης πραγματικότητας, αντιλαμβανόμαστε ότι η 
ένταξη ή η αξιοποίηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών οφείλει να αναπλαισιωθεί με κατάλ-
ληλες παιδαγωγικές πρακτικές για να πληρώσει τα προσδοκώμενα της διδακτικής πράξης 
(Moula, 2013b). 
 
Υπό αυτό το πρίσμα, η αξία ενός ηλεκτρονικού ιστορικού παιχνιδιού έγκειται πρωτίστως 
στο ότι φιλοδοξεί να προσφέρει ένα ει δυνατόν νοηματικό, συνεκτικό και υπερασπίσιμο 
μοντέλο της πραγματικότητας, μια συνεκδοχική της μορφή, που να κατανοείται και να ερ-
μηνεύεται λογικά μέσα από τις διαθέσιμες ενδείξεις και τους συντελεστές που ενεργοποιεί.  
Σε πολλά real time grand strategy games, ο παίκτης καλείται να διορίζει κυβερνήσεις και 
στρατηγούς, να μετακινεί στρατούς, να διαχειρίζεται προϋπολογισμούς, να κάνει εμπόριο 
και συμμαχίες, να ασκεί διπλωματία, να αναπτύσσει την οικονομία του κράτους, να επεν-
δύει σε έργα, να επιβάλλει φορολογία, να εξελίσσει τον πολιτισμό και την τεχνολογία του 
και μέσα σε όλα, να διατηρεί το λαό του ικανοποιημένο (Crusader Kings, Victoria III, Hearts 
of Iron, Europa Universalis). Έτσι συμψηφίζει υποχρεωτικά υλικούς, γεωγραφικούς, οικονο-
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μικούς, πολιτικούς, κοινωνικούς και άλλους παράγοντες, με την αστάθμητη ανθρώπινη επί-
δραση. 
 
Πέρα από την ιστορική πληροφορηση όμως, οι παίκτες μπορούν να αντλήσουν και γνώσεις 
πολιτικής οικονομίας μέσα από παιχνίδια που τους τοποθετούν στη θέση του κυβερνώντος 
(π.χ. Democracy, Commander in Chief) ή του πολίτη που παίρνει μέρος σε σύγχρονα ιστορι-
κά γεγονότα και καλείται από τη θέση του να συμμετάσχει ενεργά και να τα διαμορφώσει 
(People Power, Freedom Fighter, Global conflicts Palestine, Peacemaker, Real Worlds 2010, 
Against All Odds). 
 
Συνεπώς, το παιχνίδι δεν πρέπει να το κρίνουμε από το βαθμό ακρίβειάς του απέναντι στα 
ιστορικά δεδομένα που ενσωματώνει, αλλά κυρίως από το αν προσφέρει ένα εύλογο εξη-
γητικό μοντέλο, δηλαδή μια συστημικά υποστηριζόμενη ερμηνεία της λειτουργίας του κό-
σμου που παρουσιάζει, κατά την περίοδο στην οποία αναφέρεται. Είναι εξαιρετικά ενδια-
φέρον οι μαθητές να αντιληφθούν ότι κάθε ιστορική έκβαση είναι αποτέλεσμα πολυπαρα-
γοντικής συνάρτησης και ότι κάθε ιστορική ανάγνωση εμπεριέχει σε ένα βαθμό υποκειμενι-
κή ερμηνεία.  
 

Ηλεκτρονικά παιχνίδια και επικαιρότητα: πολιτικές σκοπιμότητες, ενσυναίσθηση και  
κριτική αποστασιοποίηση 

Οι ιστορικές προσομοιώσεις των παιχνιδιών χρησιμοποιώντας ολοένα και πιο ρεαλιστικά 
εφέ και περιβάλλοντα δημιουργούν την ψευδαίσθηση της αληθινής μαρτυρίας, (Frasca, 
2003) πράγμα που εγείρει αυτόματα το ερώτημα τι ποσοστό από την ιστορική στιγμή απο-
δίδεται στο παιχνίδι και ποιες ιδεολογικές αποχρώσεις λανθάνουν στο σχεδιασμό του. Αυ-
τός ο προβληματισμός από μόνος του αποτελεί επαρκή λόγο αξιοποίησης ενός παιχνιδιού 
στην εκπαίδευση, καθώς μπορεί να πυροδοτήσει γόνιμο προβληματισμό. 
 
Καθώς τα παιχνίδια πραγματεύονται και θέματα σύγχρονης ιστορίας και επικαιρότητας – 
συχνά αμφιλεγόμενου χαρακτήρα- συγχέουν τα όρια μεταξύ γεγονότος και ερμηνείας. Ό-
μως, αν το ίδιο το γεγονός προσεγγιστεί μέσα από ποικίλες ερμηνευτικές εκδοχές ή εξετα-
στεί συνδυαστικά με πηγές, αναπλαισιωμένο διδακτικά, τότε προάγονται ποικίλες αναγνώ-
σεις, η σύγκριση των οποίων μπορεί να αποβεί παιδαγωγικά ωφέλιμη. Μια τέτοια αξιοποί-
ηση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών αναπτύσσει τον κριτικό γραμματισμό στα μέσα και ευνο-
εί την κατανόηση του ιδεολογικού χρωματισμού των πολιτισμικών προϊόντων.  
 
Χαρακτηριστικά, η επίθεση κατά των Δίδυμων πύργων, στις ηλεκτρονικές της εκδοχές, πυ-
ροδοτεί πολλαπλές ερμηνείες και προβληματισμό. Στο September 12th (Newsgaming) κα-
θώς το παιχνίδι καταδεικνύει τις υποχρεωτικές απώλειες άμαχων πληθυσμών σε έναν πό-
λεμο κατά της τρομοκρατίας, εμμέσως πριμοδοτεί τις ειρηνευτικές λύσεις. Ο στρατιώτης- 
παίκτης επιχειρώντας να εξολοθρεύσει τους οπλισμένους τρομοκράτες σε ένα τοπίο που 
παραπέμπει στη Μέση Ανατολή, αντιλαμβάνεται ότι αυτό είναι αδύνατον χωρίς να σκοτώ-
σει αθώους πολίτες (Moula, 2013). 
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Αντιθέτως, στο 9/11 Survivor game, ο παίκτης βρίσκεται στο εσωτερικό των Πύργων την 
ώρα της επίθεσης και προσπαθεί επί ματαίω να σωθεί. Στο τέλος πηδάει αναγκαστικά στο 
κενό. Το παιχνίδι, δημιουργώντας στον παίκτη ταύτιση- εμπάθεια με το θύμα, προκαλεί 
συναισθηματικές αντιδράσεις που μπορούν να φανούν χρήσιμες στην επίσημη προπαγάν-
δα. Σχετικό με το θέμα, αλλά ιδωμένο από άλλη οπτική γωνία, Το Osama Tora Bora της Ku-
ma War (http://www.kumawar.com/OperationAnaconda/overview.php) επιτρέπει στον 
παίκτη να τα καταφέρει εκεί που απέτυχαν οι αμερικανικές δυνάμεις το 2001 και να συλ-
λάβει τον Osama Bin Laden στα βουνά του Αφγανιστάν. Δεν έχει διάλογο, δεν εξελίσσει 
τους χαρακτήρες, αλλά στηρίζεται στα εφέ και στην υπερβολική βία. Η εταιρεία με στενούς 
και δηλωμένους δεσμούς με τον αμερικάνικο στρατό, αντλεί για τα σενάριά της υλικό από 
το Πεντάγωνο, αποτελώντας μια χαρακτηριστική περίπτωση στρέβλωσης της ιστορίας από 
τα εμπορικά μέσα. Η απλουστευτική μανιχαιστική λογική που θέλει την Αμερική και τους 
συμμάχους της σταθερά αντιμέτωπους με τον άξονα του κακού, ενθαρρύνει την αποδοχή 
της ακραίας βίας ως σκοπού που αγιάζει τα μέσα (Schott & Yeatman, 2005).  
 
Άλλοτε, προσομοιώνοντας ένα ιστορικό γεγονός τα παιχνίδια αποσκοπούν στην ερμηνευτι-
κή του σμίκρυνση. Έτσι η δολοφονία του Κέννεντυ (FJK) στο ομώνυμο παιχνίδι δεν ενέχει 
πολιτικά κίνητρα, ούτε παρουσιάζεται ως πράξη συνωμοσίας, αλλά αποδίδεται απλά ως το 
τραγικό αποτέλεσμα της ενέργειας ενός διαταραγμένου ψυχολογικά ανθρώπου, με προσω-
πικά ελατήρια.  
 
Μια άλλη ιδιάζουσα περίπτωση αποτελούν τα παιχνίδια τυπου First Person Shooter (όπως 
το Medal of Honor). Στη μεγάλη τους πλειοψηφία, όταν εξαντλούνται στην απόδοση των 
πολεμικών επιχειρήσεων – και δη του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου- αποπνέουν μια συ-
ναισθηματικά υποβλητική ατμόσφαιρα με έμφαση στον ατομικό ηρωισμό, όπως αυτός α-
ναπαράγεται από την επίσημη ρητορεία και τον εμπορικό κινηματογράφο σε ταινίες του 
τύπου: Saving Private Ryan. Μια σύγκριση ανάμεσα στο λόγο που διατρέχει το συγκεκριμέ-
νο παιχνίδι και παρόμοιες σχετικές ταινίες θα οδηγούσε στη συνειδητοποίηση του πώς δο-
μείται η mainstream, κρατούσα εκδοχή των ιστορικών γεγονότων.  
 
Τα παιχνίδια κάποτε, συνεισφέρουν και στην ενσυναισθητική πρόσληψη των γεγονότων. 
Στο Red Orchestra series μπορεί κανείς να μπει στο ρόλο είτε του Ρώσου είτε του Γερμανού 
στρατιώτη στο Ανατολικό μέτωπο. Η διαφορά από το Call of Duty έγκειται στο γεγονός ότι 
ενώ στο τελευταίο, ο στρατιώτης είναι ουσιαστικά άτρωτος, στο Red Orchestra απειλείται 
ανά πάσα στιγμή να χάσει τη ζωή του, εξ ου και βιώνει πραγματικά συναισθήματα αγωνίας 
και φόβου. Στη μάχη του Στάλινγκραντ, μια από τις βιαιότερες αναμετρήσεις του πολέμου, 
νιώθει κανείς τη φρίκη σε όλο της το μεγαλείο. 
 
Μια ακόμη ενδιαφέρουσα πτυχή της περι-κειμενικής εμβέλειας των ηλεκτρονικών παιχνι-
διών είναι εμφανής στη ψυχολογική επιρροή που αυτά ασκούν, αλλά και στο βαθμό δια-
μόρφωσης της κοινής γνώμης στον οποίο μετέχουν. Αξιοσημείωτες ήταν οι αντιδράσεις του 
κοινού, σε μια εκδοχή του παιχνιδιού Medal of Honor, το οποίο εξελισσόταν στο Αφγανι-
στάν. Καθώς σε μια έκδοσή του δινόταν η δυνατότητα στον παίκτη να υποδυθεί το ρόλο 
του Ταλιμπάν, προκλήθηκε δημόσια κατακραυγή που οδήγησε στην απαγόρευση πώλησης 
του παιχνιδιού στις στρατιωτικές βάσεις των ΗΠΑ, από σεβασμό στις οικογένειες των απο-
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λεσθέντωνiii. Επιβλήθηκαν δε και τιμωρίες σε αξιωματούχους, σε περιπτώσεις που αποδεί-
χθηκε ότι είχαν αποκαλύψει απόρρητα στοιχεία στην εταιρείαiv. 
 

Συμπεράσματα 

Για να προετοιμάσουμε τους μαθητές μας για τον 21ο αι. δεν επιτρέπεται να παρουσιάζου-
με τα σχολικά βιβλία ως την απόλυτη αυθεντία της γνώσης. Σε έναν κόσμο όπου τόσες δια-
φορετικές και συχνά συγκρουόμενες έως ανταγωνιστικές μεταξύ τους φωνές ισχυρίζονται 
τη δική τους εκδοχή της πραγματικότητας ως την αληθινή, ο αυριανός πολίτης πρέπει να 
είναι σε θέση να κρίνει την αξιοπιστία και την εγκυρότητα των δημόσιων δηλώσεων και να 
ελέγχει κριτικά στους παντοειδείς ισχυρισμούς.  
 
Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ως εργαλεία καλλιέργειας των αναλυτικών και κριτικών ικανοτή-
των των μαθητών και όχι φυσικά ως προσομοιώσεις της ιστορικής πραγματικότητας με α-
ξιώσεις τεκμηρίου, μπορούν να χρησιμεύσουν σ αυτήν την κατεύθυνση, εφόσον ενταχθούν 
και πλαισιωθούν με τον κατάλληλο μαθησιακό σχεδιασμό. Η διδακτική συγκειμενοποίηση 
συνεπώς του παιχνιδιού και οι συνεργατικές, αναστοχαστικές δραστηριότητες που αυτή 
υπαγορεύει, αποτελούν το κρίσιμο στοιχείο για την αξιοποίηση του. Τα παιχνίδια δεν απαι-
τούν τη συναγωγή ομόφωνων συμπερασμάτων, αλλά αντιθέτως ευνοούν την αποτίναξη της 
δυαδικής λογικής ή της απλουστευτικής- αναγωγικής- αιτιοκρατικής σκέψης που κυριαρχεί 
στην επίσημη ιστοριογραφία και έτσι προσφέρουν κίνητρα συμμετοχής προκαλώντας ενερ-
γή εμπλοκή και θετική ανταπόκριση στη διαδικασία της μάθησης (Gee, 2003; Jenkins, et al., 
2006). Έτσι, αμφισβητούν τις επίσημες αφηγήσεις, επιτρέποντας τη σύνθεση εναλλακτικών 
σεναρίων, χωρίς όμως να υποβαθμίζουν την ιστορία σε απόλυτο σχετικισμό. Ταυτόχρονα 
εντάσσουν την ιστορική πληροφορία σε ένα πλούσιο, αυθεντικό και βιωματικό περιβάλλον 
επίλυσης προβλήματος, όπου η πρόσληψή της καθίσταται δυνατή και απρόσκοπτη μέσα 
από το συγκείμενο (Gee, 2008).  

Η σημαντικότερη όμως συνεισφορά τους, πέρα από τους γνωστικούς και παιδαγωγικούς 
στόχους που υπηρετούν, είναι, ότι βοηθούν τους μαθητές να συνειδητοποιήσουν πως η 
ιστορία αποτελεί κοινωνική κατασκευή, της οποίας το νόημα επαναπροσδιορίζεται συνεχώς 
από το συμφραστικό της πλαίσιο (Sturken, 1997: 21). 

Ο μαθητής που συνειδητοποιεί ότι η ιστορία δεν εδρεύει μόνο στις επίσημες γραπτές εκδο-
χές της, αλλά διαμεσολαβείται και ερμηνεύεται από ποικίλα μέσα και τεχνολογίες, έχει ήδη 
κατακτήσει μια πολύτιμη γνώση πάνω στην οποία θα χτίσει τη μελλοντική του ενεργή και 
κριτική στάση ζωής, έχοντας μάθει να αμφισβητεί και να διαπραγματεύεται τον κόσμο. 
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μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών μέσα από την ιστορία επιστημονικής φαντασίας του Λου-
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Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση προτείνεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο που πραγματεύεται το θέμα 
της ετερότητας. Η υλοποίηση του σεναρίου γίνεται στο πλαίσιο του μαθήματος των Αρχαί-
ων Ελληνικών και βασίζεται σε επιλεγμένες εφαρμογές των ΤΠΕ, οι οποίες επιτρέπουν την 
οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με τρόπο που ωθεί τους μαθητές να αξιοποιή-
σουν τη φαντασία τους, να ερευνήσουν και να πειραματιστούν, προκειμένου να πραγματο-
ποιήσουν ένα ταξίδι αυτογνωσίας που θα διευρύνει τα όρια του κόσμου τους και θα απο-
μακρύνει τους φόβους και τις προκαταλήψεις για τον Άλλο, το διαφορετικό. Αντίστοιχη 
διαδικασία ακολουθείται και σε άλλα διδακτικά αντικείμενα, στη Γεωγραφία, τη Βιολογία, 
την Ιστορία και την Οικιακή Οικονομία, ώστε το ζήτημα της ετερότητας να προσεγγισθεί 
διαθεματικά και να αποτελέσει υπόθεση διευρυμένου μέρους της σχολικής κοινότητας. 
Παράλληλα η εισήγηση πραγματεύεται το θέμα της γλωσσικής ετερότητας μέσα από το πα-
ράδειγμα του Λουκιανού και προτείνει την ενδογλωσσική μετάφραση ως μια άκρως δη-
μιουργική διαδικασία. 

Λέξεις – κλειδιά: ετερότητα, αποδοχή, φαντασία, πειραματισμός, αρχαία ελληνικά, σχολική 
μετάφραση, περιβάλλον πρακτικής γραμματισμού, διαθεματικότητα 

Η ετερότητα ως παράγοντας αυτογνωσίας 

Πολλοί ποιητές και λογοτέχνες έχουν μιλήσει για το πόσο σημαντική και καθοριστική για 
μας είναι η ύπαρξη του Άλλου. Όμως δεν μπορούμε να παραλείψουμε εδώ την ποιητικότε-
ρη όλων των εκδοχών - αυτή που μας δίνει μια άλλη προοπτική του αρχαιοελληνικού μύ-
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θου για το Νάρκισσο, εννοούμε το πεζό ποίημα του Όσκαρ Ουάιλντ με τίτλο «Ο μαθητής». 
Εφόσον ο τίτλος είναι σχετικός με την εκπαιδευτική διαδικασία, το παραθέτουμε εδώ: «Ό-
ταν ο Νάρκισσος πέθανε, η λιμνούλα στην οποία καθρεπτιζόταν έβαλε τα κλάματα. Οι νύμ-
φες Ορειάδες τη συμπόνεσαν. Είχε δίκιο να κλαίει καθώς έχασε έναν τόσο όμορφο σύντρο-
φο. Ήταν όμορφος ο Νάρκισσος; ρώτησε η λιμνούλα. Και ποιος άλλος μπορεί να το ξέρει 
καλύτερα από σένα, αποκρίθηκαν οι Ορειάδες. Από μας περνούσε μόνο από μπροστά χωρίς 
να μας δίνει καθόλου σημασία. Εσένα αναζητούσε πάντοτε και ξάπλωνε στην όχθη σου, κι 
έσκυβε, και κοίταζε τα νερά σου, και καθρέπτιζε την ομορφιά του. Και η λιμνούλα απάντη-
σε: Εγώ όμως τον αγαπούσα, τον Νάρκισσο, γιατί όταν έσκυβε απ’ την όχθη μου και καθρε-
πτιζόταν, έβλεπα μες τα μάτια του τη δική μου ομορφιά.» (Wild, 1894). Ποιος άραγε σε αυ-
τό το ποίημα είναι ο μαθητής του τίτλου; Μάλλον όλοι εμείς που πρέπει να ανιχνεύσουμε 
την αξία του Άλλου. Ένα άλλος ποιητής που έχει εκφράσει αυτήν την εναγώνια ανάγκη για 
την ύπαρξη του Άλλου είναι ο Ελύτης: «Βλέπεις, είπε, είναι οι Άλλοι / και δε γίνεται Αυτοί 
χωρίς Εσένα / και δε γίνεται μ’ Αυτούς χωρίς, Εσύ...» (Ελύτης, 1959). Σχολιάζοντας τους στί-
χους από το ''Άξιον εστί" η Τζάνη (2005) υπογραμμίζει: «Να λοιπόν πόσο αναγκαίος μας 
είναι ο Άλλος. Επειδή είναι αυτός που μου επιτρέπει μια ασφαλή πορεία προς αυτογνωσία. 
Όσο πιο οικείος και αποδεκτός μου γίνεται ο Άλλος, τόσο πιο πολύ κατανοώ τους λόγους – 
αιτίες του, τόσο κατανοώ εμένα, γνωρίζω τα όρια μου και διευρύνω την αυτοσκοπούσα 
συνείδησή μου σε, όχι απλά οικοσυστηματική, αλλά συμπαντική ανώτερη συνείδηση. Ο 
φόβος του Άλλου εκτοπίζεται από την κατανόηση και αποδοχή της διαφορετικότητας και η 
ζωή μου αποκτά νόημα, γίνεται πιο χαριτωμένη έως συγκλονιστική». Ας επιχειρήσουμε, 
λοιπόν, αν όχι να αποκτήσουμε «τη συμπαντική ανώτερη συνείδηση», τουλάχιστον να κά-
νουμε ένα ταξίδι επιστημονικής φαντασίας στο σύμπαν παρέα με το Λουκιανό ασκούμενοι 
παράλληλα στην κατανόηση και αποδοχή του άλλου και να προσπαθήσουμε, παραφράζο-
ντας τα λόγια της Τζάνη να αποκτήσει το μάθημά μας νόημα, να γίνει πιο χαριτωμένο έως 
συγκλονιστικό. 

Η αφετηρία του σεναρίου 
 
Εμπνευστές της ιδέας υπήρξαν τα ίδια τα παιδιά. Φέτος κληθήκαμε να διδάξουμε το μάθη-
μα των Αρχαίων Ελληνικών από το πρωτότυπο σε ένα τμήμα με πολύ χαμηλές γλωσσικές 
επιδόσεις. Η γλωσσικά ανομοιογενής τάξη αποτελούνταν ως επί το πλείστον από μαθητές 
προερχόμενους από δίγλωσσο οικογενειακό περιβάλλον οικονομικών μεταναστών που εί-
χαν φοιτήσει κανονικά ή μερικώς στο Δημοτικό Σχολείο και ελάχιστους μαθητές από τις α-
μιγώς ελληνικές οικογένειες που αντιμετώπιζαν έντονα οικονομικά και κοινωνικά προβλή-
ματα (ανεργία, χαμηλά εισοδήματα, μονογονεϊκές οικογένειες). Αν καταφεύγαμε στην ορο-
λογία που πρότεινε ο Bernstein (2000) θα λέγαμε ότι κατά συντριπτική πλειοψηφία η τάξη 
αποτελούνταν από μαθητές με περιορισμένο γλωσσικό κώδικα. Κώδικας, που σύμφωνα με 
τον Bernstein, χαρακτηρίζεται από την ακαμψία, την απλότητα των συντακτικών δομών, το 
«φτωχό» λεξιλόγιο, τη χαλαρότερη δομή, το συμπυκνωμένο, τηλεγραφικό λόγο, την ασά-
φεια, αλλά ταυτόχρονα και από την αμεσότητα και την επικοινωνιακή πληρότητα. Ο περιο-
ρισμένος αυτός κώδικας αντιπαρατίθεται στον επεξεργασμένο κώδικα που διακρίνεται από 
το «πλούσιο» λεξιλόγιο, τη σαφήνεια, την ποικιλία πολύπλοκων γραμματικών και συντακτι-
κών σχημάτων, παράλληλα όμως έχει έντονα εκπεφρασμένο βερμπαλισμό, λεξιθηρία και 
στόμφο. Πρόκειται, λοιπόν, για μια γλωσσική ετερότητα που όμως σε καμία περίπτωση δεν 
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υπονοεί την οποιαδήποτε γλωσσική κατωτερότητα ή ανωτερότητα, καθώς και οι δύο κώδι-
κες διαθέτουν τόσο αρετές όσο και μειονεκτήματα (Φραγκουδάκη, 1985). Το σχολείο, ω-
στόσο, απαιτεί από τον μαθητή τον επεξεργασμένο γλωσσικό κώδικα ή αλλιώς τον ακαδη-
μαϊκό λόγο, με αποτέλεσμα τα παιδιά που χρησιμοποιούν τον περιορισμένο κώδικα να εί-
ναι αναγκασμένα συνέχεια να «μεταφράζουν» (Φραγκουδάκη, 1985) με ό, τι αυτό συνεπά-
γεται, δηλαδή χρόνο, κόπο, προβλήματα στο λόγο, χαμηλή επίδοση, σχολική αποτυχία, 
σχολική διαρροή κ.ά. (Cummins, 1999). Και εφόσον στο αντικείμενο που κληθήκαμε να δι-
δάξουμε η τεχνική της μετάφρασης συνεχίζει να αποτελεί τη ραχοκοκαλιά του μαθήματος, 
ο φόρτος για τα παιδιά που χρησιμοποιούν τον περιορισμένο κώδικα είναι ακόμη πιο δυ-
σβάσταχτος, επειδή ουσιαστικά καλούνται να μεταφράζουν εις διπλούν, όπως χαρακτηρι-
στικά συνηθίζουμε να λέμε μεταξύ συναδέλφων πρόκειται για «μετάφραση της μετάφρα-
σης». Αν όμως υιοθετήσουμε την άποψη του Μαρωνίτη (2012) , σύμφωνα με την οποία η 
μεταφραστική δραστηριότητα «ανήκει στα αναφαίρετα στοιχεία της ανθρώπινης νόησης» 
και ακολουθεί τον άνθρωπο σχεδόν σε κάθε του βήμα είτε πρόκειται για «αυτομετάφρα-
ση», δηλ. την έκφραση του ενδιάθετου λόγου ή αλλιώς την κωδικοποίηση της σκέψης μας 
είτε για την «αμοιβαία μετάφραση», δηλ. την αποκωδικοποίηση του λόγου του συνομιλητή, 
είτε για την «απλή εκδοχή της μετάφρασης», δηλ. την διαγλωσσική και την ενδογλωσσική, 
θα εκπλαγούμε με την πολλαπλότητα των μεταφράσεων που επιχειρούν κάθε φορά οι μα-
θητές: από τον ενδιάθετο στον εκπεφρασμένο λόγο, από την ιδιόλεκτο του συνομιλητή 
στην ιδιόλεκτο του ομιλητή, από τη Γ2 - δεύτερη /ξένη γλώσσα στη μητρική του γλώσσα, 
από τον επεξεργασμένο κώδικα στον περιορισμένο και από τα Αρχαία Ελληνικά στα Νέα 
Ελληνικά.  
 
Πρέπει επομένως ο εκπαιδευτικός να ελιχθεί αρκετά, ώστε να βρει εκείνα τα σημεία στο 
«μορφωτικό κεφάλαιο» (Bourdieu & Passeron, 1996) αυτών των παιδιών που θα του επι-
τρέψουν να τα ενεργοποιήσει και εν τέλει να αυξήσει το μορφωτικό τους κεφάλαιο μέσα 
από αυτό το μάθημα.   
 
Κοινή πεποίθηση ήταν ότι ακόμη και το πιο άκαμπτο, το πιο συντηρητικό μάθημα, όπως 
είναι κατά κοινή ομολογία το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών - το οποίο ανέκαθεν έπαιζε 
ένα σημαντικό ρόλο για τη συγκρότηση της εθνικής και της γλωσσικής ταυτότητας και την 
υποστήριξη της αδιάλειπτης συνέχειας της ελληνικής γλώσσας - μπορεί να δώσει το έναυ-
σμα για τη διδασκαλία της ετερότητας, γλωσσικής και μη, και με τον τρόπο αυτό να απο-
κτήσει τόσο διαχρονικό όσο και σύγχρονο χαρακτήρα στις συνειδήσεις των παιδιών. Έτσι 
άρχισε η αναζήτηση ενός κειμένου κατάλληλου για να αναπτυχθούν τα παραπάνω ζητήμα-
τα. 

Η επιλογή του κατάλληλου κειμένου 

Επιλέξαμε το κείμενο της ενότητας 4 του διδακτικού εγχειριδίου των Αρχαίων Ελληνικών 
της Β΄ Γυμνασίου με τίτλο «Οι Σεληνίτες». Θεωρήσαμε ότι το θέμα ενός εξωγήινου πολιτι-
σμού αφενός προσφέρεται για την προσέγγιση της ετερότητας, αφετέρου παρέχει εκείνο το 
αφηρημένο, φανταστικό πλαίσιο που απομακρύνει τους μαθητές από τις εντάσεις της κα-
θημερινότητας, επιτρέποντάς τους να αποστασιοποιηθούν και να στοχαστούν με ηρεμία 
πάνω σε καίρια ζητήματα των διαπροσωπικών σχέσεων με τον Άλλο, με το διαφορετικό. Η 
φαντασία λειτουργεί ως ένας σημαντικός παράγοντας άρσης των νοητικών και κοινωνικο-
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πολιτισμικών φραγμών, εξορκίζει τους εγγενείς μας φόβους για το άγνωστο και την ετερό-
τητα που βρίσκεται έξω από τα όρια της ταυτότητάς μας. Μέσα από την ετερότητα προσ-
διορίζουμε την ταυτότητά μας. Η εικόνα του Άλλου που συγκροτείται σταδιακά μετά από 
την ενδελεχή εξερεύνηση των περιγραφών του Λουκιανού παύει να είναι εχθρική ή απο-
κρουστική, εφόσον γίνεται κτήμα του γνωσιακού μας κόσμου, παραμένει όμως διαφορετι-
κή.  

Προτού, ωστόσο, έρθουν σε επαφή με το κείμενο του Λουκιανού, δώσαμε στα παιδιά την 
ευκαιρία να αξιοποιήσουν την αχαλίνωτη φαντασία τους και να δημιουργήσουν δικές τους 
εικόνες των Σεληνιτών. Αναμφίβολα, οι άδολες περιγραφές εμπεριείχαν στοιχεία στερεοτυ-
πικών αντιλήψεων για το διαφορετικό, όμως τόσο η φαντασία όσο και η πληθώρα διαφο-
ρετικών εικόνων δημιουργημένων από τα ίδια τα παιδιά πάνω στο ίδιο θέμα συμβάλλουν 
στην άρση παγιωμένων αντιλήψεων σύμφωνα με την Κάβουρα (2010). Συν τοις άλλοις τα 
μικρά κειμενάκια που δημιούργησαν τα παιδιά λειτούργησαν ως ένα είδος «σκαλωσιάς» 
(Bruner,1960) για να αποκωδικοποιήσουν και να μεταφράσουν το κείμενο του Λουκιανού. 
Σε επόμενη φάση μέσα από την αντιπαραβολή των περιγραφών του Λουκιανού με τις προ-
σωπικές τους επινοήσεις δοκίμασαν αφενός τη χαρά της πρωτοτυπίας και της μοναδικότη-
τας της σκέψης τους και αφετέρου τις εκπληκτικές συμπτώσεις, ομοιότητες στον τρόπο 
σκέψης με έναν άνθρωπο που έζησε αιώνες πριν. Άλλωστε, όπως σημειώνει ο Bloch (1974), 
«δεν υπάρχει πραγματική γνώση χωρίς μια σειρά συγκρίσεων» (σελ. 46). Στο τέλος τους 
ζητήθηκε να αντιστρέψουν την προοπτική και να καθρεφτιστούν στα μάτια ενός Άλλου, 
διαφορετικού γράφοντας τις παρατηρήσεις ενός Σεληνίτη μετά από την επίσκεψη του πλα-
νήτη μας. Αξίζει να αναφέρουμε την εύστοχη παρατήρηση ενός μαθητή από την παραπάνω 
δραστηριότητα: «οι Σεληνίτες θα μας χαρακτήριζαν σίγουρα ως εξωσέληνους». Επιδιώκο-
ντας να διευρύνουμε τα όρια του μαθήματος και να διασυνδέσουμε τα γνωστικά αντικείμε-
να δημιουργήσαμε εικόνες του Άλλου στο μάθημα της Μεσαιωνικής και Νεότερης Ιστορίας, 
προκειμένου να κατανοήσουν οι μαθητές πως έβλεπαν οι Βυζαντινοί τους Σλάβους, τους 
Βούλγαρους και τους Άραβες, οι Ισπανοί τους ιθαγενείς της Αμερικής, αλλά και αντίστροφα 
και να συνειδητοποιήσουν ότι το ζήτημα της ετερότητας δεν έχει ούτε χωρικά ούτε χρονικά 
όρια. 

Σύντομη περιγραφή σεναρίου 

Η συζήτηση για τη γλώσσα του Λουκιανού έδωσε το πρώτο έναυσμα για το ταξίδι μας στην 
ετερότητα. Ο Λουκιανός καλλιέργησε τα Ελληνικά που δεν ήταν η μητρική του γλώσσα κα-
θότι ήταν Σύριος στην καταγωγή. Ο Lesky (1990) αναφέρει ότι στον «Δις κατηγορούμενον», 
που έχει βιογραφικό χαρακτήρα, ο Λουκιανός «... ονομάζει κάπου κάπου τον εαυτό του Σύ-
ρον» και λίγο πιο κάτω τονίζει πώς είναι «...σημαντική η διαπίστωση ότι αυτός ήρθε στον 
ελληνικό κόσμο από έξω, κι έμαθε την γλώσσα του μόνο στο σχολείο ...» και ότι «...στον 
γλωσσικό τομέα η επιμέλεια και το γούστο έδωσαν σ΄αυτόν τον μη Έλληνα μιαν καταπλη-
κτική κατοχή της αττικής γλώσσας...» (σελ. 1147). Έτσι, λοιπόν, η γλωσσική και η εθνική ε-
τερότητα του Λουκιανού γίνεται ένα σημείο αναφοράς για τους μαθητές, για τους οποίους 
τα Ελληνικά δεν αποτελούν τη μητρική, αλλά δεύτερη γλώσσα, και αποτελεί αφορμή, ώστε 
να συζητηθεί η προσπάθεια που καταβάλλουν τα ίδια προκειμένου να επικοινωνήσουν ή 
να ανταποκριθούν στα μαθήματα του σχολείου. Ως μια άσκηση ενσυναίσθησης σε ελληνό-
φωνους μαθητές θα μπορούσε να ζητηθεί να αντιγράψουν χειρόγραφα 1-2 προτάσεις της 
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βιογραφίας του Λουκιανού σε κάποια άλλη γλώσσα με εντελώς διαφορετικό αλφάβητο - 
στα Αραβικά, Κινέζικα, Αρμένικα, Βουλγάρικα, Εβραϊκά - ακολουθώντας τις επιλογές που 
προσφέρει η Βικιπαίδεια και στη συνέχεια να τα αναρτήσουν στην τάξη.  

Αφήνοντας τα εξωκειμενικά στοιχεία και το συγγραφέα πλησιάζουμε πιο κοντά στο κείμε-
νο. Ο τίτλος του αποσπάσματος παραπέμπει τους μαθητές στη Σελήνη και τους κατοίκους 
της. Σε αυτό το σημείο μπορούμε να εντάξουμε μια λεξιλογική άσκηση που αφορά το ζεύ-
γος φεγγάρι –Σελήνη και περιλαμβάνει α) αναζήτηση ομόρριζων λέξεων με τη βοήθεια του 
ηλεκτρονικού λεξικού για το (%σελην%) και το (%φεγγαρ%) β) δημιουργία λεξιλογικών οι-
κογενειών με τη βοήθεια ενός λογισμικού για εννοιολογικούς χάρτες γ) εντοπισμό υφολογι-
κών διαφορών με τη βοήθεια των σωμάτων κειμένων του ΕΘΕΓ .  

Στη συνέχεια καλούμε τα παιδιά να πραγματοποιήσουν ένα φανταστικό, παράλληλο με αυ-
τό που περιγράφει ο Λουκιανός, ταξίδι στη Σελήνη με σκοπό να γνωρίσουν τους κατοίκους 
της. Η διαδικασία αποκτά περισσότερο ερευνητικό και προσωπικό χαρακτήρα αν τους προ-
τρέψουμε να παρατηρήσουν αφενός το ανάγλυφο του Σεληνιακού τοπίου με τη βοήθεια 
του Google Earth και αφετέρου να μελετήσουν τα σεληνιακά τοπωνύμια με τη βοήθεια της 
Βικιπαίδεια προκειμένου να επιλέξουν από μόνοι τους που θα τοποθετούσαν τη δράση της 
ερευνητικής τους αποστολής. Αργότερα, μετά την επεξεργασία του πρωτότυπου κειμένου, 
μπορούν να επιστρέψουν στο γεωγραφικό ανάγλυφο της Σελήνης και αφορμώμενοι από 
την περιγραφή του Λουκιανού να προτείνουν άλλα, εναλλακτικά τοπωνύμια για το σελη-
νιακό τοπίο χρησιμοποιώντας λέξεις ή φράσεις του Λουκιανού και ακολουθώντας το παρά-
δειγμα με τις αρχαιοπρεπείς ονομασίες τύπου Βράζων (μτχ. Εν.) Κόλπος /Διακεκαυμένη 
(μτχ. Πρκ.) Θάλασσα . Η ενασχόληση με τη Σελήνη αξιοποιείται στο μάθημα της Γεωγραφί-
ας, η έρευνα συνεχίζεται και εμβαθύνει, επεκτείνεται σε άλλους πλανήτες, αλλά και σε ά-
γνωστες περιοχές της Γης. 

Αφού καθορίσουν το σημείο εκκίνησης, τους ζητάμε να σκιαγραφήσουν τους βασικούς ά-
ξονες, δηλαδή το σχεδιάγραμμα που θα ήθελαν να ακολουθήσει η περιγραφή τους (π.χ. 
εξωτερική εμφάνιση των Σεληνιτών, διατροφή κ.ά). Διευκρινίζουμε, ωστόσο, ότι στην πα-
ρούσα φάση οδηγός μας είναι ο Λουκιανός και ακολουθούμε όλοι τους άξονες που έχει 
θέσει ο συγγραφέας. Σε μεταγενέστερο στάδιο θα μπορέσουν να εντάξουν τα κείμενά τους 
στο δικό τους σχεδιάγραμμα και ενδεχομένως να το εμπλουτίσουν. Η περιγραφή των εξω-
τερικών χαρακτηριστικών των Σεληνιτών δίνει την ευκαιρία για ανάκληση γνώσης αποκτη-
θείσας στην Α΄ τάξη στο μάθημα της Βιολογίας, ενώ οι διατροφικές συνήθειες των Σεληνι-
τών μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο μελέτης στο πλαίσιο του μαθήματος της Οικια-
κής Οικονομίας. 

Η ανωτέρω διαδικασία εισάγει τους μαθητές στο πνεύμα μιας περιγραφής στα πρότυπα 
των κειμένων επιστημονικής φαντασίας, παρέχει ένα ισχυρό κίνητρο φυσικής περιέργειας, 
θα λέγαμε ακόμη και αναμέτρησης με έναν άνθρωπο που έζησε στο πολύ μακρινό παρελ-
θόν, και η ελεύθερη παραγωγή κειμένων δημιουργεί προσδοκίες σε σχέση με το πρωτότυ-
πο. Επίσης η διαίρεση του πρωτότυπου κειμένου σε περιγραφικούς άξονες, όπως η ένδυση, 
η διατροφή των Σεληνιτών, κατευθύνει τους μαθητές προς κάποιες συγκεκριμένες λεξιλογι-
κές προσδοκίες (θεματικό λεξιλόγιο). Η μετάφραση που ακολουθεί δεν είναι αυτοσκοπός, 
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εξυπηρετεί ένα στόχο, την ανταλλαγή ιδεών, τη συνομιλία με έναν άνθρωπο που έζησε 
αιώνες πριν.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι η διάσπαση του πρωτότυπου κειμένου σε επιμέρους υποθέματα 
που ακολουθούν τους περιγραφικούς άξονες μεθοδολογικά ανταποκρίνεται σε προτάσεις 
για την αναβάθμιση της μεταφραστικής εργασίας στο σχολείου, οι οποίες έχουν αναρτηθεί 
στη σελίδα του Ηλεκτρονικού Κόμβου του ΚΕΓ και αναφέρουν ότι η μεταφραστική διαδικα-
σία πρέπει να ξεκινά από απλές φράσεις, παροιμίες, μύθους και ανέκδοτα, δηλαδή αυτοτε-
λή κείμενα μικρής έκτασης. Εξάλλου ο τεμαχισμός αυτός αναδεικνύει από μόνος του την 
έννοια της ταυτότητας ως συνόλου μικρών συνιστωσών και συμβάλλει στην αποδόμηση και 
τη σταδιακή ανασυγκρότηση της ταυτότητας του Άλλου.  

Για τα ζητήματα της μετάφρασης καταφεύγουμε στις απόψεις του Μαρωνίτη. Στην ανακοί-
νωσή του «Θέματα και προβλήματα ενδογλωσσικής μετάφρασης στην εκπαίδευση» ο Μα-
ρωνίτης (2000) προτείνει την αντικατάσταση της γραπτής σχολικής μετάφρασης με την 
προφορική και εναλλακτική ή αλλιώς την εφαρμογή της «ανορθόδοξης», όπως την χαρα-
κτηρίζει ο ίδιος μεταφραστικής μεθόδου. «Εφεξής προτείνεται να αρχίσει μέσα στην τάξη 
διάλογος μεταξύ δασκάλου και μαθητών για εναλλακτικού τύπου προφορική μετάφραση, η 
οποία μέχρι τέλους θα παραμείνει δοκιμαστική, επομένως μη οριστική και τελεσίδικη. Στη 
μεταφραστική αυτή πρακτική μπορεί να βοηθήσει η παράφραση του αρχαίου κειμένου, για 
να αναδειχθεί, προφορικά πάντα, η εξέλιξη του νοήματος...» . Οι θέσεις αυτές θυμίζουν 
έντονα τη διαπραγμάτευση του νοήματος (negotiation of meaning, Long, 1983) - ένας όρος 
από το χώρο των θεωριών κατάκτησης της δεύτερης γλώσσας - που δηλώνει ότι το νόημα 
κάθε φορά αποσαφηνίζεται ή διαπραγματεύεται κατά τη διεπίδραση ή αλλιώς διάλογο με-
ταξύ φυσικών και ΜΦΟ με τη χρήση ειδικών στρατηγικών. Ο ίδιος συνεχίζει πιο κάτω επι-
σημαίνοντας ότι «παρά τα γραπτά βοηθήματα που χρησιμοποιούνται στην πραγματοποίη-
ση της σχολικής μετάφρασης, καθοριστικό ρόλο παίζει, πρέπει να παίζει η προφορικότητά 
της» επομένως πρέπει να έχει «δοκιμαστικό και εναλλακτικό χαρακτήρα». Ταυτόχρονα «ε-
πιβάλλεται η απεξάρτηση διδασκόντων και μαθητών από την παρασχολική μετάφραση» 
που «υποβάλλεται ως ετοιματζίδικη δουλειά προς μίμηση και αντιγραφή»  

Λαμβάνοντας υπόψη αυτές τις απόψεις περί προφορικότητας και συνεχούς αναδιαπραγμά-
τευσης του νοήματος κατά τη μεταφραστική διαδικασία καταλήξαμε στις εξής προτάσεις 
για το συγκεκριμένο σενάριο: 

1. Όλες οι μεταφραστικές δραστηριότητες πρέπει να εκτελούνται στο αρχείο επεξεργασίας 
κειμένου (π.χ. Word) που χρησιμοποιείται στο παρόν σενάριο ως περιβάλλον πρακτικής 
γραμματισμού και δίνει στο μαθητή τη δυνατότητα συνεχούς ανακατασκευής του κειμένου 
μετάφρασης και ταυτόχρονης οπτικής επαφής με το πρωτότυπο κείμενο, αφού μπορεί να 
οργανωθεί σε δίστηλη διάταξη.  

2. Οι μαθητές εντοπίζουν και υπογραμμίζουν ή μαρκάρουν με ένα συγκεκριμένο χρώμα λέ-
ξεις που τους είναι γνώριμες ή τους θυμίζουν λέξεις στα Ν.Ε. 

3. Στη συνέχεια προχωρούν στην πρώτη απόπειρα μετάφρασης. 
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4. Μετά από διαπίστωση ελλείμματος, ανατρέχουν στην ηλεκτρονική Επιτομή του Μεγάλου 
Λεξικού της ΑΕ Γλώσσας των H.G. Liddell & R. Scott και υπερσυνδέουν τις λέξεις με τις συ-
γκεκριμένες σελίδες του λεξικού. 

5. Ακολουθεί δεύτερη μεταφραστική απόπειρα. 

6. Έπεται ο συντακτικός και γραμματικός σχολιασμός – διαπραγμάτευση στα σημεία όπου 
χρειάζεται να αποσαφηνιστεί το νόημα. 

7. Τέλος, επιχειρούν μια τρίτη μεταφραστική απόπειρα και, αν είναι επιτυχής, την κατα-
γράφουν στον επεξεργαστή κειμένου που παρέχει τη δυνατότητα συμπλήρωσης και συνε-
χούς βελτίωσης της προσπάθειας. Επομένως δεν έχει τελεσίδικο χαρακτήρα, όπως όταν 
δίνεται ή υπαγορεύεται από τον καθηγητή. 

Συμπεράσματα 

Πρέπει να ομολογήσουμε ότι το παρόν σενάριο δεν υλοποιήθηκε στην πλήρη του ανάπτυξη 
και αυτό διότι προς μεγάλη μας απογοήτευση διαπιστώσαμε ότι αυτό το εξαίρετο κείμενο 
εδώ και αρκετά χρόνια τίθεται εκτός της διδακτέας ύλης μαζί με άλλα εξίσου σημαντικά για 
τις ιδέες τους κείμενα (Βλ. εγκυκλίους με τις οδηγίες για τη διδακτέα ύλη από το 2007 έως 
2014). Παρόλα αυτά έχουμε αναρτήσει κάποιες από τις εργασίες των μαθητών στην ιστο-
σελίδα http://selhnites.weebly.com που έχει δημιουργηθεί για το σκοπό του σεναρίου. 

Από την εφαρμογή μέρους του σεναρίου προέκυψαν τα ακόλουθα συμπεράσματα:  

1. Η ενθουσιώδης ανταπόκριση των μαθητών στις δραστηριότητες του σεναρίου. 

2. Η θετικότερη ανταπόκρισή τους στο μάθημα των ΑΕ μετά τη διδασκαλία του συγκεκριμέ-
νου κειμένου. 

3. Η αργή αλλά σημαντική βελτίωση στο λεξιλό-γιο και η αξιοποίησή του στα άλλα μαθήμα-
τα. 

4. Η αναγνώριση της διασύνδεσης μεταξύ της αρχαίας και της νέας ελληνικής γλώσσας. 

5. Η αναγνώριση της διασύνδεσης μεταξύ των διαφορετικών επιστημονικών αντικειμένων. 

6. Η τόνωση του αυτοσυναισθήματος των μαθητών, που κατορθώνουν να αποκωδικοποιή-
σουν τα κείμενα ενός συγγραφέα που έζησε πολλούς αιώνες πριν. 

Αναμφισβήτητα τα ανωτέρω συμπεράσματα χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης και τεκμηρί-
ωσης. Η εφαρμογή του σεναρίου σε όλη του την έκταση θα μας οδηγήσει σε πιο ασφαλή 
πορίσματα. 

Στην εκπαιδευτική κοινότητα δεν απομένει παρά να συνεχίσει ένα γόνιμο διάλογο και βαθύ 
αναστοχασμό όσον αφορά τη διδακτική προσέγγιση των ΑΕ στο Γυμνάσιο με πιο συστημα-
τική καταγραφή διδακτικών προτάσεων και υπερβάσεων που θα μπορέσουν αφενός να ο-
δηγήσουν σε επανεξέταση των κριτηρίων επιλογής των κειμένων και αφετέρου να ανατρέ-
ψουν την καθαρά φορμαλιστική προσέγγιση του μαθήματος προκειμένου να συνδεθεί ορ-
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γανικά η διδασκαλία των ΑΕ τόσο με τα άλλα γνωστικά αντικείμενα όσο και με τις ανάγκες, 
τις ανησυχίες και τα ενδιαφέροντα των μαθητών.  
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ΤΠΕ και ιστοριογραφία: Μια διδακτική πρόταση στο μάθημα των αρχαίων ελληνικών με 
αξιοποίηση του λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χωροχρόνο» 

Μαρκαντωνάτος Δημήτρης 
Καθηγητής στο Πρότυπο Πειραμ. Λύκειο Αναβρύτων, Επιμορφωτής Φιλολόγων Β΄ Επιπέδου 

dmark@sch.gr 

Περίληψη 

Η εν λόγω δραστηριότητα εντάσσεται στη διδασκαλία των αρχαίων ελληνικών Α΄ Λυκείου 
και συγκεκριμένα στην ενασχόληση με τα «Κερκυραϊκά» του 3ου βιβλίου του Θουκυδίδη 
(συγκεκριμένα τις ενότητες 3.76-81). Στη δραστηριότητα αξιοποιείται το λογισμικό «Περι-
πλάνηση στο xωρο-χρόνο» της ΤΑLENT A.E. (Έκδοση για το Λύκειο), το οποίο αναπτύχθηκε, 
για να υποστηρίζει το μάθημα της ιστορίας στις τρεις τάξεις του Λυκείου, μπορεί όμως κάλ-
λιστα να συνδεθεί και με ορισμένες ενότητες του μαθήματος των αρχαίων ελληνικών, στο 
οποίο διδάσκονται οι ιστοριογράφοι της κλασικής εποχής. Η περιγραφόμενη δραστηριότη-
τα μπορεί να υλοποιηθεί σε 2-3 διδακτικές ώρες. Προϋποθέτει την προηγούμενη εξοικείω-
ση με το αρχαίο κείμενο και στοχεύει στο να εμπεδώσουν βιωματικά οι μαθητές τις διδόμε-
νες γεωγραφικές και ιστορικές πληροφορίες, αξιοποιώντας τις διαδραστικές δυνατότητες 
του χρησιμοποιούμενου λογισμικού. Μέσα από τη δραστηριότητα καθίσταται δυνατή η 
συνειδητοποίηση και ένταξη στον ιστορικό χωροχρόνο ορισμένων πραγματικών δεδομέ-
νων, που σχετίζονται με τις συνθήκες διεξαγωγής ταξιδιών και πολεμικών κινήσεων κατά 
την αρχαιότητα, ώστε οι ιστοριογραφικές πληροφορίες που περιλαμβάνονται στις πρωτο-
γενείς πηγές να καταστούν λειτουργικές στη συνείδηση του σύγχρονου μαθητή-αναγνώστη.  

Λέξεις – κλειδιά: Θουκυδίδης, κερκυραϊκά, πελοποννησιακός πόλεμος, χωροχρόνος, δια-
δραστικός χάρτης, λογισμικό, πλοήγηση, ιστοριογραφία 

Εισαγωγή 

Tα τελευταία χρόνια, η σύζευξη των ΤΠΕ με τη διδακτική των γλωσσικών μαθημάτων έχει 
επιτρέψει την ανάδειξη περισσότερων διαστάσεων της, εξ΄ ορισμού, πολυδιάστατης υφής 
των γνωστικών αυτών αντικειμένων. Η αξιοποίηση διαδραστικών ψηφιακών εργαλείων, 
όπως το λογισμικό «Περιπλάνηση στο xωροχρόνο», επιτρέπει την προσέγγιση ενός αρχαίου 
ελληνικού κειμένου ιστοριογραφικού περιεχομένου με τρόπο διδακτικά πιο δόκιμο και α-
ποτελεσματικότερο. Έτσι, πέρα από το – εκ των ων ουκ άνευ για την κατανόηση του κειμέ-
νου – επίπεδο της γλωσσικής και γραμματικοσυντακτικής εξομάλυνσης, καθίσταται εφικτή, 
μέσα από τη δυναμικού τύπου απεικόνιση του ψηφιακού υλικού, η πληρέστερη ανάδειξη 
του κειμένου σε επίπεδο πραγματολογικό, καθώς και η αξιοποίησή του ως πηγής έρευνας 
και διασύνδεσης γεωιστορικών πληροφοριών. Η σύνδεση άλλωστε του γεωγραφικού χώ-
ρου με το ιστορικό γίγνεσθαι έχει απασχολήσει επί μακρόν τους μελετητές της ιστορίας. Η 
σχετική ενασχόλησή τους και ο προβληματισμός που προέκυψε αποτυπώθηκε στην ορολο-
γία που περιγράφει την αλληλεξάρτηση ιστορίας-γεωγραφίας: Γεωπολιτική, Ιστορική Γεω-
γραφία. Σε αυτό το πλαίσιο, το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο επιδιώκει, μέσα από 
την αξιοποίηση των ψηφιακών εργαλείων (διαδίκτυο, εκπαιδευτικό λογισμικό «Περιπλάνη-
ση στο χωροχρόνο»), να επιτρέψει στους μαθητές να αντιληφθούν ευκρινέστερα και με 
τρόπο εποπτικό ορισμένα πραγματικά δεδομένα που πηγάζουν από την πρωτογενή ιστο-

375

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



ριογραφική αφήγηση. Το θουκυδίδειο κείμενο περιλαμβάνει πληθώρα πραγματολογικών 
και γεωγραφικών πληροφοριών, σχετικών με μέσα θαλάσσιας μετακίνησης, συνθήκες και 
χρόνους ταξιδιού, μεθόδους ναυτικού πολέμου, επικοινωνίας κλπ. Η πλαισίωση της διδα-
κτικής διαδικασίας με τη χρήση του διαδικτύου και του διαδραστικού ψηφιακού χάρτη επι-
τρέπουν την καλύτερη κατανόηση όλων αυτών των δεδομένων και τη μετουσίωσή τους σε 
βιωμένη μάθηση.  

Τίτλος δραστηριότητας 

«Η κλιμάκωση του πελοποννησιακού πολέμου: Οι Πελοποννήσιοι και οι Αθηναίοι παρεμ-
βαίνουν δυναμικά στην κερκυραϊκή κρίση» (Θουκ. 3.76-81) 

Σκοπός και μαθησιακοί στόχοι 

Με την παρούσα δραστηριότητα επιδιώκεται: 

- να εμπεδώσουν οι μαθητές με τρόπο βιωματικό ιστορικές και γεωγραφικές πληρο-
φορίες που απαντούν στην ενότητα με τη βοήθεια του διαδραστικού χάρτη. 

- να εξοικειωθούν με τη χρήση διαδραστικών μέσων για την απεικόνιση και διασύν-
δεση ιστοριογραφικών πληροφοριών. 

- να κινητοποιηθούν και να συμμετάσχουν πιο ενεργά ιδίως εκείνοι οι μαθητές που 
δυσκολεύονται περισσότερο με τη γλωσσική επεξεργασία του κειμένου. 

Επίσης να αναπτύξουν οι μαθητές: 

- τη δεξιότητα της συνεργασίας με άλλα άτομα σε ομαδικές εργασίες. 

- τη δεξιότητα χρήσης ποικίλων πηγών και εργαλείων πληροφόρησης και επικοινωνί-
ας. 

Παιδαγωγικές αρχές & μέθοδοι 

Ομαδοσυνεργατική μέθοδος, συνδυαστική μάθηση, καλλιέργεια πρωτοβουλίας για αναζή-
τηση και μάθηση, μέθοδος project (Για τη σύνδεση των μεθόδων αυτών με τη διδακτική 
πρόταση βλ. παρακάτω Περιγραφή δραστηριότητας, Δραστηριότητες και Δραστηριότητες 
επέκτασης)  

Προετοιμασία 

Προετοιμασία καθηγητή: Είναι αναγκαία η εκ των προτέρων εξοικείωση του διδάσκοντος με 
τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού, ώστε να καταστεί απρόσκοπτη η καθοδήγηση των 
μαθητών στην εφαρμογή τους. (Επικουρικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εγχειρίδιο του 
λογισμικού, καθώς και τα βιβλία μαθητή-καθηγητή, που το συνοδεύουν).  
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Προετοιμασία μαθητών: Απαραίτητη κρίνεται η παρουσίαση των βασικών εργαλείων-
λειτουργιών του λογισμικού στους μαθητές (γι’ αυτό είναι χρήσιμη η ύπαρξη ψηφιακού 
προβολέα ή διαδραστικού πίνακα). 

Οργάνωση της ομάδας Οι μαθητές κάθονται ανά 2-3 στους Η/Υ. Λαμβάνεται μέριμνα, ώστε 
σε κάθε ομάδα να υπάρχει ένας μαθητής με μεγαλύτερη εξοικείωση στη χρήση υπολογιστή.  

Ρόλοι & ενέργειες του καθηγητή: Ο καθηγητής εισάγει τους μαθητές στο θέμα και, αφού 
κάνει την απαραίτητη σύνδεση με το περιεχόμενο των ενοτήτων που έχουν διδαχθεί κατά 
τις προηγούμενες διδακτικές ώρες, επιδιώκει να διατηρήσει ακμαίο το ενδιαφέρον τους. 
Εμψυχώνει, καθοδηγεί και επιβλέπει την προσπάθεια των μαθητών για την υλοποίηση των 
ζητουμένων.  

Μέσα & υλικό 

Εξοπλισμός & μέσα: Εργαστήριο πληροφορικής (με σύνδεση στο Διαδίκτυο και ψηφιακό 
προβολέα ή διαδραστικό πίνακα) 

Περιγραφή δραστηριότητας 

α) Η υλοποίηση της δραστηριότητας προϋποθέτει την πρότερη εξοικείωση των μαθητών με 
το περιεχόμενο του αρχαίου κειμένου, ώστε να είναι ευχερέστερη η συνδυασμένη αξιοποί-
ηση του διαδραστικού χάρτη και των διδόμενων πηγών. Επομένως προηγείται η ανάλυση 
των προς συζήτηση ενοτήτων, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα (γλωσσική εξομάλυν-
ση, μορφοσυντακτικός και λεξιλογικός συσχετισμός με τη νέα ελληνική, γραμματική και συ-
ντακτική ανάλυση). Χωρίς τα βήματα αυτά η όποια προσπάθεια ουσιαστικής αξιοποίησης 
των ψηφιακών εργαλείων αποδυναμώνεται ή και ακυρώνεται, καθώς η προσέγγιση των 
ιστορικών-γεωγραφικών πληροφοριών δεν μπορεί παρά να ερείδεται στην επαρκή κατανό-
ηση της πρωτογενούς πηγής, δηλαδή της ιστοριογραφικής αφήγησης.  

β) Στη συνέχεια οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την ηλεκτρονική πλατφόρμα Cruiser (δη-
λαδή το διαδραστικό χάρτη, που αποτελεί το βασικό εργαλείο πλοήγησης του λογισμικού 
«Περιπλάνηση στο Χωροχρόνο») και ο διδάσκων τους παρουσιάζει τις βασικές λειτουργίες 
και δυνατότητες του ψηφιακού εργαλείου.  

γ) Έπειτα διανέμονται στους μαθητές τα φύλλα εργασίας και ζητείται από αυτούς να προ-
χωρήσουν στην υλοποίηση των δραστηριοτήτων 1 ως 6. Ανάλογα με τα χρονικά περιθώρια 
και το ρυθμό εξέλιξης της διαδικασίας, μια δραστηριότητα μπορεί να εκτελεστεί από πε-
ρισσότερες ομάδες ή κάθε ομάδα να αναλάβει μία ξεχωριστή δραστηριότητα.  

δ) Τα παιδιά σε ομάδες των 2-3 ανά Η/Υ εκτελούν κάθε βήμα των ζητούμενων εργασιών 
υπό την επίβλεψη, καθοδήγηση και ενθάρρυνση του διδάσκοντος. Οι μαθητές, αφού προ-
βούν σε «εσωτερική» κατανομή ρόλων και οργάνωση της δουλειάς τους, συμπληρώνουν 
ανά ομάδα τα φύλλα εργασίας και, στη συνέχεια, συζητούνται στην τάξη τα προκύψαντα 
από κάθε ομάδα δεδομένα. Σκοπός της συζήτησης αυτής είναι η προσέγγιση της ιστορικής 
πραγματικότητας μέσα από «εργαστηριακά» πλέον δεδομένα, που επιτρέπουν, συσχετιζό-
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μενα και με τα βιώματα του σύγχρονου μαθητἠ-αναγνώστη, την καλύτερη ανασύνθεση των 
περιγραφόμενων ιστορικών συνθηκών.  

 

Απεικόνιση του διαδραστικού περιβάλλοντος του λογισμικού «Περιπλάνηση στο Χωροχρό-
νο». Στον ψηφιακό χάρτη φαίνονται αναρτημένες οι σημάνσεις που ζητούνται στη δραστη-
ριότητα 1 (βλ. παρακάτω) 

ε) Ανάλογα με τη διαθεσιμότητα του χρόνου οι μαθητές προχωρούν και στη δραστηριότητα 
επέκτασης (ή, αν ο χρόνος δεν επαρκεί, ανατίθεται η δραστηριότητα για το σπίτι). Οι όροι 
που ζητείται να διερευνηθούν δίνουν λαβή για διασύνδεση με αντίστοιχες αναφορές σε 
άλλες ιστορικές περιόδους (π.χ. δίολκος > η διώρυγα του Ξέρξη > ποια ανάγκη οδήγησε 
στην επιχείρηση διάνοιξής της – φρυκτωρίες > ανάλογος τρόπος επικοινωνίας στο Βυζάντιο 
– τριήρης > η κυριαρχία του τύπου αυτού στην αρχαιότητα και οι μετεξελίξεις του στα ελλη-
νιστικά και ρωμαϊκά χρόνια) 
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Απεικόνιση του περιβάλλοντος του λογισμικού με ενεργοποιημένη τη λειτουργία μέτρησης 
αποστάσεων και «χαραγμένη» την πιθανή πορεία του πελοποννησιακού στόλου μέσω του 
ισθμού της Λευκάδας.  

Στο ακόλουθο σχήμα αποδίδονται σχηματικά: 
Α) Η διδακτική διαδικασία κατά την αρχική φάση της «μετωπικής» παρουσίασης του κειμέ-
νου από τον διδάσκοντα. 
Β) Η φάση της εκτέλεσης της δραστηριότητας με τη χρήση των ψηφιακών μέσων. 

Α) 

 

 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 

Πηγή 1 (σχολ. εγχειρίδιο, σελ. 327): 

Τῆς δὲ στάσεως ἐν τούτῳ οὔσης τετάρτῃ ἢ πέμπτῃ ἡμέρᾳ μετὰ τὴν τῶν ἀνδρῶν ἐς τὴν νῆσον 
διακομιδὴν αἱ ἐκ τῆς Κυλλήνης Πελοποννησίων νῆες, μετὰ τὸν ἐκ τῆς Ἰωνίας πλοῦν ἔφορμοι 
οὖσαι, παραγίγνονται τρεῖς καὶ πεντήκοντα· ἦρχε δὲ αὐτῶν Ἀλκίδας, ὅσπερ καὶ πρότερον, 
καὶ Βρασίδας αὐτῷ ξύμβουλος ἐπέπλει. ὁρμισάμενοι δὲ ἐς Σύβοτα λιμένα τῆς ἠπείρου ἅμα 
ἕῳ ἐπέπλεον τῇ Κερκύρᾳ. 

(Θουκυδίδου, 3.76) 

Πηγή 2 (Σημείωση σχολ. εγχειριδίου, σελ. 329):  

 

Διδάσκων  Κείμενο Μαθητές 

Διδάσκων 

Ομάδα 1 

 

Ομάδα 2 

Ομάδα 3 

Ομαδα 4 
 

Ομάδα 5 

Κείμενο & Ψη-
φιακά μέσα  

Β) 
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Ο Θουκυδίδης αναφέρεται εδώ στα 40 πλοία των Πελοποννησίων που, με αρχηγό τον 
Αλκίδα, είχαν σπεύσει σε βοήθεια των Λεσβίων στην αποστασία της Μυτιλήνης. Τα πλοία 
αυτά καταδιώχτηκαν από τους Αθηναίους, έφτασαν στην Κρήτη και από εκεί κατέληξαν 
στην Κυλλήνη, ορμητήριο του σπαρτιατικού στόλου για τις επιχειρήσεις στον κορινθιακό και 
το Ιόνιο.  

Πηγή 3 (σχολ. εγχειρίδιο σελ. 337-344): 

Οἱ δὲ Πελοποννήσιοι μέχρι μέσου ἡμέρας δῃώσαντες τὴν γῆν ἀπέπλευσαν, καὶ ὑπὸ νύκτα 
αὐτοῖς ἐφρυκτωρήθησαν ἑξήκοντα νῆες Ἀθηναίων προσπλέουσαι ἀπό Λευκάδος…. 

Οἱ μὲν οὖν Πελοποννήσιοι τῆς νυκτὸς εὐθὺς κατὰ τάχος ἐκομίζοντο ἐπ΄ οἴκου παρὰ τὴν γῆν· 
καὶ ὑπερενεγκόντες τὸν Λευκαδίων ἰσθμὸν τὰς ναῦς, ὅπως μὴ περιπλέοντες ὀφθῶσιν, 
ἀποκομίζονται.  

(Θουκυδίδου, 3.79-81) 

Δραστηριότητες 

1. Με βάση τις πηγές 1 και 2 να σημειώσετε στο διαδραστικό χάρτη (χρησιμοποιώντας το 
εργαλείο ανάρτησης σημείου) τα σημεία από τα οποία πέρασε ο πελοποννησιακός στό-
λος, πριν καταλήξει στην Κέρκυρα. Σε κάθε σημείο να τοποθετήσετε κατατοπιστική σή-
μανση. 

2. Με το εργαλείο μέτρησης αποστάσεων να μετρήσετε την απόσταση ανάμεσα στα σκέλη 
του ταξιδιού. 

3. Να υπολογίσετε (σε φύλλο excel ή με την αριθμομηχανή) τον συνολικό χρόνο του ταξι-
διού αλλά και τον πιθανό χρόνο που διήρκεσε κάθε επιμέρους σκέλος του, λαμβάνο-
ντας υπόψη ότι η μέση ταχύτητα της τριήρους ήταν 7 κόμβοι (1 κόμβος = 1852 μέ-
τρα/ώρα) 

4. Στη συνέχεια να συμπληρώσετε τα στοιχεία και τις τιμές στον ακόλουθο πίνακα. 

 

ΕΚΚΙΝΗΣΗ-ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ ΠΙΘΑΝΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ 

Από ………..…. προς …….………...   

Από ………..…. προς ………………   

Από ………..…. προς ………………   

Από ………..…. προς ………………   

ΣΥΝΟΛΙΚΑ:   
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5. Στο ισθμό της Κορίνθου υπήρχε η «δίολκος», διά της οποίας τα πλοία κατά την αρχαιό-
τητα μεταφέρονταν από τον Σαρωνικό στον κορινθιακό κόλπο και τανάπαλιν. Μπορείτε, 
χρησιμοποιώντας τα εργαλεία μέτρησης, να υπολογίσετε πόσο μικρότερη απόσταση θα 
διένυε ο στόλος των Πελοποννησίων, αν απέφευγε τον περίπλου της Πελοποννήσου και 
κατευθυνόταν στην Κέρκυρα μέσω του ισθμού της Κορίνθου;  

 

ΔΙΑΔΡΟΜΕΣ ΑΠΟΣΤΑΣΗ 

ΓΥΡΩ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟ  

ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΔΙΟΛΚΟΥ  

Ποιες γενικές παρατηρήσεις μπορούμε να κάνουμε για τις συνθήκες διεξαγωγής των θα-
λάσσιων ταξιδιών στην αρχαιότητα;  

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

6. Αφού διαβάσετε την πηγή 3, να επισημάνετε στο διαδραστικό χάρτη τον ισθμό της Λευ-
κάδας και να «χαράξετε» τις πιθανές πορείες που ακολούθησαν ο πελοποννησιακός και 
ο αθηναϊκός στόλος.  

Δραστηριότητες επέκτασης (για το σχολείο ή το σπίτι) 

1. Να κάνετε αναζήτηση στο διαδίκτυο για τους όρους: τριήρης, δίολκος, φρυκτωρία. Στη 
συνέχεια να καταγράψετε το πληροφοριακό υλικό για κάθε όρο σε μια σύντομη παράγρα-
φο και να αναρτήσετε δίπλα μια σχετική φωτογραφία.  

Τριήρης: (ΦΩΤΟ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Δίολκος: (ΦΩΤΟ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

Φρυκτωρία: (ΦΩΤΟ) 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

2. Με αφορμή την περιγραφή της ναυμαχίας της Κέρκυρας (Θουκ. 3.77-78), να αναζητήσετε 
στο διαδίκτυο πληροφορίες για τις τακτικές του ναυτικού πολέμου που εφαρμόζονταν κατά 
την κλασική αρχαιότητα και να παρουσιάσετε τα αποτελέσματα στους συμμαθητές σας. 
(σχετικό υλικό μπορείτε να εντοπίσετε και στον ιστότοπο «e-yliko» του ΥΠΑΙΘ («Η ναυσι-
πλοΐα στη Μεσόγειο», Πρόγραμμα Πλειάδες/ενότητα Νηρηίδες http://www.e-
yliko.gr/Lists/List40/DispForm.aspx?ID=186)  
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Αναμενόμενα αποτελέσματα – Αξιολόγηση  

Η «προστιθέμενη αξία» που αναμένεται να προκύψει από την υλοποίηση της δραστηριότη-
τας έγκειται κυρίως στην κατανόηση και εμπέδωση των ιστορικών και γεωγραφικών «μετα-
δεδομένων», που αναδύονται από την πρωτογενή ιστοριογραφική αφήγηση, γεγονός που 
επιτρέπει την πληρέστερη ανασύνθεση των ιστορικών συνθηκών και περιστάσεων που ο 
ίδιος ο αρχαίος ιστοριογράφος φιλοδοξεί να κληροδοτήσει στους αναγνώστες του μέλλο-
ντος ως «κτῆμα ἐς ἀεί». Έτσι στα παραδοσιακά – και απολύτως απαραίτητα – διδακτικά 
επίπεδα της γλωσσικής και μορφοσυντακτικής εξομάλυνσης προστίθεται επιπλέον ένα, ε-
κείνο της παραστατικής απεικόνισης και βιωματικής προσέγγισης και ανάδειξης των γεωι-
στορικών στοιχείων που προκύπτουν από το κείμενο με τη βοήθεια των ψηφιακών εργα-
λείων. Εκτιμάται ότι η προσθήκη αυτή θα επιτύχει επιπλέον την ενεργό εμπλοκή περισσό-
τερων μαθητών στη διδακτική διαδικασία, ιδιαίτερα εκείνων που συνήθως παραμένουν 
αμέτοχοι λόγω των δυσκολιών που συναντούν στη φάση της γλωσσικής επεξεργασίας του 
αρχαίου κειμένου. Η ακρίβεια εκτέλεσης των δραστηριοτήτων, η προθυμία ανάληψης πρω-
τοβουλίας εντός των ομάδων και η ποιότητα του εκπαιδευτικού κλίματος που θα δημιουρ-
γηθεί αποτελούν το μέτρο αξιολόγησης της προσπάθειας των μαθητών και τους βασικούς 
«δείκτες» επιτυχίας του όλου εγχειρήματος.   

Παρατηρήσεις 

Το λογισμικό «Περιπλάνηση στο χωροχρόνο» έχει παραχθεί από την εταιρεία ψηφιακών 
εφαρμογών ΤΑLENT A.E. σε δύο εκδόσεις (μία για το Γυμνάσιο και μία για το Λύκειο). Και οι 
δύο εκδόσεις έχουν αγοραστεί από το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο κατόπιν σχετικού διαγωνι-
σμού και έχουν προωθηθεί στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Στον ιστότοπο 
http://www.talent.gr/chorochronos/ μπορεί κανείς να βρει χρήσιμες πληροφορίες σχετικά 
με το λογισμικό και τις εφαρμογές του. 

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Για τις διδόμενες ενότητες:  

Σχολικό εγχειρίδιο αρχαίων ελληνικών Α΄ Λυκείου (ΙΤΥΕ, εμπλουτισμένη μορφή), 
http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL- …A108/225/1640,5208/)  

Ειδικότερα για την κερκυραϊκή κρίση:  

Finley, J. (1985). Θουκυδίδης, Εκδόσεις Παπαδήμα  

Gomme, A.W (1950-6). A historical commentary on Thucydides, I-III, Oxford  

Hornblower, S. (1987). Thucydides, London  

Kagan, D. (1969). The outbreak of the Peloponnesian war, Cornell University Press  

Wilcken, U. (1976). Αρχαία ελληνική ιστορία, Αθήνα  
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Νοητικά εργαλεία και πληροφοριακά μέσα. Παιδαγωγική αξιοποίηση της Σύγχρονης 
Τεχνολογίας για την Μετεξέλιξη της Εκπαιδευτικής Πρακτικής, (Επιμ. Χρόνης Κυνηγός, 
Ε. …Δημαράκη) Εκδ. Καστανιώτης, Αθήνα  
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πολύπλευρης πραγματικότητας. Θεσ/νίκη, Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας  

Kυρκίνη, Α., (1999). ‘Η εξέλιξη της ιστοριογραφίας και η επίδρασή της στη σχολική πράξη’,     
στη Νέα Παιδεία, τ. 89, σ.σ. 23-33  

Fines J. (1994). “Evidence. The basis of discipline?” Στο Bourdillon, Hillary, (Eds), Teaching 
history, The Open University, Routledge, London, New York  
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Περίληψη 

Το ψηφιακό περιβάλλον και οι αυτοματοποιημένες αναπαραστάσεις, που προσφέρουν οι 
νέες τεχνολογίες δίνουν στη διδασκαλία της ιστορίας νέα μέσα και ευρύτητα πηγών και 
πολλαπλασιάζουν τη δυνατότητα πρόσκτησης της ιστορικής γνώσης με δημιουργικό τρόπο. 
Επειδή το γενικό και το αφηρημένο της ιστορίας μπορεί να γίνει πιο απτό μέσω της βιωμέ-
νης εμπειρίας η κατεύθυνση που δόθηκε στους μαθητές ήταν να οπτικοποιήσουν την ιστο-
ρία της πόλης την περίοδο που τους δόθηκε για μελέτη με τη βοήθεια λογισμικού οπτικο-
ποίησης (scribblemaps.com) ώστε να κατασκευάσουν οι ίδιοι γνώση. Δημιουργήθηκε χάρ-
της της πόλης στον οποίο τοποθετήθηκαν σημεία των χώρων και των κτηρίων τα οποία έ-
χουν ενδιαφέρον για το παρελθόν της πόλης. Σε κάθε σημείο τοποθετήθηκε ένα σύντομο 
πληροφοριακό κείμενο και μια φωτογραφία. Τελικά, παράχθηκε ο χάρτης της πόλης με κω-
δικοποιημένη όλη την ιστορική διαδρομή των δυο αιώνων. 

Λέξεις - κλειδιά: ηλεκτρονικοί χάρτες, τοπική ιστορία 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο Anderson (2007) βασισμένος στην δουλειά του Tim O’Reilly αναφέρει πως το διαδίκτυο 
σήμερα, το web 2.0, διέπεται από ορισμένες αρχές: Το περιεχόμενο δημιουργείται ατομικά 
από τους χρήστες, εμπεριέχεται η εκμετάλλευση της δύναμης του πλήθους, τα δεδομένα 
έχουν πολύ μεγάλο μέγεθος, κυριαρχεί η αρχιτεκτονική της συμμετοχής, βασίζεται στην 
ειλικρίνεια και τέλος, η δύναμη του πλήθους είναι εμφανής. Ένας δικτυακός τόπος web 2.0 
αφήνει τους χρήστες να αλληλεπιδράσουν και να συνεργαστούν μεταξύ τους σε ένα κοινω-
νικό δίκτυο ως δημιουργοί του δικού τους περιεχομένου μιας ιδεατής κοινότητας. Αυτό λει-
τουργεί σε αντίθεση με τους δικτυακούς τόπους όπου οι χρήστες περιορίζονται στο παθητι-
κό διάβασμα περιεχομένου που δημιουργήθηκε για αυτους. 

Από παιδαγωγικής σκοπιάς, τα web 2.0 εργαλεία εμπεριέχουν αρκετά πλεονεκτήματα. Σε 
μια έκθεση του eTwinning (Crawley, Gerhard, Gilleran, & Joyce, 2010) όπου γίνεται να ανα-
φορά στα θετικά του Web 2.0, αναφέρονται τόσο η δεδομένη εξοικείωση με το περιβάλλον 
που έχουν οι μαθητές όσο και το γεγονός του ότι αποτελεί ένα εργαλείο συνεργασίας και 
ανταλλαγής πληροφοριών μεταξύ των δασκάλων. Επίσης, άλλοι (McLoughlin & Lee, 2008) 
αναφέρουν πως η χρήση των εργαλείων έχει δημιουργήσει μια νέα παιδαγωγική που έχει 
ως κέντρο την χρήση εργαλείων που ενεργοποιούν την ανάπτυξη δυναμικών κοινοτήτων 
μάθησης μέσα από την επικοινωνία, την συμμετοχή και την συνδεσιμότητα. Οι ίδιοι ανα-
φέρουν πως οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την νέα αυτή πρόταση, μέσα στην τάξη, έξω 
από αυτή αλλά και σε μεικτά περιβάλλοντα και δίνουν έμφαση στην έννοια του κονεκτιβι-
σμού που οδηγεί την μάθηση γύρω από την δημιουργία περιεχομένου και την ενεργητική 
συμμετοχή. Επίσης, βασίζεται στις σύγχρονες αναπτυξιακές και ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες 
του λεγόμενου «κοινωνικο-πολιτισμικού κονστρουκτιβισμού» (ή εποικοδομητισμού), βασι-
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κός άξονας του οποίου είναι η κατασκευή της γνώσης από τους ίδιους τους μαθητές με την 
ενεργό αλληλεπίδρασή τους σε ανοιχτά μαθησιακά περιβάλλοντα. Η διερεύνηση του πραγ-
ματικού κόσμου και η οικοδόμηση της γνώσης σε σχέση με τις εμπειρίες, η συνεργασία με 
τους συμμαθητές και η σύγκριση με τις γνώσεις και τις απόψεις τους καθώς και η εφαρμο-
γή της γνώσης σε νέα περιβάλλοντα αποτελούν δομικά στοιχεία του συγκεκριμένου μοντέ-
λου μάθησης. (Τοπική Ιστορία, Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, ομάδα εμπειρογνωμόνων, 
2011, σ.13). 

Με δεδομένο ότι : 

1. Η Τοπική Ιστορία βοηθά το μαθητή να αντιμετωπίζει ερευνητικά το περιβάλλον, διατυ-
πώνοντας έλλογες υποθέσεις εργασίας, να παρατηρεί, να περιγράφει, να συγκρίνει και 
να εξηγεί τους λόγους για τους οποίους τα πράγματα πήραν την παρούσα μορφή τους 
στο συγκεκριμένο χώρο, να ενεργοποιείται δημιουργικά στις προσπάθειες διατήρησης 
της πολιτισμικής φυσιογνωμίας του τόπου του, να καλλιεργεί κίνητρα και εθισμούς για 
ατομική και συλλογική δράση μέσα και έξω από το σχολείο, να αναπτύσσει ερευνητικές 
δεξιότητες (ΥΠΕΠΘ, 2011). 

2. Η Παιδαγωγική Επιστήμη έχει καταλήξει ότι περίπου το 90% των μαθητών είναι κατάλ-
ληλοι να αφομοιώσουν ό,τι διδάσκονται και εναπόκειται στην παιδαγωγική και στη δι-
δακτική να βρουν τα μέσα που θα τους επιτρέψουν να κατακτήσουν το γνωστικό αντι-
κείμενο (Bloom, 1956). 

3. Οι μαθητές της Γ΄ τάξης εστιάζουν περισσότερο σε γεγονότα και πρόσωπα. Είναι η ηλι-
κία των ειδικών και συγκεκριμένων ενδιαφερόντων, αλλά παράλληλα κατανοούν και 
στοιχειώδεις αιτιώδεις σχέσεις (Χαλούλος, 2009). 

4. Οι δεξιότητες που αναπτύσσονται με την επαφή των παιδιών με πηγές είναι πολλές, 
μερικές είναι η παρατήρηση, διερεύνηση, ικανότητα σχηματισμού ερωτήσεων για το 
υλικό που έχει μπροστά του, τη σύγκριση, την ικανότητα εξαγωγής λογικών συμπερα-
σμάτων, την ερμηνεία και την ικανότητα να επικοινωνεί κανείς με τους άλλους μεταφέ-
ροντας σκέψεις και συμπεράσματα (Sebba, 2000). 

Επιλέχθηκε η εμπέδωση του θέματος της υπό μελέτη χρονικής περιόδου της πόλης να συ-
μπεριλάβει και την δράση της κατασκευής χάρτη επισήμανσης ιστορικών σημείων που φέ-
ρουν σωρευμένη ιστορική πληροφόρηση. Άλλωστε οι χάρτες εξασφαλίζουν τη συσχέτιση 
της παραμέτρου του χώρου με αυτή του χρόνου και του ιστορικού φαινομένου και συνι-
στούν σε πολλές περιπτώσεις μέσον παραστατικής εικονογράφησης και σχεδιαστικής απο-
τύπωσης του ιστορικού υλικού (Λεοντσίνης, 2007). 

Σύμφωνα με τους Davies & Greene (1984) η ενεργητική ανάγνωση κειμένου περιλαμβάνει 
οπωσδήποτε ένα από τα ακόλουθα στοιχεία: σκοπό, καθοδήγηση, διάλογο. Επίσης, ο Δη-
μόπουλος (Κουλαϊδής, Β. (επιμ.), 2007, σελ 164) αναφέρει πως όταν ο μαθητής αναγνώστης 
τεθεί σε κατάσταση ενεργητικής ανάγνωσης επιτελεί μια σειρά από υψηλής τάξεως νοητι-
κές λειτουργίες που συμβαίνουν ταυτόχρονα, αλληλοεξαρτώνται και αλληλοσυμπληρώνο-
νται. Οι μαθητές χρησιμοποιούν νέα εκφραστικά μοντέλα, έχοντας έτσι τη δυνατότητα να 
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εκφράσουν τις αντιλήψεις τους, να αναπαραστήσουν τις ιδέες τους και να κατανοήσουν τη 
νέα γνώση, μέσα από διαδικασίες καθορισμού των σχέσεων μεταξύ των εννοιών και επα-
λήθευσης των συνεπειών ή υποθέσεων τους (Κουλαϊδής, Β. (επιμ.), 2007, σελ 265). Η εργα-
σία δομήθηκε στο πνεύμα των σύγχρονων προσεγγίσεων της διδακτικής της Ιστορίας, οι 
οποίες επικεντρώνονται στη διευκόλυνση όλων των παιδιών να δομούν με αυτενέργεια, και 
κυρίως με ομαδικές και ατομικές εργασίες, ιστορική γνώση στενά συνδεδεμένη με κριτική 
ιστορική σκέψη, και να αναπτύσσουν δεξιότητες ιστορικής ερμηνείας χρήσιμες στο παρόν 
και στο μέλλον, σύμφωνα με τον σκοπό και τους στόχους σύγχρονων προσεγγίσεων της 
Σχολικής Ιστορίας. (Τοπική Ιστορία, Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, σ. 17). 

Ακόμη, ενδιαφέρον παρουσιάζει η προοπτική διασύνδεσης των γνώσεων δυο επιστημονι-
κών περιοχών, η μεταφορά του μαθήματος της ιστορίας σε ένα χώρο διαφορετικό, στο ερ-
γαστήριο της πληροφορικής. Η διασύνδεση αυτή, έγινε στην παρούσα εργασία με την χρή-
ση ενός διαδικτυακού εργαλείου που εντάσσεται στα εργαλεία του web 2.0. Στο σενάριο 
που υλοποιήθηκε στην περίπτωση μας, οι μαθητές διάβασαν και χρησιμοποίησαν την απο-
κτηθείσα γνώση στο εργαστήριο. 

Πολλά εργαλεία (όπως το google earth), διαθέτουν ορισμένες δυνατότητες που ενδεχομέ-
νως θα βοηθούσαν την διδασκαλία μαθημάτων όπως η ιστορία. Συγκεκριμένα υπάρχει η 
δυνατότητα προβολής παλαιών χαρτών επάνω στους σύγχρονους χάρτες που διαθέτει η 
εφαρμογή, η δυνατότητα δημιουργίας τρισδιάστατων μοντέλων που μπορούν να θεαθούν 
υπό διαφορετικές γωνίες και τέλος η δυνατότητα δημιουργίας εικονικών περιηγήσεων 
(Using ‘Google Earth’ in the History Classroom, 2006). 

Επίσης, η Google έχει κατασκευάσει έναν διαδικτυακό τόπο αφιερωμένο στους εκπαιδευτι-
κούς και ειδικότερα στην εκπαιδευτική αξιοποίηση του google earth (Google Earth for 
Educators, 2014). Τέλος, σε έναν παρόμοιο χώρο, αφιερωμένο στο ίδιο εργαλείο βρίσκονται 
σχέδια μαθημάτων, βίντεο και μαθήματα σχετικά με την χρήση του Google Earth καθώς και 
η δυνατότητα συμμετοχής σε συζητήσεις όπου μπορεί να υπάρξει υποστήριξη από άλλους 
(Google Earth για εκπαιδευτικούς, 2014). 

Για το συγκεκριμένο project χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Scribble Maps, μια ελεύθερη 
εφαρμογή την οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές. Βασικές λειτουργίες που 
προσφέρει είναι η εύκολη αναζήτηση μιας περιοχής, μέσω του αντίστοιχου πεδίου, ο σχε-
διασμός σχημάτων, όπως γραμμές και κύκλοι, με μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και η προ-
σθήκη κειμένου και εικόνων πάνω σε χάρτες της Google. Σημαντικά πλεονεκτήματα του 
περιβάλλοντος είναι ότι οι χρήστες δεν χρειάζεται να αποκτήσουν λογαριασμό για να δη-
μιουργήσουν έναν χάρτη, η σχεδίαση των σημείων δεν είναι μόνιμη, ο χάρτης μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί μελλοντικά, υπάρχει η δυνατότητα ενσωμάτωσης σε άλλους ιστοτόπους, 
διαμοιρασμού με άλλους χρήστες και αποθήκευσης και επιπλέον επεξεργασίας. Η εφαρμο-
γή είναι φιλική προς τον χρήστη ο οποίος μπορεί να βρει βοήθεια σχετικά με τα εργαλεία 
που προσφέρονται μέσα από πολλά video tutorial προκειμένου να γίνει πιο εξοικειωμένος. 
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Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου 

Η επιλογή του θέματος προέκυψε από τις ερωτήσεις των μαθητών στο πλαίσιο του μαθή-
ματος Νεότερης και Σύγχρονης Ελληνικής Ιστορίας της Γ τάξης Γυμνασίου, σχετικά με το τι 
συνέβη στην πόλη τους την περίοδο του 19ου και 20ου, περίοδο που πραγματεύεται το 
μάθημα. 

Το σενάριο "ηλεκτρονικοί χάρτες" αφορά το μάθημα της ιστορίας και ο πληθυσμός στόχος 
περιλαμβάνει μαθητές γυμνασίου. Ο δάσκαλος δεν έχει το ρόλο του μεταφορέα της γνώσης 
αλλά του συνοδοιπόρου στην ανακάλυψη της. Τα μέσα που χρησιμοποιήθηκαν είναι το βι-
βλίο που εμπεριέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες, χάρτες, ηλεκτρονικός υπολογιστής 
με σύνδεση στο διαδίκτυο και ένας βιντεοπροβολέας. 

Το μάθημα εντάχθηκε στο πλαίσιο της ενότητας «Τοπική Ιστορία» του γυμνασίου και απο-
τελεί μέρος της διδακτικής ενότητας «Τοπική Ιστορία»,. Καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής 
ενότητας οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες, μελετώντας ή κάθε μία τους μία διαφορετική 
χρονική περίοδο.  

Η εργασία αναπτύχθηκε με τη δομή των project (ομάδες εργασίας, υποθέματα μελέτης, 
ομαδοσυνεργατική μέθοδος).  

Ως προς το παιδαγωγικό πλαίσιο, οι ποικίλες τεχνικές προσέγγισης των θεμάτων Τοπικής 
Ιστορίας προάγουν την ευρετική-ανακαλυπτική μάθηση και αξιοποιούν τη μέθοδο Project, 
δηλαδή την ανάπτυξη σχεδίων εργασίας (ομαδοσυνεργατική, βιωματική, επικοινωνιακή 
μέθοδος) και τις ανοικτές διαδικασίες μάθησης, την ανοικτή διδακτική διαδικασία (Τοπική 
Ιστορία-Οδηγός για τον Εκπαιδευτικό, 2011). 

Ο σχεδιασμός της διδακτικής ενότητας και του διδακτικού σεναρίου είναι συμβατός με το 
ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ του μαθήματος της Ιστορίας (Αναλυτικό Προγράμματα Σπουδών Ιστορίας για το 
Γυμνάσιο, 2003). 

Πίνακας 1 - Διδακτική Ενότητα 

Η παρέμβαση περιελάμβανε την χρήση του εργαλείου scribblemaps.com και σχεδιάστηκε 
να καλύπτει μία διδακτική ώρα στο χώρο του εργαστηρίου πληροφορικής. Για την παρέμ-
βαση χρησιμοποιήθηκαν αρκετές εκπαιδευτικές τεχνικές σε συνδυασμό με εποπτικά μέσα 
διδασκαλίας όπως φαίνεται στον πίνακα που ακολουθεί. 

1 ώρα Εισαγωγική Συζήτηση, Καθορισμός Ιστορικών Θεμάτων, Συγκρότηση επιμέρους 
ομάδων, Συζήτηση και Ενδεικτική Παρουσίαση εκπαιδευτικού υλικού 

1 ώρα Άσκηση στη μεθοδολογία επεξεργασίας και μελέτης ενός ιστορικού θέματος 
7 ώρες Διενέργεια της έρευνας 
2 ώρες Καταγραφή των ευρημάτων των ομάδων στον δικτυακό τόπο scrbblemaps.com. 

Παρουσίαση των ηλεκτρονικών χαρτών στην Ολομέλεια. 
Ανακεφαλαίωση  
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Πίνακας 2 - Δομή Σεναρίου  

Μετά την παρέμβαση και σε ελεύθερό τους χρόνο, οι μαθητές, πλοηγήθηκαν στους χάρτες 
των άλλων έτσι ώστε να δουν τα σημεία που οι άλλοι εντόπισαν και μελέτησαν. Στη συνέ-
χεια συνέδεσαν τα σημεία αυτά με τις πληροφορίες που άκουσαν κατά την παρουσίαση 
των εργασιών όλων των ομάδων στην τάξη. Δεδομένου ότι ορισμένοι μαθητές, ενδεχομέ-
νως να μην έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι τους, τους δόθηκε η δυνατότητα να 
υλοποιήσουν τα απαιτούμενα στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 

Μια εναλλακτική προσέγγιση θα ήταν το σενάριο επεκταθεί κατά μία ώρα, με βάση τον πα-
ρακάτω πίνακα, αλλά δεν έγινε τόσο λόγω έλλειψης χρόνου όσο και λόγω διαφορετικού 
σχεδιασμού. 

Πίνακας 3 - Σχέδιο Εναλλακτικής Προσέγγισης 

Χρήση εργαλείου χαρτών web 2.0 για την υποβοήθηση της μάθησης στο πλαίσιο του μα-
θήματος της τοπικής ιστορίας. 

Οι μαθητές, σε ομάδες, καθ’ όλη τη διάρκεια των μαθημάτων της τοπικής ιστορίας κατάφε-
ραν να αναγνωρίσουν σε χάρτες διάφορα σημεία ενδιαφέροντος. Μεταξύ των σημείων συ-
μπεριλαμβάνονται κτίρια, πλατείες, δρόμοι κτλ. Κάθε ομάδα είχε ασχοληθεί με ένα περιο-

Θέματα (Υποενότητες) 
Διάρκεια 
θέματος 
(σε λεπτά) 

Εκπαιδευτικές Τεχνικές 
Εποπτικά Μέ-
σα Διδασκα-
λίας 

Μία ώρα 

Εισαγωγή 5 λεπτά Εισήγηση  

Παρουσίαση του τρόπου 
εργασίας 10 λεπτά 

Εμπλουτισμένη Εισήγηση 
(Παράθεση βασικών οδη-

γιών) 

Βιντεοπροβολέας, 
Φύλλο εργασίας 

Καταγραφή των πληρο-
φοριών από τους μαθη-

τές 
30 Λεπτά Ομάδες Εργασίας Υπολογιστής 

Θέματα (Υποενότητες) 
Διάρκεια 
θέματος 
(σε λεπτά) 

Εκπαιδευτικές Τεχνικές Εποπτικά Μέσα 
Διδασκαλίας 

Προτεινόμενη 2η ώρα 

Παρουσίαση των χαρτών 
των ομάδων 30 λεπτά Εισήγηση Βιντεοπροβολέας 

Ανακεφαλαίωση από τον 
εκπαιδευτικό 10 λεπτά Εισήγηση Φύλλο Εργασίας 

Αξιολόγηση 5 λεπτά  Φύλλο Εργασίας 
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ρισμένο χρονικό διάστημα. Οι πέντε ομάδες κλήθηκαν στη συνέχεια να χρησιμοποιήσουν 
ένα σύγχρονο εργαλείο web 2.0, το scribblemaps.com, για να εντοπίσουν στο σημερινό Α-
γρίνιο τα σημεία που είχαν εντοπίσει στους παλαιούς χάρτες. 

Σκοπός της παρέμβασης ήταν: 

Α. Σε επίπεδο των γνώσεων: 

• Η απόκτηση σαφούς γνώσης για το παρελθόν της πόλης, του βιωμένου περιβάλλοντος 
των μαθητών 

• Να περιγράφουν τις αλλαγές που έχουν γίνει στην πορεία του χρόνου. 

Β. Σε επίπεδο των ικανοτήτων: 

• Να κατασκευάζουν τις πληροφορίες που χρειάζονται για τα διάφορα σημεία ενδιαφέ-
ροντος με τη χρήση ενός τέτοιου εργαλείου. 

• Να εφαρμόζουν τις υπάρχουσες γνώσεις αποτυπώνοντάς τες στον ηλεκτρονικό χάρτη. 
• Να μπορούν να προσανατολιστούν στους ηλεκτρονικούς χάρτες αλλά και σε μια ενδε-

χόμενη “in vivo” επίσκεψη. 
• Να μπορούν να εντοπίσουν και να καταγράφουν σε σύγχρονο χάρτη του Αγρινίου τα 

σημεία ενδιαφέροντος άλλων εποχών. 

• Η ανάπτυξη πρωτοβουλίας και η ενίσχυση της δημιουργικής και κριτικής σκέψης. 

Γ. Σε επίπεδο των στάσεων: 

• Να υιοθετούν εργαλεία που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην ενεργητική μάθηση. 

• Η ενίσχυση της ερευνητικής προσπάθειας των ίδιων των μαθητών στην κατεύθυνση της 
ανακάλυψης της γνώσης. 

• Η σύνδεση του παρόντος με το παρελθόν με στόχο την κατανόηση του παρόντος. 

Περιγραφή του εργαλείου: 

Οι χάρτες που διατίθενται στον δικτυακό τόπο scribblemaps.com είναι από αυτούς που πα-
ρέχει η πρωτοπόρος στην διανομή χαρτών παγκοσμίως, η google. Οι χάρτες είναι σύγχρονοι 
και επάνω τους η κάθε ομάδα μπορεί να καταγράψει πληροφορίες που επιθυμεί χρησιμο-
ποιώντας απλά εργαλεία όμοια με αυτά που παρέχει η ζωγραφική των windows. Μειονέ-
κτημα αποτελεί το γεγονός ότι οι γλώσσα του εργαλείου είναι η αγγλική.  

 

Εικόνα 1 - Εργαλειοθήκη του scribblemaps 
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Εικόνα 2 - Τα διαφορετικά είδη των εργαλείων 

Από την πλούσια εργαλειοθήκη που μας παρέχεται χρησιμοποιήθηκε ένα και μόνο εργα-
λείο, το Place a Mark και συγκεκριμένα το numeric tab για τους εξής λόγους: 

• Στην συγκεκριμένη παρέμβαση μας ενδιαφέρει να εντοπίσουμε και να καταγράψουμε 
πληροφορίες για ιστορικά σημεία του Αγρινίου και να καταχωρήσουμε πληροφορίες 
για αυτά. Το συγκεκριμένο εργαλείο παρέχει αριθμημένες ετικέτες με τέσσερα διαφο-
ρετικά χρώματα που θα αντιστοιχηθούν στις υπό μελέτη περιόδους.  

• Οι πληροφορίες που μπορούν να καταχωρηθούν είναι ο τίτλος, η περιγραφή του ση-
μείου, ένα βίντεο, εικόνες ή και ένας ήχος για το σημείο. Επίσης, υπάρχει και η δυνατό-
τητα μορφοποίησης του κειμένου που θα εισάγουμε. 

 

Εικόνα 3 - Οι πληροφορίες ενός σημείου 
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Η διδακτική παρέμβαση 

Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου και συνδέονται με τον 
δικτυακό τόπο scribblemaps.com. Χρησιμοποιώντας το προαναφερθέν εργαλείο τοποθέτη-
σαν τα σημεία στο χάρτη. Οι χάρτες διαμορφώθηκαν όπως φαίνεται στην εικόνα που ακο-
λουθεί. 

 

  

Εικόνα 4 - Τα σημεία στο χάρτη  

Εικόνα 5 - Αποθήκευση 

Η αποθήκευση των χαρτών έγινε με συγκεκριμένη ονοματολογία που δόθηκε στους μαθη-
τές. Επίσης, τους δόθηκε η οδηγία να βάλουν κωδικό κατά την αποθήκευση γεγονός που 
τους δίνει την δυνατότητα να προβούν σε μελλοντικές αλλαγές καθώς και μία μικρή περι-
γραφή.  

Τέλος, έστειλαν το κάθε link στο email του σχολείου και όλα τα link κοινοποιήθηκαν στους 
μαθητές μέσω ενός blog. 

Αποτελέσματα 

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε αφορούσε τη διερεύνηση των απόψεων σχετικά με την 
ευχρηστία του εργαλείου αλλά και τις γνώσεις που αποκόμισαν οι μαθητές. Ενδεικτικά α-
ναφέρουμε κάποιες από τις σημαντικότερες παρατηρήσεις. 

Όσον αφορά την ευκολία χρήσης του Scribble Maps ένα μεγάλο μέρος απάντησε ότι ο εντο-
πισμός των σημείων πάνω στους χάρτες ήταν αρκετά εύκολος και ταυτόχρονα διασκεδαστι-
κός. Οι μαθητές κατανόησαν εύκολα το χώρο που βρίσκονται σημαντικά κτήρια της πόλης 
και ήταν πρόθυμοι στη διαμόρφωση των πληροφοριών. Αρχικά υπήρχε δυσκολία προσανα-
τολισμού για το λόγο του ότι δεν αποτυπώνονταν όλοι οι οδοί στον χάρτη αλλά μετά εξοι-
κειώθηκαν και μπορούσαν να προσανατολιστούν εύκολα. Η προσθήκη ετικετών κειμένου 
πάνω στο χάρτη ήταν εύκολη και δεν δυσκόλεψε ιδιαίτερα. Η προσθήκη εικόνων απαιτούσε 
κάποιες ελάχιστες γνώσεις για το πως ανεβαίνουν φωτογραφίες σε κάποιο χώρο του διαδι-
κτύου και από εκεί πως γίνεται προσθήκη του συνδέσμου για να εμφανίζονται πάνω στο 
χάρτη. Με τη βοήθεια πιο εξοικειωμένων μαθητών από άλλα web 2.0 εργαλεία (blogs, 
flickr) και με τη βοήθεια των καθηγητών η διαδικασία έγινε πιο απλή. Επιπλέον θεώρησαν 
ότι η χρήση ενός συμβατικού χάρτη, όπως γίνεται στην παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας 
για το μάθημα της Ιστορίας δεν θα βοηθούσε καλύτερα. Εδώ υπήρχε η δυνατότητα μεγέ-
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θυνσης και εμφάνισης των οδών κάτι που δε γίνεται στην άλλη περίπτωση και επίσης η όλη 
διαδικασία ήταν παράλληλα διασκεδαστική, ενδιαφέρουσα και όχι μονότονη.  

Τα προβλήματα χρήσης εστιάζονται κυρίως στο χρονικό διάστημα που είχαν στη διάθεσή 
τους. Απάντησαν ότι χρειαζόταν περισσότερος χρόνος προετοιμασίας και οργάνωσης και η 
χρονική στιγμή που έγινε η όλη διαδικασία δεν ήταν η κατάλληλη. Οι μαθητές είχαν το άγ-
χος των εξετάσεων και αυτό ήταν πολύ επιβαρυντικό στο να κάνουν τη συγκεκριμένη εργα-
σία. Επίσης οι υπολογιστές ήταν παλαιάς τεχνολογίας και η ταχύτητα του διαδικτύου χαμη-
λή με αποτέλεσμα να υπήρχε καθυστέρηση κατά την πλοήγηση στα σημεία ενδιαφέροντος. 
Για τους λόγους αυτούς θεώρησαν αναγκαίο ότι θα έπρεπε να διατεθεί τουλάχιστον μια 
επιπλέον διδακτική ώρα για το συγκεκριμένο project.  

Όσον αφορά τις γνώσεις, οι μαθητές κατά την αποτύπωση σημείων πάνω στον ηλεκτρονικό 
χάρτη βοηθήθηκαν ιδιαίτερα και έμαθαν για σημεία που δεν γνώριζαν. Ακόμη, εκτός από 
την άποψη ότι το εργαλείο τους βοηθάει στο να μάθουν σχετικά με την Ιστορία, ένα μικρό 
μέρος των μαθητών ανέφερε ότι είναι σημαντικό και στην απόκτηση γνώσεων σχετικά με 
άλλα μαθήματα όπως η Γεωγραφία (Θεοδοσιάδου E., Κουράκος Γ., 2009; Λαφάρα Α. , 
Τζώρτζης Ι., 2014) και τα Θρησκευτικά (Ανδρεάδης-Παπαδηµητρίου Α., Αθανασιάδης Κ., 
Σαχινίδης Κ., 2007). Επίσης, θεώρησαν ότι το γεγονός ότι το εργαλείο είναι δυναμικό, δηλα-
δή μπορούν να γίνουν επιπλέον προσθήκες σε υπάρχοντες χάρτες και να βελτιωθούν οι 
πληροφορίες φτάνοντας σε πιο λεπτομερές αποτέλεσμα τους βοηθάει ώστε να το χρησιμο-
ποιήσουν και μελλοντικά στην αναζήτηση γνώσης. Ένα μικρό ποσοστό θεώρησε ότι η επι-
τόπια επίσκεψη που πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του προγράμματος όπως επίσης και 
ένα βιβλίο με πιο αναλυτική περιγραφή θα τους βοηθούσε καλύτερα στο να αποκτήσουν 
τις γνώσεις που χρειάζονται σε σχέση με το εργαλείο.  

Τέλος, οι μαθησιακοί στόχοι σε επίπεδο γνώσεων, ικανοτήτων και στάσεων που τέθηκαν 
πριν την υλοποίηση του σεναρίου κρίνεται πως επιτεύχθηκαν. Αυτό προκύπτει τόσο από τις 
απαντήσεις των μαθητών στο ερωτηματολόγιο που τους δόθηκε όσο και από την αξιολόγη-
ση των παρατηρήσεων που κατέγραψαν οι εκπαιδευτικοί που υλοποίησαν το σενάριο. 

Συμπεράσματα 

Η εμπέδωση του ζητουμένου έγινε με την έννοια της «κατασκευής» η οποία ενέπλεξε τους 
μαθητές όχι μόνο στην αναζήτηση της γνώσης αλλά και στην επίλυση προβλήματος και 
στην εκμάθηση τεχνικών και απέφερε το όφελος της σύνδεσης του υπολογιστή ως εργαλεί-
ου στην παραγωγή καινοτόμου δράσης. Η ψηφιοποίηση της ιστορίας, είναι πιο ελκυστική 
από την παραδοσιακή αφήγηση του μαθήματός της ιστορίας. 
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Διδασκαλία των φιλολογικών μαθημάτων στο Γυμνάσιο και οι Τ.Π.Ε. Ένα εκπαιδευτικό 
σενάριο με τίτλο: Φως στις ιδέες και στις θεωρίες του Διαφωτισμού 

Παπαλεξίου Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.02 

anastapapa4@gmail.com 

Περίληψη 

Ο εκσυγχρονισμός και η ανανέωση της διδακτικής διαδικασίας των φιλολογικών μαθημά-
των επιβάλουν τη δυναμική εισαγωγή των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους. Με διάθεση ανατρε-
πτική σχεδιάστηκε το παρόν σενάριο διδασκαλίας για την πρώτη ενότητα της Ιστορίας της 
Γ΄ Γυμνασίου που αφορά στο Διαφωτισμό. Επιχειρείται μια εναλλακτική, πιο ευφάνταστη 
προσέγγιση του γνωστικού αντικειμένου με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέ-
ρει στη διδασκαλία ο υπολογιστής. Για την υλοποίησή του προτείνεται η ομαδοσυνεργατική 
μέθοδος διδασκαλίας, η διαφορετική ανάγνωση του σχολικού εγχειριδίου, η αξιοποίηση 
της αντίστοιχης δικτυογραφίας, καθώς και η χρήση διάφορων τεχνολογικών εργαλείων. 

Λέξεις κλειδιά: Φιλολογικά μαθήματα, Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου, Τ.Π.Ε, εναλλακτικές διδακτι-
κές τεχνικές 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας αποτελούν πλέον τον βασικό κινητήριο μο-
χλό της τεχνολογικής και πολιτιστικής ανάπτυξης. Η πραγματικότητα αυτή επιτάσσει την 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις ΤΠΕ και την αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί αντιλαμβανόμενοι την αξία ,αλλά και την αναγκαιότη-
τα των ΤΠΕ σ’ έναν κόσμο που συνεχώς εξελίσσεται , καλούνται να εγκαταλείψουν σταδια-
κά τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και να υιοθετήσουν σύγχρονους τρόπους προκει-
μένου το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό, ενδιαφέρον και τελικά εποικοδομητικό και ουσια-
στικό. 

Ταυτότητα του σεναρίου 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ: ΙΣΤΟΡΙΑ Γ΄ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ  

ΕΝΟΤΗΤΑ: 1Η «Η εποχή του Διαφωτισμού» 

ΧΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΡΚΕΙΑ: 3 διδακτικές ώρες  

Σύντομη περιγραφή του σεναρίου 

Η πρώτη προσέγγιση με την ενότητα επιτεύχθηκε με την ανάγνωση και τον σχολιασμό των 
παραθεμάτων 2 , 3 και 5 του σχολικού βιβλίου. Ιδιαίτερη προσοχή δόθηκε στην «ανάγνω-
ση» της εικόνας, στη σελ. 13. Οι μαθητές κατέληξαν σε κάποιες πρώτες διαπιστώσεις και 
απέκτησαν μια γενική άποψη για την ιστορική περίοδο στην οποία αναφέρεται η ενότητα. 
Στη συνέχεια χωρίστηκαν σε ομάδες. Η κάθε ομάδα επεξεργάστηκε εργασίες που αφορού-
σαν σε διαφορετικές πτυχές του κινήματος του Διαφωτισμού. Η σύνθεση των εργασιών και 
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η παρουσίασή τους στην ολομέλεια της τάξης εξασφάλισαν την πολύπλευρη μελέτη και, 
κατ’ επέκταση, την εμπέδωση της δεδομένης ύλης.  

Στόχοι 

Η διδακτική διαδικασία, παρότι εξελίσσεται υιοθετώντας νέα μέσα, αποσκοπεί πάντα στο 
να αποκτήσει ο μαθητής ορισμένες συγκεκριμένες γνώσεις. Στη ενότητα που εξετάζουμε 
πρωταρχική επιδίωξη της διδάσκουσας ήταν να γνωρίσουν οι μαθητές την έννοια του Δια-
φωτισμού, τους κύριους εκπροσώπους του κινήματος και τις πρωτοποριακές τους απόψεις 
για σημαντικά θέματα τα οποία άπτονται της καθημερινής ζωής του ανθρώπου και τα ο-
ποία παραμένουν επίκαιρα ανά τους αιώνες. Επιπλέον, βασικός σκοπός ήταν οι μαθητές, 
και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας αλλά και σε οποιαδήποτε στιγμή στο μέλλον, να μπο-
ρούν να αναγνωρίζουν τον θεμελιώδη ρόλο των διαφωτιστικών ιδεών στη διαμόρφωση του 
σύγχρονου τρόπου σκέψης και να είναι έτοιμοι να υπερασπιστούν την αξία τους. 

Κεντρικό ζητούμενο για τη διδάσκουσα ήταν βεβαίως η εμβριθής αφομοίωση της γνώσης 
εκ μέρους των μαθητών. Συγχρόνως, τέθηκε ως στόχος αυτή η γνώση να αποκτηθεί με την 
ενεργητική εμπλοκή των μαθητών στη διδασκαλία, η οποία θα σχεδιαζόταν με βάση τη 
χρήση εναλλακτικών διδακτικών μεθόδων και τεχνικών. Οι μαθητές θα έπρεπε να εξοικειω-
θούν με την ανακαλυπτική και διερευνητική μάθηση και να καλλιεργήσουν δεξιότητες συ-
νεργασίας και αυτενέργειας. Να διευρύνουν επίσης την ικανότητα τους να κρίνουν και να 
αξιολογούν τη γραπτή ή τη διαδικτυακή πληροφορία και, τέλος, να επιχειρηματολογούν. Η 
επίτευξη των στόχων θα μπορούσε να αποτιμηθεί εφόσον, με την ολοκλήρωση της διδακτι-
κής διαδικασίας, οι μαθητές θα είχαν αντιληφθεί την αλληλουχία των ιστορικών γεγονότων 
και την άμεση εξάρτηση του παρόντος από το παρελθόν. Ακόμα, εφόσον οι μαθητές θα άρ-
χιζαν να αντιμετωπίζουν το μάθημα της Ιστορίας ως ένα συναρπαστικό ταξίδι στο χρόνο, 
που προορισμό του έχει πάντοτε το παρόν. Επίσης, οι μαθητές θα έρχονταν σε επαφή με 
έναν διαφορετικό τρόπο χρήσης του υπολογιστή από αυτόν που μέχρι τώρα γνώριζαν (μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, παιχνίδια, ταινίες κ.λπ.). Θα εξοικειώνονταν με την αναζήτηση και 
την επιλογή κατάλληλου υλικού, θα καλλιεργούσαν δεξιότητες συγγραφής, αποθήκευσης 
και εκτύπωσης ψηφιακού, πολυτροπικού κειμένου και, κυρίως, θα προσέγγιζαν και θα α-
φομοίωναν την ιστορική γνώση μέσα από μια ενεργητική, βιωματική διαδικασία. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

H συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση αποσκοπεί στην ουσιαστική αξιοποίηση των ΤΠΕ, 
ώστε να προκύψει ένα σύγχρονο, ενδιαφέρον και εμπλουτισμένο περιβάλλον μάθησης. Με 
δεδομένο ότι η μελέτη της ιστορίας απαιτεί κριτική σκέψη, αφαιρετική δεξιότητα και ικανό-
τητα εστίασης στο ουσιώδες και στο αξιομνημόνευτο, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διδακτι-
κή διαδικασία, βοηθά τους μαθητές να ανακαλύψουν μόνοι τους την πληροφορία και να 
οικοδομήσουν τη γνώση. Το μάθημα παύει να είναι δασκαλοκεντρικό, οι μαθητές , συνερ-
γαζόμενοι πια, πρωταγωνιστούν στη διαδικασία μάθησης , ερευνούν, ανακαλύπτουν και 
καταλήγουν σε συμπεράσματα. Με τη διαδικτυακή αναζήτηση και τη χρήση του επεξεργα-
στή κειμένου αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και τη δημιουργική τους ικανότητα. 
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Οι ΤΠΕ μετατρέπουν την προσέγγιση του παρελθόντος από μια στείρα και ανούσια διαδι-
κασία για τον μαθητή, σε ένα συναρπαστικό και γεμάτο εκπλήξεις ταξίδι που του καλλιεργεί 
τη φαντασία, τον διευκολύνει να κατανοήσει και να ερμηνεύσει γεγονότα και συμπεριφο-
ρές και τελικά να καταλήξει σε προσωπικά του συμπεράσματα. Τα διάφορα είδη πηγών 
«ζωντανεύουν» μέσα από την οθόνη του υπολογιστή και προκαλούν τον μαθητή να τις εξε-
ρευνήσει. Ο μαθητής παύει να είναι ο παθητικός δέκτης της γνώσης, προσεγγίζει και ανα-
συνθέτει κριτικά το ιστορικό παρελθόν και κινητοποιείται το ενδιαφέρον του για πιο ου-
σιαστική και θετική προσέγγιση. 

Οργάνωση τάξης 

Οι μαθητές χωρίζονται σε πέντε ομάδες. Το σενάριο υλοποιείται στην αίθουσα υπολογι-
στών, όπου υπάρχουν όλα τα απαιτούμενα τεχνολογικά μέσα στη διάθεση των μαθητών και 
της διδάσκουσας. Η διδάσκουσα υποστηρίζει διακριτικά τη διαδικασία αναζήτησης, επε-
ξεργασίας και μελέτης του μαθησιακού υλικού, παρέχοντας τα απαραίτητα στηρίγματα, 
εξομαλύνοντας ενδεχόμενες δυσκολίες και διευκολύνοντας την εργασία των ομάδων. Ανα-
λαμβάνει ουσιαστικά ρόλο καθοδηγητικό και συντονιστικό και βοηθά τους μαθητές να γί-
νουν οι ίδιοι φορείς της μάθησής τους. Η τάξη χάνει την παραδοσιακή της μορφή, προκει-
μένου η διδακτική διαδικασία να αποκτήσει βιωματικά– ανακαλυπτικά χαρακτηριστικά. 

Πορεία διδασκαλίας 

1ηΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: ΑΦΟΡΜΗΣΗ (10’): Σύντομη περιδιάβαση στα παραθέματα 2.3 και 5           
και στην εικόνα του βιβλίου. Στα επόμενα 35΄ οι ομάδες επεξεργάζονται την πρώτη από τις 
δύο εργασίες που τους έχουν ανατεθεί. 

2η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: (45΄): Ολοκλήρωση των πρώτων εργασιών και επεξεργασία και ολοκλή-
ρωση των δεύτερων. 

3η ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΩΡΑ: (25΄): Η κάθε ομάδα παρουσιάζει την εργασία της  στην ολομέλεια της 
τάξης και επιχειρείται εξαγωγή συμπερασμάτων που οδηγούν σε σφαιρική κάλυψη της ενό-
τητας. Τα τελευταία 20΄ οι μαθητές μελετούν ζωγραφικούς πίνακες που απεικονίζουν κοι-
νωνικές συναθροίσεις της εξεταζόμενης περιόδου, τους οποίους έχει επεξεργαστεί η διδά-
σκουσα κατά τέτοιο τρόπο ώστε, όταν γίνεται κλικ πάνω σε κάποια από τα εικονιζόμενα 
πρόσωπα, να εμφανίζονται αυτόματα κάποιες από τις απόψεις των Διαφωτιστών. 

 
Εικόνα 1: Τα παρισινά σαλόνια υπήρξαν εστίες του Διαφωτισμού 
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Δραστηριότητες των μαθητών 

ΟΜΑΔΑ 1Η  

1. O πίνακας της σελ. 13 του σχολικού σας βιβλίου είναι έργο του ζωγράφου G. Lemonnier. 
Αφού τον παρατηρήσετε, να απαντήσετε στα εξής ερωτήματα: 

• Στους κόλπους ποιας κοινωνικής τάξης γεννήθηκαν οι ιδέες του Διαφωτισμού; 
Μπορείτε να υποθέσετε τις αιτίες που οδήγησαν στην κυοφορία των ιδεών αυτών 
μέσα σ’ αυτήν την τάξη;  

• Αν κρίνετε από τα ρούχα που φορούσαν και το χτένισμά τους, σε ποια χρονική πε-
ρίοδο θα τοποθετούσατε τη γένεση των ιδεών αυτών; 

2. Η υπεύθυνη της ιστοσελίδας του σχολείου σάς αναθέτει να συντάξετε ένα άρθρο για α-
νάρτηση με αφορμή την παγκόσμια ημέρα των ανθρώπινων δικαιωμάτων στις 10 Δεκεμ-
βρίου. Αποφασίζετε να γράψετε για τον Βολτέρο. Θα αξιοποιήσετε τις πηγές που σας δίνο-
νται στη διεύθυνση: 

http://ps.privateschools.gr/lykeio/b_lyk/Istoria_toy_Mesaiwnikoy_kai_toy_Neoteroy_Kosm
oy/Istoria_toy_Mesaiwnikoy_kai_toy_Neoteroy_Kosmoy-Biblio_Mathi.pdf. 

ΟΜΑΔΑ 2Η  

1. Αφού μελετήσετε τις πηγές:  

http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIM-
F114/document/5045cbe49m3b/5045cc12q48z/5045cc12trhj.pdf και  

http://ps.privateschools.gr/lykeio/b_lyk/Istoria_toy_Mesaiwnikoy_kai_toy_Neoteroy_Kosm
oy/Istoria_toy_Mesaiwnikoy_kai_toy_Neoteroy_Kosmoy-Biblio_Mathi.pdf,  

να καταγράψετε τα επιχειρήματα που επιστρατεύει ο Μοντεσκιέ προκειμένου να πείσει για 
την αναγκαιότητα της διάκρισης των εξουσιών. Στη συνέχεια, να δημιουργήσετε μια χρονο-
γραμμή με τρία χρονικά σημεία που θα δείχνει την πορεία της θεωρίας αυτής από την αρ-
χαιότητα μέχρι σήμερα. Αρωγοί σας οι παρακάτω διευθύνσεις:  

http://ebooks.edu.gr/courses/DSDIM-
F114/document/5045cbe49m3b/5045cc12q48z/5045cc12trhj.pdf και 

http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSGL104/66/535,1944/. 

ΟΜΑΔΑ 3Η  

1. Στη βιβλιοθήκη του σχολείου υπάρχει το λατινοελληνικό λεξικό του Κουμανούδη το ο-
ποίο μπορείτε να συμβουλευτείτε για να αποδώσετε στα ελληνικά τη φράση του Ντεκάρτ 
«Cogito ergo sum». Στη συνέχεια, να ανατρέξετε στη διεύθυνση: http://www.greek-
language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/ και να αναζητήσετε την 
ερμηνεία των λέξεων: «προκατάληψη», «δεισιδαιμονία», «μαγεία». Αφού μελετήσετε και 
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το απόσπασμα από το έργο του Ντεκάρτ Λόγος περί της μεθόδου που υπάρχει στο βιβλίο 
σας, να συντάξετε ένα κείμενο (40 λέξεων) που θα προβάλλει το τέλος του μεσαιωνικού 
τρόπου σκέψης και τη γένεση ενός νέου τρόπου. 

2. Οι Διαφωτιστές υπεραμύνονταν των φυσικών δικαιωμάτων του ανθρώπου και του δι-
καιώματος των λαών να καθορίζουν τις τύχες τους και να ελέγχουν τις κυβερνήσεις που 
τους εξουσιάζουν. Θεωρείτε ότι στη σημερινή εποχή υπάρχουν άνθρωποι ή λαοί που κατα-
πιέζονται και που θα δέχονταν με ανακούφιση την εφαρμογή των ιδεών του Διαφωτισμού; 
Τεκμηριώστε την άποψη σας σε ένα κείμενο 60 λέξεων. 

ΟΜΑΔΑ 4Η  

1. Θεωρείτε τυχαία την ανάπτυξη των φυσικών επιστημών παράλληλα με την εμφάνιση των 
ιδεών του Διαφωτισμού; Να περιγράψετε την περιρρέουσα ατμόσφαιρα της εποχής, αφού 
επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF
%83%CE%BC%CF%8C%CF%82 . 

2. Τα παρισινά σαλόνια υπήρξαν εστίες του Διαφωτισμού. Ας υποθέσουμε ότι είστε καλε-
σμένοι σε δείπνο σε ένα τέτοιο σαλόνι. Να γράψετε έναν σύντομο φανταστικό διάλογο που 
θα είχατε με τους συνδαιτυμόνες σας, ο οποίος θα συμπύκνωνε τις νεωτεριστικές απόψεις 
της εποχής. Με ποιων σύγχρονων μουσικών τα έργα θα επενδύατε μουσικά τη βραδιά; 

ΟΜΑΔΑ 5Η  

1. Είστε δημοσιογράφος σε εφημερίδα της εποχής με προοδευτικό προσανατολισμό και, 
αντιλαμβανόμενος ότι κάτι καινούργιο κυοφορείται, επιδιώκετε και καταφέρνετε να πάρετε 
συνέντευξη από τον Ρουσώ. Ποια ερωτήματα θα του θέτατε προκειμένου να ενημερωθούν 
οι αναγνώστες σας για τις απόψεις του σχετικά με την παιδεία και την εκπαίδευση αλλά και 
για τις πολιτικές του απόψεις;  

Να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 

http://ps.privateschools.gr/lykeio/b_lyk/Istoria_toy_Mesaiwnikoy_kai_toy_Neoteroy_Kosm
oy/Istoria_toy_Mesaiwnikoy_kai_toy_Neoteroy_Kosmoy-Biblio_Mathi.pdf. 

Να επισκεφθείτε τη διεύθυνση: 

https://www.youtube.com/watch?v=XLG6wIhPPFg. 

 Αφού παρακολουθήσετε τα φιλμάκια για το Σωκράτη, το Δημόκριτο και τον Αριστοτέλη, να 
εντοπίσετε τις κοινές απόψεις των παραπάνω φιλοσόφων με τους Διαφωτιστές. 

Εργασίες για το σπίτι 

1. «Δεν υπάρχουν Γάλλοι, Γερμανοί, Ισπανοί, ούτε καν Άγγλοι, υπάρχουν μόνο Ευρωπαίοι», 
έλεγε ο Μοντεσκιέ δίνοντας σε κάποιους μελετητές το δικαίωμα να υποστηρίξουν ότι στις 
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ιδέες των Διαφωτιστών βρίσκεται η βάση της ευρωπαϊκής ιδέας. Συμφωνείτε ή διαφωνείτε 
με αυτήν την άποψη; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας.  

2. Να δημιουργήσετε έναν πίνακα στο excel με τρεις στήλες. Στην πρώτη θα γράψετε τα ο-
νόματα των κυριότερων εκπροσώπων του Διαφωτισμού, στη δεύτερη το κυριότερο σύγ-
γραμμα του καθενός και στην τρίτη τις βασικές θεωρίες τους.  

Επέκταση σεναρίου 

Το παρόν σενάριο θα μπορούσε να παραλλαχθεί ή να εξελιχθεί διαθεματικά, σε συνεργα-
σία με τον διδάσκοντα του μαθήματος της Κοινωνικής Αγωγής ή με τον διδάσκοντα της Φυ-
σικής ή ακόμα και της Μουσικής .  

Παρατίθενται κάποιες επιπλέον εργασίες.: 

1. Φανταστείτε ότι είστε ο Βολτέρος που αλληλογραφούσε με τη Μεγάλη Αικατερίνη. Να 
γράψετε μια επιστολή στον επεξεργαστή κειμένου με την οποία ενημερώνετε την αυτοκρά-
τειρα για τις εξελίξεις στην Ευρώπη, σε ό,τι αφορά στη λογοτεχνία (Ροβινσώνας Κρούσος, 
Ταξίδια Γκιούλιβερ), στη μουσική (Μότσαρτ, Μπαχ) και στους νέους συγγραφείς (Γκαίτε). Τo 
κείμενό σας θα το στείλετε με e-mail στη διδάσκουσα. 

2. Να πλοηγηθείτε στη σελίδα: 
http://users.sch.gr/maritheodo/filosofia/html/sof/dida/agogi.htm  

και να απαντήσετε με ένα σύντομο κείμενο 100 λέξεων στον επεξεργαστή κειμένου στο ε-
ξής ερώτημα: πιστεύετε ότι υπάρχει σχέση ανάμεσα στις ιδέες των Διαφωτιστών και των 
Σοφιστών της αρχαίας Ελλάδας; Να τεκμηριώσετε την απάντησή σας. Τo κείμενό σας θα το 
στείλετε με e-mail στη διδάσκουσα 

3. Στις σελίδες: 

 http://ps.privateschools.gr/dimotiko/st_dim/istoria/biblio_daskalou.pdf και 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%94%CE%B9%CE%B1%CF%86%CF%89%CF%84%CE%B9%CF
%83%CE%BC%CF%8C%CF%82  

να συλλέξετε πληροφορίες για τον τρόπο διάδοσης των διαφωτιστικών ιδεών και για το 
ρόλο της γυναίκας σε αυτήν τη διαδικασία. Να συντάξετε ένα άρθρο 100 περίπου λέξεων 
στον επεξεργαστή κειμένου με τις πληροφορίες αυτές, με το οποίο θα ενημερώσετε τους 
συμμαθητές σας. Τo κείμενό σας θα το στείλετε με e-mail στη διδάσκουσα. 

ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Θεωρώ ότι οι 3 διδακτικές ώρες επαρκούν για την ολοκλήρωση της ενότητας . Εκτιμώ ότι 
δυσκολίες θα αντιμετώπιζα στην οργάνωση και λειτουργία των ομάδων, καθώς τα παιδιά 
δεν είναι αρκετά εξοικειωμένα με αυτή τη μορφή διδασκαλίας. Η μέχρι τώρα εμπειρία μου 
πάντως από τη διδασκαλία με τη χρήση ΤΠΕ αποδεικνύει ότι τελικά οι μαθητές ανταποκρί-
νονται θετικά, συμμετέχουν ενεργά και ενθουσιάζονται από τη διαδικασία. 
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Stellarium. Ένα πολύτιμο βοήθημα για τη διδασκαλία της αστρονομίας 
μέσα και έξω από την τάξη 

Σπυριδάκης Γεώργιος 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 04-01 Μουσικού Σχολείου Ρέθυμνου 

giokspy@yahoo.gr 

Περίληψη 

Ένα βασικό εμπόδιο για την αποτελεσματική εκπαίδευση της αστρονομίας στα σχολεία εί-
ναι συχνά η έλλειψη από έτοιμα πακέτα διδακτικού υλικού. Αυτό το άρθρο περιλαμβάνει 
μια σύντομη εισαγωγή στις βασικές λειτουργίες του Stellarium, το οποίο είναι ένα πολύ ση-
μαντικό εργαλείο διδασκαλίας που μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να διδάξει τόσο βασικές 
όσο και προχωρημένες έννοιες της αστρονομίας. Με τη βοήθεια του Stellarium θα οργανώ-
σουμε: Ένα εισαγωγικό μάθημα εξερεύνησης στις βασικές λειτουργίες του λογισμικού, στις 
ουρανογραφικές συντεταγμένες και τις βασικές πληροφορίες των πλανητών του ηλιακού 
μας συστήματος. Ένα προχωρημένο μάθημα στο οποίο ακλουθώντας πορεία διαβαθμισμέ-
νης δυσκολίας θα κάνουμε απλούς αρχικά και στη συν λίγο πιο σύνθετους υπολογισμούς 
αστρονομικών μεγεθών για τους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Μία δραστηριότη-
τα όπου θα μελετήσουμε κάποιους δυνητικά επικίνδυνους αστεροειδείς των οποίων θα 
μετρήσουμε το περιήλιο, την ελάχιστη απόσταση από τη Γή και την ημερομηνία που πλη-
σιάζει που προσεγγίζει την παραπάνω απόσταση. 

Λέξεις - κλειδιά: Stellarium, πλανήτες, ηλιακό σύστημα, ουρανογραφικές συντεταγμένες, 
αστρονομική μονάδα, περιήλιο, Near East Asteroids. 

Εισαγωγή 

Η μελέτη του κόσμου των άστρων είναι ένα μέσον να διερευνήσουμε τους ευρύτερους συ-
μπαντικούς νόμους. Η πλήρης γνώση των συμπαντικών νόμων θεωρείται ότι, αργά ή γρή-
γορα, θα οδηγήσει τον άνθρωπο στη λύση πολλών προαιώνιων ερωτημάτων, όπως το από 
που ερχόμαστε, τι είμαστε, πιο είναι το μέλλον μας σαν είδος. 

Η Αστρονομία μπορούμε να πούμε ότι είναι η μητέρα όλων των επιστημών. Είναι η  επιστή-
μη εκείνη που έχει τις ρίζες της στις αστρικές παρατηρήσεις των Βαβυλωνίων και των αρ-
χαίων Αιγυπτίων. Οι ιερείς-αστρονόμοι εκείνης της περιόδου διαπίστωσαν εμπειρικά ότι οι 
κλιματολογικές εποχές σχετίζονταν με τη θέση του Ήλιου και των άστρων, ότι οι εκλείψεις 
μπορούσαν εύκολα να προβλεφθούν με την περίοδο Σάρο, την οποία μελέτησαν Χαλδαίοι 
αστρονόμοι το 2000 π.χ., και ότι οι αστρικοί ρυθμοί κανόνιζαν τη ροή του χρόνου. Στη συνέ-
χεια η Αστρονομία συστηματοποιήθηκε ως επιστήμη από τους αρχαίους Έλληνες φιλοσό-
φους και οι απαρχές της βρίσκονται πιθανόν στους Ίωνες προσωκρατικούς φιλοσόφους του 
6ου π.Χ. αιώνα. 

Η ανάπτυξη της Αστρονομίας και η μετεξέλιξή της στην Αστροφυσική, μέσω των φυσικών 
μεθόδων, της φωτογραφίας, της φωτομετρίας και της φασματοσκοπίας, μας έδωσε τη δυ-
νατότητα να αντιληφθούμε ότι ζούμε σε ένα βίαιο και εκρηκτικά αναπτυσσόμενο Σύμπαν, η 
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δομή του οποίου δεν παραμένει αμετάβλητη με τον χρόνο, αλλά διαρκώς εξελίσσεται. Μια 
εικόνα που είναι βέβαιο ότι θα συνεχιστεί και στο μέλλον.  

Η αστρονομία είναι μια επιστήμη η οποία βασίζεται στην παρατήρηση του ουρανού και στη 
μέτρηση και καταγραφή των παρατηρήσεων. Για το λόγο αυτό τα όργανα παρατήρησης 
παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Η δυσχρηστία στην τάξη και το κόστος απόκτησης ενός τη-
λεσκοπίου πλέον μπορούμε να πούμε ότι έχει ξεπεραστεί με τα λογισμικά αστρονομίας 
προσημείωσης και παρακολούθησης του ουρανού. ‘Eνα από τα σημαντικότερα, ίσως το πιο 
πλούσιο σε δυνατότητες, είναι το Stellarium. 

Σύντομη περιγραφή προγράμματος 

Το Stellarium είναι ένα πρόγραμμα προσομοίωσης και παρακολούθησης του ουρανού που 
ανήκει στην κατηγορία των προγραμμάτων ανοιχτού λογισμικού και είναι ελεύθερη η εγκα-
τάσταση, αντιγραφή, τροποποίηση και διανομή του κάτω από τους κανονισμούς των α-
δειών Creative Commons 3.0 και GPL.  

Η τελευταία σταθερή έκδοση του προγράμματος στην οποία αναφέρεται η παρούσα εργα-
σία είναι η 0.12.4. Σημαντικό πλεονέκτημα είναι ότι το περιβάλλον χρήσης του προγράμμα-
τος, οι ονομασίες και τα χαρακτηριστικά των άστρων είναι πλήρως εξελληνισμένα. Ένα με-
γάλο επίσης πλεονέκτημα είναι η υποστήριξη του λογισμικού σε forum, wiki καθώς και ένας 
σημαντικός αριθμός πρόσθετων (plug in) και μπορείτε να το κατεβάσετε από το Διαδίκτυο 
για υπολογιστές Windows, Mac και Linux στο www.stellarium.org . 

 

Σχήμα 1: Το περιβάλλον εργασίας και οι βασικές λειτουργίες του Stellarium 
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Επίσης υπάρχει, από τρίτους κατασκευαστές, το Stellarium mobile το οποίο αν και είναι πε-
ριορισμένων δυνατοτήτων παρέχει αρκετές από τις βασικές δυνατότητες του κύριου προ-
γράμματος. Μπορεί να τρέξει σε φορητές συσκευές android και ios σε tablets και 
smartphones. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί μπορούν οι μαθητές με τη διαδικασία του 
παιχνιδιού να εξερευνούν το χάρτη του ουρανού. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό της 
mobile έκδοσης είναι η λειτουργία με τη χρήση του επιταχυνσιόμετρου (accelerometer) της 
συσκευής δηλαδή μετακινώντας και περιστρέφοντας τη συσκευή βλέπουμε στην πραγματι-
κή θέση τα αστέρια όπως θα τα βλέπαμε με ένα τηλεσκόπιο. 

 

Σχήμα 2: Το περιβάλλον εργασίας του Stellarium mobile 

Σημαντικό μειονέκτημα του τελευταίου, αν και ανοικτού κώδικα αφού είναι βασισμένο στο 
Stellarium, είναι ότι δεν παρέχεται πλέον δωρεάν. Επίσης δεν έχει εξελληνισμένο περιβάλ-
λον και οι ονομασίες των άστρων και τα δεδομένα τους είναι στα αγγλικά, κάτι που πιθανόν 
να δυσκολέψει τους μαθητές. 

Μελέτη του ηλιακού μας συστήματος με τη χρήση του Stellarium 

Το γνωστικό αντικείμενο της εφαρμογής που προτείνουμε είναι η μελέτη του ηλιακού μας 
συστήματος. Η διδασκαλία της έννοιας του ηλιακού συστήματος εντάσσεται στη διδακτέα 
ύλη του μαθήματος επιλογής της Β΄ Λυκείου Στοιχειά Αστρονομίας και Διαστημικής, αλλά 
με την αλλαγή του αναλυτικού προγράμματος του λυκείου μπορεί να ενταχθεί στα πλαίσια 
ερευνητικής εργασίας με θέμα την Αστρονομία.  

 Οι ειδικοί στόχοι σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα είναι: 

• Να πλοηγηθούν στο περιβάλλον του Stellarium και να εξοικειωθούν με τις βασικές 
του λειτουργίες. 

• Να αντιληφτούν οι μαθητές τη γεωγραφική θέση του τόπου τους, να αποκτήσουν 
βασικό προσανατολισμό των οριζόντιων συντεταγμένων. 
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• Να μπορούν να αναζητήσουν τους πλανήτες του ηλιακού συστήματος στο Stellari-
um και να αντλήσουν βασικές πληροφορίες όπως το μέγεθος, η απόσταση και η 
σχετική τους θέση. 

• Να εξοικειωθούν με τις αστρικές αποστάσεις και να συγκρίνουν τις σχετικά κοντινές 
αποστάσεις με τη βασική αστρονομική μονάδα AU, την απόσταση Γής –Ηλίου. 

• Να διαπιστώσουν τη σχέση χρόνου και θέσης του πλανήτη στις ουράνιες συντεταγ-
μένες. 

• Να διαπιστώσουν και στη συνέχεια να κατανοήσουν τις μεταβολές των αστρονομι-
κών μεγεθών με τη μεταβολή του χρόνου. 

• Να υπολογίσουν την ελάχιστη (περιήλιο) και τη μέγιστη (αφήλιο) απόσταση των 
πλανητών από τον ήλιο, να παρατηρήσουν τη συχνότητα και κατά συνέπεια την πε-
ριοδικότητα με την οποία συμβαίνουν. 

• Να μελετήσουν τις φάσεις τις σελήνης και να καταγράψουν την ημερομηνία της ε-
πόμενης πανσέληνου και της επόμενης έκλειψης. 

Μεθοδολογία 

Αρχικά καθορίζουμε την τοποθεσία που βρισκόμαστε. Ανοίγοντας το Stellarium η προεπι-
λεγμένη τοποθεσία είναι το Παρίσι, υψόμετρο 38m. Μπορούμε να επιλέξουμε από τις ρυθ-
μίσεις τοποθεσίας τη χώρα και την πόλη μας αλλά αφ ενός επειδή το πρόγραμμα δεν περιέ-
χει αρκετές ελληνικές πόλεις και αφετέρου για την εξοικείωση των μαθητών με τις γεωγρα-
φικές συντεταγμένες τους ζητάμε να αναζητήσουν στο Google earth το γεωγραφικό μήκος 
και πλάτος του σχολείου. Στη συνέχεια θα τοποθετήσουν χειροκίνητα τις συντεταγμένες και 
θα ονομάσουν την τοποθεσία τους. 

Ένας άλλος τρόπος θα ήταν να χρησιμοποιήσουν το GPS κάποιας φορητής συσκευής, tablet 
η smartphone, και με τη βοήθεια του Google maps η κάποιας άλλης εφαρμογής όπως το 
GPS info, καταγράφουμε τα δεδομένα που προκύπτουν. Στη mobile έκδοση του Stellarium 
υπάρχει η δυνατότητα απευθείας εντοπισμού της θέσης μας χρησιμοποιώντας το GPS της 
συσκευής. 

Ξεκινώντας χωρίζουμε την τάξη σε 8 ομάδες και ζητάμε από την κάθε ομάδα να μελετήσει 
κάποιον πλανήτη τον οποίο θα ανιχνεύσει με την αναζήτηση στο Stellarium και θα κατα-
γράψει τις βασικές πληροφορίες. Πληροφορίες που ενδιαφέρουν είναι το απόλυτο και σχε-
τικό μέγεθος, η απόσταση, η μέση ηλιακή ημέρα, η φαινόμενη διάμετρος και τέλος η φάση 
και το ποσοστό φωτεινότητας (illuminate). 

Μοιράζουμε στις ομάδες των μαθητών τα ανάλογα φύλλα εργασίας στα οποία περιέχονται 
πίνακες με τα μεγέθη που θα μετρήσουμε. Στο φύλλο εργασίας περιέχονται οι ορισμοί για 
το κάθε μέγεθος και ο διδάσκων δίνει τις ανάλογες επεξηγήσεις για τα ποιοτικά χαρακτηρι-
στικά τους και για τον τρόπο μέτρησης τους 
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Τα μεγέθη που θα μελετήσουμε είναι τα παρακάτω: 

• Φαινόμενο μέγεθος, του πλανήτη είναι ο αριθμός που καθορίζει πόσο λαμπρό είναι 
ένα ουράνιο σώμα, όπως φαίνεται από την Γη. Όσο πιο λαμπρό φαίνεται ένα ουρά-
νιο αντικείμενο, τόσο μικρότερη είναι η αριθμητική τιμή του μεγέθους του. 

• Απόλυτο μέγεθος ,εντός του ηλιακού συστήματος είναι το φαινόμενο μέγεθος που 
θα είχε ο πλανήτης, ο κομήτης η ο αστεροειδής αν βρισκόταν σε απόσταση ίση με 
την απόσταση Γής- Ηλίου, δηλαδή μιας αστρονομικής μονάδας (A.U.). 

• Αστρονομική μονάδα (A.U), ονομάζεται η μέση απόσταση Γης-Ηλίου. Επειδή η από-
σταση αυτή δεν είναι σταθερή καθώς η τροχιά της Γης γύρω από τον Ήλιο είναι πε-
ρίπου ελλειπτική. 

• Μέση ηλιακή μέρα, είναι ο μέσος χρόνος που μια περιοχή του πλανήτη φωτίζεται 
από τον ήλιο. 

• Φαινόμενη διάμετρος, είναι η γωνία που σχηματίζουν οι δύο ευθείες που ξεκινάνε 
από τη Γή και εφάπτονται στον πλανήτη. Μετριέται σε μοίρες και η τιμή της δεν εί-
ναι σταθερή αλλά μεταβάλλεται προφανώς με το χρόνο αφού μεταβάλλονται και οι 
αποστάσεις των πλανητών. 

• Φάση (0-1), και ποσοστό φωτεινότητας, (illuminate 0-100%) είναι ο αριθμός που 
δείχνει το τμήμα του πλανήτη στο οποίο δεν παρεμβάλλεται η σκιά της Γής, όπως 
ξέρουμε και με τη Σελήνη στην πανσέληνο έχουμε φάση 1 και 100% και στην ολική 
έκλειψη φάση 0 και 0,0%. 

 

Σχήμα 3: Μεταβολή μεγεθών της Αφροδίτης σε διαφορετικές χρονικές στιγμές 

Έχοντας λοιπόν συγκεντρώσει τα παραπάνω στοιχεία η κάθε ομάδα ζητάμε να παρατηρή-
σουν τις μεταβολές των μεγεθών  αφού επιταχύνουμε τη ροή του χρόνου δίνοντας ιδιαίτε-
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ρη σημασία στην απόσταση και τη φάση. Για την καλύτερη παρατήρηση αφαιρούμε την 
ατμόσφαιρα και το τοπίο και επιλέγουμε το αντικείμενο να εμφανίζεται στο κέντρο και να 
μην μετακινείται. 

Στη συνέχεια ζητάμε από του μαθητές να αλλάξουν την τοποθεσία του από τη Γη στον Ήλιο, 
βρίσκουμε ξανά τον πλανήτη με τον οποίο ασχολείται η ομάδα και μεταβάλλοντας πάλι τη 
ροή του χρόνου ζητάμε να καταγράψουν τις χρονικές στιγμές στις οποίες η απόσταση γίνε-
ται ελάχιστη (περιήλιο) και μέγιστη (αφήλιο). Στη συνέχεια υπολογίζουμε το χρονικό διά-
στημα που μεσολαβεί από το περιήλιο στο αφήλιο και το μεταφέρουμε στον ανάλογο πίνα-
κα του φύλλου εργασίας. Στη φάση αυτή η ομάδα που είχε αναλάβει τον Ήλιο αναλαμβάνει 
τη Γη. 

 

Σχήμα 4: Υπολογισμός περιηλίου και αφηλίου της Γης. 

Στη συνέχεια αλλάζουμε ξανά την τοποθεσία μας στη αρχική επιλέγοντας όλες οι ομάδες τη 
Σελήνη από την αναζήτηση του Stellarium και επαναλαμβάνουμε τα παραπάνω με το χρόνο 
μόνο που τώρα παρατηρούμε και καταγράφουμε τη φάση της. Έτσι καταχωρούμε στον α-
ντίστοιχο πίνακα του φύλλου εργασίας τη χρονική στιγμή που η φάση θα γίνει 1 (100%, 
πανσέληνος) και αντίστοιχα τη χρονική στιγμή που θα γίνει, η θα πλησιάσει περισσότερο το 
0 (0%, μερική η ολική έκλειψη). Στη συνέχεια, αφού ενεργοποιήσουμε και πάλι την εμφάνι-
ση εδάφους, πηγαίνουμε στις ρυθμίσεις τοποθεσίας και αλλάζοντας τις τοποθεσίες παρα-
τηρούμε αν είναι ορατή η έκλειψη από τις περιοχές αυτές. Η διαδικασία είναι ανάλογη με 
αυτή που φαίνεται στο Σχήμα 3. 

Τέλος συμπληρώνουν στο φύλλο εργασίας ερωτήσεις κλειστού και ανοικτού τύπου οι οποί-
οι βασίζονται στα παρακάτω: 

• Γιατί χρησιμοποιούμε την αστρονομική μονάδα AU; 

407

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



• Γιατί παρατηρούνται διαφορές στις τιμές των αστρονομικών μεγεθών σε διαφορε-
τικές τοποθεσίες; 

• Γιατί μεταβάλλονται κάποια μεγέθη με το χρόνο ενώ κάποια παραμένουν σταθερά; 

• Γιατί υπάρχει περιοδικότητα σε τιμές κάποιων μεγεθών όπως η απόσταση και η 
φάση; 

Με βάση τις απαντήσεις μπορούμε να αξιολογήσουμε το βαθμό κατανόησης των υπό μελέ-
τη αστρονομικών εννοιών. 

Δραστηριότητα: Μελέτη αστεροειδών που πλησιάζουν τη Γη (Near East Asteroids) 

Δυνητικά επικίνδυνα αντικείμενα (Near East Objects) ονομάζονται στην αστρονομία τα α-
ντικείμενα (αστεροειδείς η κομήτες) που μπαίνουν η πρόκειται να μπουν σε τροχιά στο η-
λιακό μας σύστημα και στην πορεία του μπορεί να πλησιάσουν πολύ κοντά η ακόμα και να 
πέσουν στη Γη. Για να θεωρείται ένας αστεροειδής δυνητικά επικίνδυνος πρέπει η προβλε-
πόμενη τροχιά του να πλησιάσει στη Γη σε απόσταση μικρότερη από 0,30 AU, βρίσκεται 
εξωτερικά και δεν τέμνεται με την τροχιά της Γής. Εναλλακτικό κριτήριο είναι ο αστεροειδής 
να έχει περιήλιο μικρότερο από 1,30 AU.  

Ένας τέτοιος αστεροειδής είναι ο 2014 HQ124, ο οποίος σύμφωνα με το Near Earth Objects 
Dynamic Site έχει περιήλιο 0.6297 AU και πλησίασε τη Γη σε πολύ κοντινή απόσταση, μόλις 
0.00835 ΑU στις 8/6/2014 09:12, δηλαδή περίπου 3 φορές την απόσταση Γης-Σελήνης.  

Αρχικά εντοπίζουμε με τους μαθητές αστεροειδείς που θέλουμε να μελετήσουμε στην ι-
στοσελίδα του Minor Planet Center από το οποίο μπορούμε να αντλήσουμε τις απαραίτητες 
πληροφορίες.  

Στη συνέχεια πρέπει να εισάγουμε τους υπό μελέτη αστεροειδείς στο Stellarium και μετρά-
με το περιήλιο και την ελάχιστη απόσταση από τη Γη . Αυτό γίνεται ως εξής:  

1. Επιλέγουμε από το μενού των κεντρικών ρυθμίσεων το Πρόσθετο, Συντάκτης Ηλια-
κού Συστήματος και επιλέγουμε Ρύθμιση. 

2.  Στις λίστες του Import Data επιλέγουμε τον κατάλογο MPCORB: near Earth aster-
oids (NEAs) και επιλέγουμε Get Orbital Elements. 

3. Βρίσκουμε στην αναζήτηση το ζητούμενο αντικείμενο, π.χ. 2014 ΗQ124, το μαρκά-
ρουμε και επιλέγουμε Add Objects και ο αστεροειδής εισάγεται. 
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Σχήμα 5: Εισαγωγή αστεροειδή στο Stellarium. 

Στη συνέχεια ακολουθούμε τα βήματα που ακλουθήσαμε στους πλανήτες: 

• Βρίσκουμε στην αναζήτηση τον 2014 HQ124 και επιλεγούμε αντικείμενο στο κέντρο 
καθώς και αφαίρεση εδάφους και ατμόσφαιρας για καλύτερη ευκρίνεια. 

• Επιλέγουμε τοποθεσία τον Ήλιο, όπως προηγουμένως με τους πλανήτες, και μετα-
βάλλοντας τη χρονική ροή μετράμε το περιήλιο. 

• Επιστρέφουμε στην τοποθεσία Γη και αφού μεταβάλουμε και πάλι τη χρονική ροη 
καταγράφουμε την ελάχιστη απόσταση προσέγγισης της Γής και την χρονική στιγμή. 

 

 

Σχήμα 6: Μέτρηση ελαχίστης απόστασης του 2014 HQ124 . 
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Συμπέρασμα 

Τα περισσότερα αστρονομικά φαινόμενα όπως αυτά που μελετήσαμε είναι δύσκολο να 
προσεγγιστούν λαμβάνοντας υπόψη τις προϋπάρχουσες ιδέες πραγματοποιώντας εννοιο-
λογική αλλαγή επειδή οι εμπειρίες που έχουν είναι μόνο εικονικές. Έτσι η εικονική προσο-
μοίωση με τη μορφή παιχνιδιού είναι ο ιδανικός τρόπος προσέγγισης. Το Stellarium είναι 
από τα πιο κατάλληλα εργαλεία για το σκοπό αυτό γιατί συνδυάζει την πολλαπλότητα ερ-
γαλείων χρήσης με το πολύ απλό και οικείο περιβάλλον και μπορεί να αντικαταστήσει το 
παραδοσιακό τηλεσκόπιο. Δυστυχώς το μάθημα της Αστρονομίας εκτοπίστηκε από το ανα-
λυτικό πρόγραμμα της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αγνοώντας οι ιθύνοντες την αναγκαι-
ότητα του αντικειμένου και τα ενδιαφέροντα των μαθητών, όπου πλέον μόνο υπό μορφή 
ερευνητικής εργασίας μπορεί να διδαχτεί.  
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Αξιοποίηση της Εικονικής Μηχανής VirtualBox της Oracle στην Επιμόρφωση Εκπαιδευτι-
κών ΠΕ04. 
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Περίληψη 

Στην εργασία μας παρουσιάζουμε τον τρόπο με τον οποίο αξιοποιήσαμε την τεχνολογία 
Εικονικής Μηχανής (EM) προκειμένου να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα της συνύπαρξης 
όλων των εκπαιδευτικών λογισμικών που έχουν υλοποιηθεί κατά καιρούς για εκπαιδευτι-
κούς ΠΕ04. Στόχος μας ήταν η απροβλημάτιστη και παράλληλη λειτουργία όλων των λογι-
σμικών, ως ένα ενιαίο σύνολο χωρίς να θυσιαστεί κανένα λόγω ασυμβατότητας με τα σύγ-
χρονα λειτουργικά και τις σύγχρονες απαιτήσεις ασφάλειας. Ως επιμορφωτές στο 5ο ΚΣΕ 
ΙΛΙΟΥ δημιουργήσαμε ένα πρότυπο περιβάλλον σε ΕΜ Virtual Box (VB) όπου εγκαταστήσα-
με όλα ανεξαιρέτως τα λογισμικά ΠΕ04 όπως και τις πιο δημοφιλείς βιβλιοθήκες προσο-
μοιώσεων και το διανείμαμε στους επιμορφούμενους. Το αποτέλεσμα ήταν ο κάθε επι-
μορφούμενος να διαθέτει όλα τα εκπαιδευτικά λογισμικά πλήρως λειτουργικά σε ΕΜ την 
οποία μπορεί να λειτουργεί είτε μέσα από τον δικό του Η/Υ είτε μέσα από τον Η/Υ του σχο-
λείου. Μπορεί επίσης να διατηρεί το ενιαίο περιβάλλον σε μελλοντικές αναβαθμίσεις του 
τεχνολογικού του εξοπλισμού.  

Λέξεις - κλειδιά: Εικονική Mηχανή, Ιδεατή Mηχανή Virtual Box, Επιμόρφωση ΠΕ04 

Εισαγωγή: Η ανάγκη χρήσης Εικονικών Μηχανών. 

Από την ελληνική αλλά και από την ξένη βιβλιογραφία φαίνεται καθαρά η σημασία της α-
ξιοποίησης των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογίες Πληροφορίας κι Επικοινωνιών) στη διδακτική πράξη και 
οι αλλαγές που μπορούν να επέλθουν τόσο στο επίπεδο των μεθόδων όσο και των εκπαι-
δευτικών στρατηγικών. (Warwick, Wilson, Winterbottom, 2006) (Lim, Barnes, 2002), (Κόμης, 
2004), (Ράπτης, Ράπτη, 2007).  

Στη χώρα μας σύμφωνα με την Πράξη «Επιμόρφωση των Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση 
και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη» που υλοποιείται στο πλαίσιο του Επιχειρη-
σιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», ΕΣΠΑ (2007-2013), έχουν υλο-
ποιηθεί τέσσερεις περίοδοι επιμόρφωσης στα ΚΣΕ (Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης) και τη 
φετινή χρονιά (2014) ολοκληρώνεται η πέμτη (Ε΄) περίοδος. 
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Θα σας παρουσιάσουμε τον τρόπο αξιοποίησης της ΕΜ VB που εφαρμόσαμε κατά την επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών ΠΕ04 στο ΚΣΕ ΙΛΙΟΥ τις δύο τελευταίες περιόδους (Δ΄και Ε΄) 
επιμόρφωσης στα πλαίσια της παραπάνω Πράξης. 

Η ανάγκη επιλογής της λύσης της ΕΜ κατά την επιμόρφωση υπαγορεύτηκε από ζητήματα 
συμβατότητας και αξιοπιστίας στη λειτουργία των εκπαιδευτικών λογισμικών. Αντικρουό-
μενες εκδόσεις Java, σφιχτές ρυθμίσεις ασφαλείας όπως επίσης και η έλλειψη αναδρομικής 
συμβατότητας δημιούργησαν πολλαπλά προβλήματα στους επιμορφούμενους ιδιαίτερα 
στην προσπάθεια τους να εγκαταστήσουν τα λογισμικά στους οικείους υπολογιστές ή στους 
υπολογιστές του σχολείου. Προβλήματα παρουσιάστηκαν επίσης όταν κάποιοι επιμορφού-
μενοι προχώρησαν σε αναβάθμιση του τεχνολογικού τους εξοπλισμού εγκαταλείποντας τα 
Windows XP. Επιπροσθέτως σήμερα, ακόμα και αν οι επιμορφούμενοι εξακολουθούν να 
διαθέτουν Windows XP όπου όλα τα λογισμικά λειτουργούν αρμονικά, η πρόσφατη διακο-
πή υποστήριξης του συγκεκριμένου λειτουργικού από τη μητρική εταιρεία θα τους οδηγή-
σει μελλοντικά σε αναγκαστική αναβάθμιση λόγω των κενών ασφαλείας που θα εμφανι-
στούν. Αυτό θα δημιουργήσει σοβαρό πρόβλημα στη συνέχιση χρήσης αρκετών λογισμι-
κών. Η ραγδαία ανάπτυξη και εξέλιξη των λειτουργικών συστημάτων, η αύξηση της υπολο-
γιστικής ισχύος, η αύξηση των επιπέδων ασφαλείας των υπολογιστών για την αποφυγή ε-
ξωτερικών απειλών, η έλλειψη αναβαθμίσεων των εγκεκριμένων εκπαιδευτικών λογισμι-
κών, είναι κάποιοι από τους παράγοντες που οδηγούν στην ανάγκη ταυτόχρονης ύπαρξης 
πολλαπλών λειτουργικών στον ίδιο υπολογιστή προκειμένου να επιτευχθεί το μέγιστο δυ-
νατό επίπεδο συμβατότητας (Smadi et al 2012). Οι λύσεις στις οποίες στραφήκαμε είναι οι 
παρακάτω: 

α) Η συνύπαρξη δύο ή περισσοτέρων ανεξάρτητων μεταξύ τους λειτουργικών (Μultiple 
Boot) τα οποία λειτουργούν ανεξάρτητα με το ένα αποκλείει το άλλο. Για παράδειγμα θα 
μπορούσαμε να διαθέτουμε στον ίδιο Η/Υ Windows XP για τις ανάγκες των εκπαιδευτικών 
λογισμικών και Windows 8 για τις υπόλοιπες λειτουργίες. Με την εκκίνηση του Η/Υ μπο-
ρούμε επιλέγουμε το λειτουργικό σύστημα που επιθυμούμε κάθε φορά.  

β) Η χρήση ΕΜ όπου ένα θυγατρικό λειτουργικό είναι εμφωλιασμένο στο μητρικό λειτουρ-
γικό. Για παράδειγμα τα Windows XP είναι εμφωλιασμένα σε Windows 8. Σε αυτή την περί-
πτωση μπορούμε να χρησιμοποιούμε το θυγατρικό λειτουργικό σύστημα μέσα από το μη-
τρικό. Μπορούμε δηλαδή να πετύχουμε ταυτόχρονη παράλληλη λειτουργία και των δυο 
λογισμικών.  

Η πρώτη λύση απορρίφτηκε ως λύση για της ανάγκες του ΚΣΕ γιατί είναι πολύ δύσκολο έως 
αδύνατο να εγκαταστήσει κανείς σε σύγχρονους Η/Υ Windows XP λόγω της αδυναμίας να 
βρεθούν κατάλληλοι οδηγοί. Επιπλέον ακόμη και αν η εγκατάσταση και λειτουργία των 
Windows XP τελικά επιτευχθεί, τα εκπαιδευτικά λογισμικά δεσμεύονται στον συγκεκριμένο 
υπολογιστή. Αυτό έχει ως συνέπεια σε περίπτωση αλλαγής υπολογιστή ή σε ανάγκη χρήσης 
άλλου υπολογιστή να πρέπει να επαναληφθεί η διαδικασία από την αρχή.  

Ακολουθήσαμε τη δεύτερη λύση, αυτή της δημιουργίας εικονικής μηχανής μιας και λύνει 
όλα τα προβλήματα συμβατότητας προσδίδοντας επιπλέον αξιοσημείωτη ευελιξία  
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Η Εικονική Μηχανή  

H Εικονική Μηχανή (EM) είναι ένα λογισμικό το οποίο εγκαθίσταται στο οικείο λειτουργικό 
ενός πληροφοριακού συστήματος. Η EM δημιουργεί ένα η περισσότερους εικονικούς υπο-
λογιστές με ένα ή περισσότερα διαφορετικά λειτουργικά συστήματα (ιδεατές μηχανές). Οι 
Ιδεατές Μηχανές (ΙΜ) διαμοιράζουν τους πόρους του οικείου συστήματος: CPU, μνήμη, 
κάρτα γραφικών, κάρτα ήχου και δικτυακές διασυνδέσεις στις αντίστοιχες ιδεατές μηχανές . 
Η αρχιτεκτονική ενός υβριδικού συστήματος πραγματικής και ΕΜ φαίνεται στο Σχήμα 1 
(Smith & Nair, 2003).  

α   β 

Σχήμα 1: α) Η/Υ με ΕΜ β) Η/Υ με πολλαπλά λειτουργικά 

Για παράδειγμα το οικείο υπολογιστικό σύστημα μπορεί να είναι ένας φορητός Η/Υ με λει-
τουργικό σύστημα Windows 8. Με το λογισμικό EM μπορούμε να κατασκευάσουμε πολλα-
πλές IM οι οποίες υποστηρίζουν πολλαπλά λειτουργικά συστήματα: DOS, Windows XP, 
Linux, Windows 3.1 κλπ, τα οποία θα εδράζονται μέσα στο οικείο λειτουργικό. Οι IM συ-
μπεριφέρονται ως πραγματικοί υπολογιστές μιας και ο σκοπός των λογισμικών προσομοί-
ωσης είναι να δημιουργήσουν ισάριθμους εικονικούς Η/Υ αντλώντας πόρους από τον οικείο 
Η/Υ. Για παράδειγμα μπορούμε να εκτυπώσουμε, να συνδεθούμε σε δίκτυο, να εισάγουμε 
συσκευές USB μέσα από εικονικό περιβάλλον Windows ΧP ενώ το πραγματικό περιβάλλον 
είναι Windows 8.  

Η τεχνολογία της EM αποτελεί εφεύρεση της ΙΒΜ στη δεκαετία του ΄50 με κεντρικό στόχο 
την καλύτερη αξιοποίηση των φυσικών συστημάτων τα οποία την εποχή εκείνη είχαν πολύ 
υψηλό κόστος (Goldberg, 1973). Ουσιαστικά εξέλιπε τη δεκαετία ΄80 και ΄90 λόγω της δρα-
ματικής μείωσης του κόστους των υπολογιστών. Επανεμφανίστηκαν μετά το 2005 γιατί από 
αυτή τη χρονιά και μετά για πρώτη φορά η υπολογιστική ισχύς ξεπέρασε τις απαιτήσεις των 
λειτουργικών συστημάτων. Η ανεκμετάλλευτη υπολογιστική ισχύς έδινε τη δυνατότητα α-
ξιοποίησης των δυνατοτήτων πολλαπλών λειτουργικών. Παράλληλα η ανάγκη για μεγαλύ-
τερη ασφάλεια πυροδότησε την ανάπτυξη των λογισμικών EM δεδομένου ότι μια διαδι-
κτυακή απειλή που είναι σημαντική για ένα λειτουργικό σύστημα δεν είναι απαραίτητα α-
πειλή για κάποιο άλλο. Εταιρείες όπως η ΙNTEL, AMD, SUN, ORACLE, VMware, ανέπτυξαν 
συστήματα προς αυτή την κατεύθυνση. Η τεχνολογία της EM είναι κάτι διαφορετικό από 
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την εγκατάσταση διαφόρων λειτουργικών συστημάτων στον ίδιο Η/Υ. Η εγκατάσταση πολ-
λαπλών λειτουργικών και η δυνατότητα επιλογής λειτουργικού με την εκκίνηση λειτουργίας 
του Η/Υ δεν αποτελεί τεχνολογία EM μιας και το εκάστοτε λογισμικό έχει τον απόλυτο έλεγ-
χο του φυσικού συστήματος για όλη τη διάρκεια της λειτουργίας του Η/Υ. Για να αλλάξουμε 
λειτουργικό θα πρέπει να επανεκκινήσουμε τον Η/Υ. Επιπλέον δεν υπάρχει η δυνατότητα 
επικοινωνίας μεταξύ των διαφόρων λειτουργικών και σε ορισμένες περιπτώσεις το κάθε 
λογισμικό απαιτεί το δικό του σκληρό δίσκο ή το δικό του διαμέρισμα δίσκου λόγω διαφο-
ρετικής χαρτογράφησης του αποθηκευτικού χώρου.  

Η εγκατάσταση πολλαπλών λειτουργικών στον ίδιο Η/Υ χωρίς τη χρήση της EM ήταν ιδιαί-
τερα δημοφιλής παλαιότερα λόγω των περιορισμένων πόρων του Η/Υ, κυρίως σε ότι αφορά 
τη μνήμη και την επεξεργαστική ισχύ. Η λειτουργία της προσομοίωσης της ΕΜ απαιτούσε 
σημαντικούς πόρους με αποτέλεσμα σε χαμηλής ισχύος μηχανήματα η EM να είναι αργή 
και αναποτελεσματική. Σήμερα που υπάρχει άφθονη υπολογιστική ισχύς και μνήμη ακόμη 
και σε πολύ φθηνά μηχανήματα η προσομοίωση είναι πολύ πιο εφικτή λύση σε περιπτώ-
σεις όπως: 

Α) Επίλυση προβλημάτων ασυμβατότητας μεταξύ λογισμικών διαφόρων εκδόσεων. Αυτό 
αποτελεί και το πιο βασικό κίνητρο χρήσης της ΕΜ. Για παράδειγμα τα λογισμικά για την 
υποστήριξη μαθημάτων ΠΕ04 δημιουργήθηκαν σε βάθος 20 ετών όπου πολλές από τις τε-
χνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν είτε εξαλείφθηκαν και δεν χρησιμοποιούνται πλέον (Tool 
book) ή εξελίχθηκαν χάνοντας την αναδρομική συμβατότητα (Java) είτε έχασαν τη συμβα-
τότητα με σύγχρονα λειτουργικά (Λειτουργικά 64 bit). H χρήση της ΕΜ και η δημιουργία ΙΜ 
δίνει τη δυνατότητα επίλυσης των ασυμβατοτήτων.  

Β) Επέκταση της φορητότητας. Οι σύγχρονες ΕΜ δίνουν τη δυνατότητα αποθήκευσης και 
μεταφοράς μιας ΙΜ από έναν υπολογιστή σε ένα άλλο χωρίς να απαιτείται επανεγκατάστα-
ση του λειτουργικού και των λογισμικών στην ιδεατή μηχανή. Μπορούμε για παράδειγμα 
να κατασκευάσουμε μιαν ΙΜ Windows XP η οποία έχει εγκατεστημένο το σύνολο των εκ-
παιδευτικών λογισμικών και να τη μεταφέρουμε αυτούσια από το δικό μας υπολογιστή σε 
υπολογιστή του σχολείου για εκπαιδευτική χρήση χωρίς απώλεια συμβατότητας  

Γ) Αύξηση της ασφάλειας. Παλαιότερα λειτουργικά (πχ. Windows XP), πλατφόρμες ανάπτυ-
ξης (πχ. Java Virtual Machines, ΝΕΤ), παλαιά επιπρόσθετα φυλλομετρητών (Browser Plugins) 
έχουν χαρακτηριστεί πλέον ως επισφαλή για τη λειτουργία σε δικτυωμένο υπολογιστή. Ε-
πομένως ακόμα και αν ήταν δυνατό, λόγοι ασφαλείας δεν θα επέτρεπαν τη λειτουργία τους 
στο οικείο λειτουργικό. Η χρήση ΕΜ και η δυνατότητα «στεγανοποίησης» της ΙΜ μέσα από 
το μητρικό λειτουργικό επιτρέπουν την ασφαλή χρήση παλαιότερων λογισμικών και λει-
τουργικών.  

Ε) Ενοποίηση του οικοσυστήματος του εκπαιδευτικού λογισμικού. Το σύστημα των εκπαι-
δευτικών λογισμικών είναι κατακερματισμένο. Τα περισσότερα λογισμικά δημιουργήθηκαν 
από συγκεκριμένες ομάδες εργασίες μέσα σε συγκεκριμένο πλαίσιο χρηματοδότησης. Όταν 
πλέον διαλύθηκαν οι ομάδες ή εξέλειπε το πλαίσιο χρηματοδότησης σταμάτησε και η εξέλι-
ξη και αναβάθμιση των λογισμικών. Αποτέλεσμα είναι τα υπάρχοντα λογισμικά να έχουν 
πολύ διαφορετικά τεχνολογικά προφίλ. Για παράδειγμα το ΑΜΑΠ (Ανοιχτό Μαθησιακό Πε-
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ριβάλλον) το οποίο αξιοποίησε την επίκαιρη στην εποχή του VRML τεχνολογία και το Λογι-
σμικό Γεωγραφίας Γυμνασίου το οποίο αναπτύχθηκα για τα Netbook και απαιτεί για τη λει-
τουργία του Imagine plugin σε explorer έχουν πολύ διαφορετικά τεχνολογικά προφίλ. Η τε-
χνολογία των ΕΜ επιτρέπει την ενοποίηση του συστήματος. Για παράδειγμα μπορούμε να 
έχουμε τις σύγχρονες HTML5 προσομοιώσεις του Phet (phet.colorado.edu ) να τρέχουν κα-
νονικά σε Windows 8 και τις παλαιότερες προσομοιώσεις του Fendt (http://www.walter-
fendt.de/ph14gr) να τρέχουν σε Windows XP και η εναλλαγή μεταξύ τους να γίνεται σε 
πραγματικό χρόνο. 

ΣΤ) Πειραματισμός χωρίς να διακινδυνεύει η ακεραιότητα του οικείου Η/Υ. Η χρήση της EM 
δίνει τη δυνατότητα πειραματισμού σε εικονικά λειτουργικά συστήματα εγκατεστημένα σε 
ΙΜ χωρίς να κινδυνεύει η ακεραιότητα της οικείας μηχανής λόγω λαθών χειρισμού. Σε πε-
ρίπτωση αστοχίας στην ΙΜ μπορούμε πολύ εύκολα να κατασκευάσουμε άλλη.  

Δημιουργώντας Eικονική Mηχανή για το ΚΣΕ του 5ο ΣΕΚ ΙΛΙΟΥ 

Όπως αναφέραμε και παραπάνω μέχρι και πριν από μερικά χρόνια η χρήση ΕΜ αποφευγό-
ταν μιας και εξαντλούσε τους πόρους του μητρικού λειτουργικού. Η αύξηση όμως της υπο-
λογιστικής ισχύος, η καθιέρωση της πολυεπεξεργασίας ,η αύξηση της διαθέσιμης μνήμης 
και αποθηκευτικού χώρους των σύγχρονων υπολογιστών δίνει σαφές πλεονέκτημα στην ΕΜ 
χωρίς να θυσιάζει πλέον ταχύτητα και λειτουργικότητα. Κατά τη διάρκεια του πειραματι-
σμού μας, διαπιστώσαμε ότι απλοί διπύρηνοι υπολογιστές Pentium με 2 GB μνήμη κα 10 
GB χώρο διαθέσιμο για την ΙΜ δεν είχαν κανένα πρόβλημα να τρέξουν μέσω της ΕΜ ακόμη 
και τα πιο απαιτητικά εκπαιδευτικά λογισμικά. Σε ισχυρούς υπολογιστές με επεξεργαστές 
Core (σειρά επεξεργαστών υψηλής απόδοσης της Intel) και μνήμη RAM 4 GB και πάνω η ΕΜ 
συμπεριφέρεται ως ένα οποιοδήποτε κοινό πρόγραμμα αφήνοντας πόρους στον υπολογι-
στή για παράλληλη χρήση στο μητρικό λειτουργικό. Στην παραπάνω υπολογιστική πλατ-
φόρμα (Μητρικός Η/Υ και ΕΜ) μπορούν να υλοποιηθούν υβριδικά σενάρια. Για παράδειγμα 
ο μητρικός υπολογιστής μπορεί να χρησιμοποιηθεί για πρόσβαση στο διαδίκτυο με πλήρη 
ασφάλεια ενώ ταυτόχρονα να γίνεται η αξιοποίηση κάποιου στατικού λογισμικού της ΕΜ 
και εναλλαγής μεταξύ τους μέσω ενός απλού Alt +Tab. Πέρα από την αξιοποίηση των ίδιων 
των λογισμικών, η σωστή παραμετροποίηση της ΕΜ του ΚΣΕ μας έδωσε τη δυνατότητα με-
ταφοράς του μεγάλου όγκου φύλλων εργασίας και βοηθητικού υλικού που διαθέτουν τα 
λογισμικά στους φακέλους εγκατάστασης στο μητρικό λειτουργικό για περαιτέρω επεξερ-
γασία, εμπλουτισμό, εκτύπωση κλπ. Το ίδιο συνέβη και για το πλούσιο πολυμεσικό υλικό 
που υπάρχει σε αρχεία βίντεο ήχου εικόνων κλπ. Για παράδειγμα βίντεο από το ΣΕΠ μετα-
φέρθηκαν από την ΙΜ και ενσωματώθηκαν σε PowerPoint στο μητρικό λειτουργικό όπως 
επίσης και φύλλα εργασίας από το ΑΜΑΠ. Με τον τρόπο αυτό δεν έμεινε τίποτα αναξιοποί-
ητο από τους διαθέσιμους πόρους.  

Η δυνατότητα διανομής των ΙΜ που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο λειτουργίας της ΕΜ έδω-
σε τη δυνατότητα στους επιμορφούμενους να μεταπηδήσουν από τον υπολογιστή του δι-
κτύου της αίθουσας επιμόρφωσης στο δικό τους φορητό υπολογιστή χωρίς να χαθεί η αί-
σθηση της ομοιομορφίας που είναι απαραίτητη ώστε να γίνει σωστά η επιμόρφωση. Στους 
επιμορφούμενους δόθηκαν οδηγίες ώστε να είναι σε θέση να δημιουργήσουν πρόσθετες 
ΙΜ προσαρμοσμένες στις δικές τους ανάγκες. Με τον τρόπο αυτό διέθεταν την ΙΜ αναφο-
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ράς του ΚΣΕ αλλά τις δικές τους ΙΜ. Είχαν έτσι την ευκαιρία να πειραματιστούν ελεύθερα με 
τα λογισμικά χωρίς το φόβο λανθασμένων χειρισμών στην εγκατάσταση και τη λειτουργία. 
Η σταδιακή αποδέσμευση από τους υπολογιστές του δικτύου του κέντρου επιμόρφωσης 
αύξησε το βαθμό οικειοποίησης των λογισμικών δεδομένου υπήρχε το ίδιο περιβάλλον στο 
σπίτι , στο σχολείο και στο κέντρο επιμόρφωσης. Ως λειτουργικό σύστημα για την πραγμα-
τική μηχανή επιλέξαμε Windows 8 64Bit και ως λογισμικό για την ΙΜ του ΚΣΕ επιλέξαμε τα 
Windows XP SP3. Λόγω της μακροβιότητας του συγκεκριμένου λειτουργικού σχεδόν το σύ-
νολο των εκπαιδευτικών λογισμικών αναπτύχθηκε και δοκιμάστηκε στο συγκεκριμένο λει-
τουργικό. Αποτελεί την ασφαλέστερη επιλογή ως λειτουργικό ΙΜ για τη χρήση σε ΚΣΕ. Αφού 
έγινε η εγκατάσταση του παραπάνω λειτουργικού στην ΙΜ, εγκαταστήσαμε και τα παρακά-
τω εκπαιδευτικά λογισμικά: 

ΒΙΟΛΟΓΙΑ: Εγκυκλοπαίδεια σώματος, Βιολογία Γυμνασίου.  

ΦΥΣΙΚΗ: Interactive physics, ΑΜΑΠ, EDISON, ΦΥΣΙΚΗ Ι KAI II, ΦΩΣ, ΦΥΣΙΚΗ ΛΥΚΕΙΟΥ, MODEL-
LUS, MAΘΗΜΑ, ΦΥΣΙΚΗ ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ.  

ΧΗΜΕΙΑ: Άνθρακας Α, Άνθρακας Β, IRYDIUM, Χημεία Γυμνασίου, Λεύκιππος.  

ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ: Λογισμικό Γυμνασίου, ΓΑΙΑ ΙΙ.  

ΓΕΝΙΚΑ: Δυναμικές ισορροπίες, ΑΒΑΚΙΟ.  

Το περιβάλλον εργασίας μετά την εγκατάσταση όλων των λογισμικών φαίνεται στην εικόνα 
1. 

 

Εικόνα 1. Το περιβάλλον εργασίας μετά την εγκατάσταση όλων των λογισμικών ΠΕ04 
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Εγκαταστήσαμε επίσης Adobe Reader 7.0 και MS Office2003 ώστε να είναι δυνατή η ανά-
γνωση των εγχειριδίων χρήσης και των φύλλων εργασίας κατευθείαν από την ΙΜ. Διατηρή-
θηκε βέβαια και η δυνατότητα μεταφοράς τους στο μητρικό λειτουργικό. Εγκαταστάθηκαν 
επίσης και οι βιβλιοθήκες προσομοιώσεων Fendt και Phet. Στην ΙΜ δεν εγκαταστάθηκαν 
προγράμματα Web2 μιας και απαιτείται η χρήση σύγχρονων φυλλομετρητών για τη λει-
τουργία τους. Επιπρόσθετα απενεργοποιήθηκε πλήρως η υποστήριξη διαδικτύου μιας και 
τα σύγχρονα λειτουργικά διαθέτουν πολύ καλύτερες δυνατότητες ασφάλειας στον τομέα 
αυτό. Ο συνολικός χώρος που διατέθηκε για την ΙΜ με όλα τα λογισμικά είναι 10 GB. Μια 
ποιο συντηρητική προσέγγιση χωρίς μείωση της λειτουργικότητας θα μπορούσε να γίνει και 
σε 5 GB. H ΕΜ και η ΙΜ του ΚΣΕ δοκιμάστηκε στα πιο δημοφική λογισμικά (Windows Vista 
32Bit, Windows 7 Home, Windows 7 32Bit και Windows 7 pro 64Bit, Windows 8 64Bit και 
Windows 8.1 64Bit) χωρίς κανένα πρόβλημα στη λειτουργία.  

Εφαρμογή στην πράξη και αποτελέσματα 

Το ΚΣΕ ξεκίνησε την λειτουργία του με την προοπτική η επιμόρφωση να γίνει στους υπολο-
γιστές του δικτύου. Oi επιμορφούμενοι γρήγορα διαπίστωσαν ότι η εγκατάσταση και λει-
τουργία των λογισμικών δεν είχε επαναληψιμότητα όταν οι εγκαταστάσεις γίνονταν στα 
οικεία μηχανήματα των επιμορφούμενων κυρίως λόγω ασυμβατότητας με ρυθμίσεις αλλά 
και διαφορετικές εκδόσεις προγραμμάτων. Ακόμα και αν κάποια λογισμικά λειτουργούσαν 
ανεμπόδιστα στο εργαστήριο πχ σε περιβάλλον Windows 7, δεν ήταν καθόλου βέβαιο ότι 
θα συνέβαινε το ίδιο στην οικείο υπολογιστή ακόμα και αν διέθετε το ίδιο λειτουργικό. Για 
παράδειγμα υπήρχε ασυμβατότητα μεταξύ λειτουργικών 32 και 64bit. Η εμπειρία μας έδει-
ξε ότι ακόμα και ευκαιριακές λύσεις που έχουν βρεθεί για την επίτευξη συμβατότητας (π.χ. 
απεγκατάσταση ενημερώσεων java και επανεγκατάσταση παλαιών εκδόσεων) δεν εγγυώ-
νται απρόσκοπτη λειτουργία. Βρεθήκαμε λοιπόν στην ανάγκη να βρούμε μία μόνιμη λύση 
τέτοια ώστε να μεταφερθεί η εστίαση στην ουσία των λογισμικών και όχι σε ζητήματα λει-
τουργίας και ευστάθειάς τους. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των λογισμικών εξαρτάται τόσο 
από το διαθέσιμο λογισμικό όσο και από τον τρόπο που ο επιμορφούμενος το χρησιμοποιεί 
(Lim, Barnes, 2002). Έπρεπε επίσης να βρεθεί μία λύση τέτοια ώστε αναβαθμίσεις των λει-
τουργικών ή γλωσσών προγραμματισμού (java .ΝΕΤ C++ browser plugins) να μην επηρεά-
ζουν τη λειτουργικότητα των λογισμικών. Προχωρήσαμε στην επιλογή του Virtual Box ως 
λογισμικό ΕΜ αφού το δοκιμάσαμε σε διάφορους συνδυασμούς λειτουργικών συστημάτων 
όπως αναπτύξαμε παραπάνω. Η επιλογή του συγκεκριμένου λογισμικού ως λογισμικό ΕΜ 
υπαγορεύτηκε από το γεγονός ότι είναι δωρεάν και υποστηρίζεται πολύ καλά από την OR-
ACLE, κορυφαία εταιρία λογισμικού. 

Αφιερώθηκαν δύο διδακτικοί περίοδοι προκειμένου να διδάξουμε τους επιμορφούμενους 
τον τρόπο εγκατάστασης και παραμετροποίησης της ΕΜ. Παράλληλα τους δόθηκε ΙΜ ανα-
φοράς την οποία κατασκεύασαν οι επιμορφωτές. Με τον τρόπο αυτό οι επιμορφούμενοι 
διέθεταν τη δική τους ΕΜ για πειραματισμό και την ΙΜ αναφοράς για την εκπαίδευσή τους 
στο χώρο του ΚΣΕ στην οποία λειτουργούσαν ανεξαιρέτως όλα τα προτεινόμενα για την εκ-
παίδευσή τους λογισμικά. Κάποιοι επιμορφούμενοι επέλεξαν υβριδική λύση δηλαδή τα λο-
γισμικά τα συμβατά με το λειτουργικό τους να μείνουν στο λειτουργικό και τα υπόλοιπα 
στην ΙΜ. Κάποιοι άλλοι θέλοντας να αποδεσμεύσουν το μητρικό περιβάλλον από την ΕΜ 
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επέλεξαν ως αποκλειστική λύση την ΙΜ για όλα τα λογισμικά. Δεν επιβάλλαμε τον τρόπο 
οργάνωσης των λογισμικών αφήνοντάς τον στην διακριτική ευχέρεια των επιμορφούμενων. 
Η δική μας αίσθηση ήταν ότι η όλη προσέγγιση αύξησε σημαντικά τα επίπεδα εμπιστοσύ-
νης των επιμορφούμενων απέναντι στα λογισμικά. Κάποιοι μάλιστα προχώρησαν και σε 
πειραματισμό δημιουργώντας ΙΜ με άλλα λειτουργικά πχ linux για την αύξηση ασφάλειας 
περιήγησης. Σε γενικές γραμμές οι επιμορφούμενοι υιοθέτησαν εύκολα την προτεινόμενη 
τεχνολογία χωρίς να παρουσιάσουν ιδιαίτερες δυσκολίες χειρισμού.  

Συμπεράσματα και προεκτάσεις  

Σε γενικές γραμμές η τεχνολογία αποδείχθηκε ανθεκτική και φιλική στο χρήστη ενώ η προ-
σομοίωση του περιβάλλοντος Windows XP από την ΙΜ ήταν σχεδόν απόλυτη. Ο διαμοιρα-
σμός των πόρων δεν παρουσίασε συγκρούσεις και η ταυτόχρονη συνύπαρξη πραγματικής 
και ΕΜ ήταν ομαλή. Παρατηρήσαμε επίσης ότι η ΙΜ δεν συγκρουόταν με ρυθμίσεις ασφά-
λειας αντιϊκών προγραμμάτων firewall και επιπέδων UAC (User Access Control) του μητρι-
κού λειτουργικού. Η ORACLE η οποία είναι και η κατασκευάστρια εταιρεία του λογισμικού 
το υποστηρίζει προβαίνοντας σε τακτικές αναβαθμίσεις ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατό-
τητα με τις αναβαθμίσεις του μητρικού λειτουργικού. Σε γενικές γραμμές δεν παρουσιά-
στηκαν προβλήματα και η αυτούσια μεταφορά της ΙΜ του ΚΣΕ σε διάφορους υπολογιστές 
όπου είχε προηγουμένως εγκατασταθεί το Virtual Box ήταν απόλυτα επιτυχής. Θεωρούμε 
ότι η όλη προσέγγιση δίνει μια μόνιμη λύση στο πρόβλημα ασυμβατότητας των εκπαιδευτι-
κών λογισμικών. Βέβαια η χρήση της ΕΜ μπορεί να επεκταθεί και πέρα από την επίλυση 
πρακτικών προβλημάτων. Η δυνατότητα ασφαλούς πειραματισμού που εξασφαλίζει η ΕΜ 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την εκπαίδευση του εκπαιδευτικού σε ζητήματα διαχείρισης 
ιστοτόπων, συστημάτων κλπ. ( Jenkins και Vollrath, 2004). Η χρήση ΕΜ μπορεί επίσης να 
αναβαθμίσει τα εκπαιδευτικά δίκτυα μιας και είναι δυνατόν να συνδυάζονται τα οφέλη και 
η ευκολία ενός λειτουργικού συστήματος (π.χ Windows XP) με την ασφάλεια ενός άλλου ( 
π.χ Windows 7). Σε τέτοιες υλοποιήσεις ο κάθε εκπαιδευτικός και ενδεχομένως ο κάθε μα-
θητής διαθέτει το δικό του εικονικό υπολογιστή προσαρμοσμένο στις ανάγκες του και προ-
σπελάσιμο από οποιοδήποτε υπολογιστή του σχολείου αλλά και εξ αποστάσεως (IBM 
White paper, 2007).   
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Διδακτικό σενάριο. Γιατί ο Ποπάυ έτρωγε σπανάκι; 

Κοτρέτσου Σταματία  
skotretsou@sch.gr 

Περίληψη 

Σκοπός: Στην εργασία παρουσιάζεται ένα διδακτικό σενάριο, το οποίο αφορά το μάθημα 
Βιολογία Α’ Τάξης Γυμνασίου και στοχεύει στην αλλαγή των γνώσεων και αντιλήψεων των 
μαθητών σχετικά με το συστατικό που περιέχεται στο σπανάκι το οποίο προσδίδει υπερφυ-
σική δύναμη στον Ποπάυ.  
Υλικό-Μέθοδος: Το προτεινόμενο σενάριο, διάρκειας 2 διδακτικών ωρών είναι μια επέκτα-
ση του αναλυτικού προγράμματος και έχει σχεδιαστεί ως ένα project. Η μεθοδολογία στηρί-
ζεται στην εποικοδομητική μάθηση  με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού και περιλαμβάνει 
εργασία με τρεις ομάδες μαθητών και δυο σχέδια μαθήματος με τέσσερις και τρεις δρα-
στηριότητες αντίστοιχα. 
Αποτελέσματα: Το παρόν σενάριο αξιολογήθηκε θετικά από τους συμμετέχοντες στην εκ-
παιδευτική διαδικασία και ο σχεδιασμός κρίνεται ικανοποιητικός καθώς εκτελέστηκαν όλες 
οι δραστηριότητες μέσα στον προγραμματισμένο χρόνο. 
Συμπεράσματα: Η διδακτική αυτή πρόταση μπορεί να εξελιχθεί, είτε ως ένα διαθεματικό 
σενάριο όπου μπορούν να εμπλακούν μαθητές και μαθήματα άλλων τάξεων, είτε ως θέμα 
προς διερεύνηση στο πλαίσιο του μαθήματος της Ερευνητικής Εργασίας.  

Λέξεις κλειδιά: Βιολογία, πέψη, ηλεκτρονικοί υπολογιστές, εποικοδομητική μάθηση, εκπαι-
δευτικό λογισμικό 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) μπορούν να υποστηρίξουν 
επιτυχώς σήμερα τις εκπαιδευτικές αλλαγές στη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών (Φ.Ε.) 
καθώς τα μαθησιακά αποτελέσματα των παραδοσιακών μεθόδων καταγράφονται αρνητικά 
(Βλάχος, 2004).  Ο σκοπός είναι να αναπτύξουν οι μαθητές, μέσα από διερευνητικές μεθό-
δους μάθησης, οι οποίες καλλιεργούν την κριτική σκέψη, απαραίτητες για τη ζωή γνώσεις 
και δεξιότητες,  

Ο επιστημονικός και τεχνολογικός αλφαβητισμός διαμορφώνει νέα αντίληψη για τη διδα-
σκαλία των Φ.Ε. καθώς η διαδικασία της μάθησης συνδέεται με καταστάσεις και προβλή-
ματα της καθημερινής ζωής των μαθητών. Σύμφωνα με τη νέα θεωρία μάθησης, τον εποι-
κοδομητισμό, ο πιο σημαντικός παράγοντας μάθησης είναι οι προϋπάρχουσες γνώσεις των 
μαθητών (Γιργωλάς, Μπέμπη, Παπαδόπουλος & Παπακωνσταντίνου, 2006). Η δημιουργία 
ενός εποικοδομητικού περιβάλλοντος μάθησης εξασφαλίζει την εννοιολογική αλλαγή, δη-
λαδή την τροποποίηση των αντιλήψεων των μαθητών, την αναδόμηση της προϋπάρχουσας  
γνώσης μέσα από διαδικασίες αυτορρύθμισης και μετάγνωσης (Γιργωλάς κ.ά., 2006). 

Η εποικοδομητική μάθηση με χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Η/Υ) αξιοποιεί τις γνωστι-
κές και μεταγνωστικές λειτουργίες και οργανώνει εκ νέου τους τρόπους που οι μαθητές α-
ναπαριστούν τη γνώση τους με αποτέλεσμα να διευκολύνεται η μάθηση των Φυσικών Επι-
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στημών (Καπραβέλου, 2011. Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). Οι έρευ-
νες έχουν καταγράψει όμως ότι υπάρχουν βασικές δυσκολίες ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαι-
δευτική διαδικασία των Φυσικών Επιστημών, επειδή οι εκπαιδευτικοί  θεωρούν ότι δεν εί-
ναι έτοιμοι να χρησιμοποιήσουν τις νέες διδακτικές προσεγγίσεις (Τζιμογιάννης, 2010. Τζι-
μογιάννης & Σιορέντα, 2007).     

Στην παρούσα εργασία θα αναφερθεί ο σκοπός και οι διδακτικοί στόχοι του προτεινόμενου 
σεναρίου, το θεωρητικό πλαίσιο με τις ιδέες και τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την 
πέψη, το πεπτικό σύστημα, και το ρόλο του σιδήρου στο σπανάκι, καθώς και η μέθοδος και 
οι τεχνικές που θα χρησιμοποιηθούν για να πραγματοποιηθεί ο διδακτικός μετασχηματι-
σμός. Στη συνέχεια θα παρουσιαστεί αναλυτικά το διδακτικό σενάριο με περιγραφή των 
σχεδίων του μαθήματος, τα αποτελέσματα και τέλος, τα συμπεράσματα και οι προοπτικές 
επέκτασής του. 

Σκοπός 

Το διδακτικό σενάριο, το οποίο είναι διάρκειας δυο διδακτικών ωρών,  αφορά το μάθημα 
της Βιολογίας της Α’ Τάξης Γυμνασίου και αναφέρεται στο κεφάλαιο της πρόσληψης ουσιών 
και της πέψης, όπως αυτό αναλύεται στο σχολικό εγχειρίδιο έτους 2010. Επιλέχθηκε αυτό 
το εγχειρίδιο καθώς οι έρευνες, έχουν δείξει ότι από την ανάλυση του συνόλου των σχολι-
κών εγχειριδίων, μόνο το συγκεκριμένο,  παρουσιάζει την έννοια της θρέψης μέσα από μια 
καινοτομική αντίληψη (Μαυρικάκη, Γκούβρα & Καμπούρη, 2010). Διαχρονικά, διαπιστώνε-
ται ότι η έννοια της θρέψης δε μελετάται ως ξεχωριστή ενότητα παρά μόνο ως απλή ανα-
φορά σε ενότητες που σχετίζονται με τα οικοσυστήματα και το μεταβολισμό των οργανι-
σμών. Στο πρόσφατο σχολικό εγχειρίδιο όμως, στο οποίο θα γίνει η εφαρμογή του σεναρί-
ου, η έννοια της θρέψης αποτελεί ευρεία ενότητα στην οποία μελετώνται όλες οι παράμε-
τροί της σε επιμέρους υποενότητες, οι οποίες προκύπτουν με εφαρμογή της βασικής βιολο-
γικής αρχής «δομή-λειτουργία» (Στασινάκης & Κολιόπουλος, 2009). 

Το προτεινόμενο σενάριο προϋποθέτει οι μαθητές να έχουν διδαχθεί το 3ο Κεφάλαιο 
«Πρόσληψη ουσιών και πέψη» και να γνωρίζουν τις βασικές γνώσεις που αφορούν τη δια-
τροφή (θρεπτικά συστατικά-πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λίπη, ιχνοστοιχεία-βιταμίνες, άλατα 
μετάλλων), τη λειτουργία του πεπτικού συστήματος του ανθρώπινου οργανισμού και τον 
τρόπο κυκλοφορίας και μεταφοράς ουσιών στο ανθρώπινο σώμα. Αποτελεί μια επέκταση 
του αναλυτικού προγράμματος και έχει σχεδιαστεί ως ένα project, με σκοπό την επιστημο-
νική προσέγγιση ενός θέματος που έχει κοινωνικό ενδιαφέρον, όπως η υγιεινή διατροφή, 
την κατάρριψη «διατροφικών μύθων», την ανάπτυξη κριτικού και ομαδοσυνεργατικού 
πνεύματος, τη  συλλογή πληροφοριών σε συνδυασμό με την αξιολόγησή τους όσον αφορά 
την εγκυρότητα, και τέλος την ανάλυση και  ερμηνεία των πληροφοριών με τελικό αποτέλε-
σμα την αναζήτηση και προσέγγιση της γνώσης (Wolke, 2010). Αναλυτικά τέθηκαν οι παρα-
κάτω διδακτικοί στόχοι: 

Γνώσεις: Να μπορούν οι μαθητές και οι μαθήτριες να  αναφέρουν ποια τρόφιμα είναι καλές 
πηγές σιδήρου, ποια η χρησιμότητά του στον άνθρωπο,  ποια ασθένεια μπορεί να προκα-
λέσει η έλλειψή του, με ποια μορφή απορροφάται, καθώς και ποιο όργανο του πεπτικού 
συστήματος είναι υπεύθυνο για την απορρόφησή του. Επίσης να είναι σε θέση να αναλύ-
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ουν και να ερμηνεύουν τις πληροφορίες καταρρίπτοντας το διατροφικό μύθο γύρω από τις 
μαγικές ιδιότητες που έχει το σπανάκι και να  γνωρίζουν τη χρησιμότητά του στη διατροφή. 

Ικανότητες: Οι μαθητές και οι μαθήτριες να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο για αναζήτηση 
πληροφοριών, να  αξιολογούν και να διασταυρώνουν τις πληροφορίες, να χρησιμοποιούν 
το εκπαιδευτικό λογισμικό, να βελτιώνουν την έκφραση και ορθή χρήση της γλώσσας, να 
συνεργάζονται, να επικοινωνούν, να εκφράζουν ελεύθερα τη σκέψη τους, να ακούν προσε-
κτικά και να σέβονται τη γνώμη των άλλων, να επιχειρηματολογούν και να τεκμηριώνουν 
την άποψή τους.  

Στάσεις: Οι μαθητές και οι μαθήτριες  να διαμορφώσουν διερευνητική και κριτική στάση 
απέναντι στα θέματα της διατροφής. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η έννοια της τροφής δημιουργεί μια σειρά παρανοήσεων στους μαθητές, αφού χαρακτηρί-
ζεται από διαφορετικές σημασίες στο καθημερινό και στο επιστημονικό πλαίσιο. Έτσι σαν 
τροφή θεωρείται οτιδήποτε χρήσιμο για έναν οργανισμό, π.χ. νερό, βιταμίνες ή ακόμη και 
το διοξείδιο του άνθρακα για τα φυτά. Η τροφή δεν αναγνωρίζεται ως η πηγή των συστατι-
κών, τα οποία μέσω του μεταβολισμού, θα εξασφαλίσουν την ανάπτυξη του οργανισμού 
και την αποκατάσταση των φθαρμένων κυττάρων. Οι μαθητές πιστεύουν ότι η τροφή όταν 
καταναλωθεί εξαφανίζεται και μετατρέπεται σε χρήσιμο μέρος ή ενέργεια. Συσχετίζεται 
δηλαδή με την ενέργεια, αλλά με την έννοια ότι μετατρέπεται κατευθείαν σε ενέργεια, ενώ 
δε συνδέεται με τη διαδικασία της αναπνοής. Πολλές παρανοήσεις υπάρχουν και στη λει-
τουργία της πέψης, τόσο για το πώς γίνεται, όσο και για την σημασία της. Μέχρι την ηλικία 
των 9 ετών οι μαθητές φαντάζονται το σώμα τους ως μια δερμάτινη σακούλα που είναι όλο 
στομάχι, μια δεξαμενή όπου συνυπάρχουν το αίμα, η τροφή και τα κόπρανα. Αρχικά περι-
γράφουν το πεπτικό σύστημα ως διπλό με δυο εξόδους, μια για τα κόπρανα και μια για τα 
ούρα. Στη συνέχεια θεωρούν το πεπτικό σύστημα σαν ένα κλειστό σύστημα και αγνοούν τη 
διανομή των προϊόντων της πέψης στα διάφορα μέρη του σώματος. Η σειρά των διαδικα-
σιών αρχίζει με το τεμάχισμα της τροφής σε διαλυτά μέρη και την απελευθέρωση της ενέρ-
γειας και στη συνέχεια γίνεται η υγροποίηση με το σάλιο. Στην ηλικία των 11 ετών οι περισ-
σότεροι έχουν αρκετά σωστή άποψη της ανατομίας και της συνολικής λειτουργίας των συ-
στημάτων και γνωρίζουν ότι η τροφή μετασχηματίζεται σε διάφορα βήματα, αλλά αναφέ-
ρονται κυρίως στην αλλαγή φυσικής κατάστασης και όχι σε χημικές αλλαγές. Στην ηλικία 
των 13 ετών οι μαθητές θεωρούν ότι αρκετές τροφές είναι άχρηστες ή επικίνδυνες, γι’ αυτό 
θα πρέπει να αποβάλλονται (Driver, Squires, Rushworth & Wood-Robinson, 1998.  Κόκκο-
τας, 1998, Ramandas & Nair, 1996. Teixeira, 2000).  

Υλικό-Μέθοδος 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες 3-4 ατόμων στην αίθουσα Πληροφορικής. Απαιτούνται: 
H/Y, εκπαιδευτικό λογισμικό (BIOΛΟΓΙΑ Α’ Γυμνασίου, APPLETS ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ),   ηχεία, προβο-
λικό μηχάνημα, χαρτόνια, μαρκαδόροι, κόλλες, ψαλίδια, σπόροι, σκαλιστήρι. 

422

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Στην πρώτη συνάντηση στο σχολείο, οι μαθητές χωρίζονται σε 3 ομάδες και εργάζονται 
στην αίθουσα Πληροφορικής. Το σενάριο έχει σχεδιαστεί για μια τάξη με 12 μαθητές, αφού 
χωρίζονται σε 3 ομάδες. Αν ο αριθμός των μαθητών είναι μεγαλύτερος τότε μπορεί να αυ-
ξηθεί ο αριθμός των ατόμων ανά ομάδα μέχρι 5, άρα 15 μαθητές ή εναλλακτικά, να συ-
γκροτηθούν ομάδες των 3-4 ατόμων, όπου ανά δύο ομάδες θα πάρουν τα ίδια σχέδια μα-
θήματος. Έτσι μπορούμε συνολικά να δουλέψουμε με 18 ή 24 μαθητές.  Κάθε ομάδα παίρ-
νει και διερευνά ένα υποθέμα:  

1η Ομάδα: Ποια τρόφιμα περιέχουν σίδηρο και σε ποια ποσότητα; 

2η Ομάδα: Ποια είναι η χρησιμότητα του σιδήρου στη διατροφή και τι προκαλεί η έλλειψή 
του; 

3η Ομάδα: Με ποια μορφή απορροφάται ο σίδηρος από τον ανθρώπινο οργανισμό και  
ποιο/ ποια όργανα του πεπτικού συστήματος συμμετέχουν στην πέψη; 

Στη δεύτερη συνάντηση οι μαθητές επεξεργάζονται σε βάθος τα ευρήματα της έρευνάς 
τους και  βγάζουν συμπεράσματα τα οποία παρουσιάζουν σ’ ένα ομαδικό πόστερ, το οποίο 
τοποθετούν στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από το Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Τέ-
λος, φυτεύουν σπόρους σπανακιού στον κήπο του σχολείου.  

Αναλυτικά το προτεινόμενο σενάριο περιλαμβάνει τις παρακάτω διδακτικές προσεγγίσεις: 

Αρχικά όλοι μαθητές μαθαίνουν για τον ήρωα των παιδικών κόμικς τον Ποπάυ, o οποίος 
είναι ο πιο διάσημος Αμερικανός ναύτης που είχε σιδερένια υγεία, ατσάλινο ηθικό και ένα 
μπρούντζινο χέρι. Αντλούσε όλη του τη δύναμη από το τενεκεδένιο κονσερβοκούτι που πε-
ριείχε σπανάκι…» και παρακολουθούν ένα βίντεο διάρκειας 6 λεπτών.  

Το 1ο σχέδιο μαθήματος  έχει τέσσερις δραστηριότητες.  Η πρώτη δραστηριότητα των μα-
θητών είναι κοινή και για τις 3 ομάδες και αφορά τη διερεύνηση του θέματος «Τι περιέχει 
το σπανάκι και μπορεί να προσδίνει στον Ποπάυ αυτές τις μαγικές ιδιότητες;» Με αφορμή 
το βίντεο που παρακολούθησαν οι μαθητές καταγράφουν τις πιθανές απαντήσεις τους α-
ναφορικά με το ερώτημα, και τις παρουσιάζουν στην τάξη.  

Για την Α’ Ομάδα η δεύτερη δραστηριότητα είναι η διερεύνηση του θέματος «Ποια τρόφιμα 
περιέχουν σίδηρο και σε ποια ποσότητα». Δίνονται λέξεις κλειδιά για να αναζητήσουν στο 
διαδίκτυο τις απαντήσεις και επίσης το applet http://www.doctoroz.com/vp-videos/iron-
absorption-animation: Iron absorption animation (διάρκεια 1.30 min). Αυτή η δραστηριότη-
τα στοχεύει στο να μάθουν οι μαθητές να αναζητούν πληροφορίες και να τις διασταυρώ-
νουν. Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές επεξεργάζονται τις πληροφορίες που έχουν ήδη 
συλλέξει και συμπληρώνουν ένα πίνακα αναφέροντας το είδος του τροφίμου και την ποσό-
τητα σιδήρου που περιέχει κάνοντας αναγωγή στην ίδια ποσότητα ώστε να κάνουν συγκρί-
σεις. Εδώ μπορούν να διασταυρώσουν τις πληροφορίες τους και από την πτυχιακή εργασία 
«Σιδηροπενική αναιμία και έλλειψη σιδήρου σε βρέφη και παιδιά» (Κωστέλη, 2003). Με 
αυτή τη δραστηριότητα στοχεύουμε να μάθουν οι μαθητές να αξιολογούν τις πληροφορίες 
και να τις διασταυρώνουν με έγκυρες πηγές. Η τέταρτη δραστηριότητα αφορά τον διαχωρι-
σμό των τροφίμων που περιέχουν σίδηρο σε δύο ομάδες, τρόφιμα που περιέχουν καλώς 
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απορροφούμενο σίδηρο και μη απορροφούμενο σίδηρο. Τέλος, καταγράφουν τις πηγές 
που χρησιμοποίησαν για να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες. Στόχος της δραστηριότητας 
είναι να γνωρίσουν οι μαθητές τα τρόφιμα που είναι καλές πηγές σιδήρου και να κατανοή-
σουν τη διαδικασία και την αξία της επιστημονικής τεκμηρίωσης μιας εργασίας.  

 Για τη Β’ Ομάδα η δεύτερη δραστηριότητα είναι η διερεύνηση του θέματος «Ποια είναι η 
χρησιμότητα του σιδήρου στη διατροφή και τι προκαλεί η έλλειψή του». Δίνονται λέξεις 
κλειδιά για να αναζητήσουν στο διαδίκτυο τις απαντήσεις και επίσης το applet 
http://www.doctoroz.com/vp-videos/iron-absorption-animation: Iron absorption animation 
(διάρκεια 1.30 min). Mε αυτή τη δραστηριότητα στοχεύουμε να μάθουν οι μαθητές να ανα-
ζητούν πληροφορίες και να τις διασταυρώνουν. Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές επε-
ξεργάζονται τις πληροφορίες που έχουν ήδη συλλέξει και συμπληρώνουν έναν πίνακα ανα-
φέροντας τη θέση του σιδήρου στον οργανισμό, τη χρησιμότητά του, τη μορφή με την ο-
ποία αποθηκεύεται και τα χαρακτηριστικά της έλλειψης τους σιδήρου. Επίσης, καταγρά-
φουν τις πηγές που χρησιμοποίησαν για να συγκεντρώσουν τις πληροφορίες. Με αυτή τη 
δραστηριότητα στοχεύουμε να μάθουν οι μαθητές να αξιολογούν τις πληροφορίες και να 
τις διασταυρώνουν με έγκυρες, να μάθουν ποια ασθένεια προκαλεί η έλλειψη σιδήρου, 
καθώς επίσης ότι μια εργασία είναι τεκμηριωμένη επιστημονικά όταν αναγράφονται οι πη-
γές από όπου αντλήθηκαν οι πληροφορίες, οι οποίες πρέπει να είναι αξιόπιστες. 

Για την Γ’ Ομάδα η δεύτερη δραστηριότητα είναι η διερεύνηση του θέματος «Με ποια μορ-
φή απορροφάται ο σίδηρος από τον ανθρώπινο οργανισμό και  ποιο/ποια όργανα του πε-
πτικού συστήματος συμμετέχουν στην πέψη». Δίνονται λέξεις κλειδιά για να αναζητήσουν 
στο διαδίκτυο τις απαντήσεις και επίσης τα applets http://www.doctoroz.com/vp-
videos/iron-absorption-animation: Iron absorption animation (διάρκεια 1.30 min) και  
http://nutrition.jbpub.com/resources/animations.cfm#: Trace Minerals, Trace Minerals-Iron 
absorption (διάρκεια 1 min), καθώς και το λογισμικό του Π.Ι. (Βιολογία Α’ και Γ’ Γυμνασίου: 
Τροφή-πέψη, το πεπτικό σύστημα του ανθρώπου, το ταξίδι της τροφής).  Mε  αυτή τη δρα-
στηριότητα στοχεύουμε να μάθουν οι μαθητές να αναζητούν συγκεκριμένες πληροφορίες 
και να τις διασταυρώνουν. Στην τρίτη δραστηριότητα οι μαθητές επεξεργάζονται τις πλη-
ροφορίες που έχουν ήδη συλλέξει και συμπληρώνουν ένα πίνακα, αναφέροντας τη μορφή 
με την οποία απορροφάται ο σίδηρος από τον ανθρώπινο οργανισμό, ποια όργανα του πε-
πτικού συστήματος συμμετέχουν στην πέψη, σε ποιο όργανο γίνεται η απορρόφηση και η 
αποθήκευση του σιδήρου. Επίσης, καταγράφουν τις πηγές που χρησιμοποίησαν για να συ-
γκεντρώσουν τις πληροφορίες. Με αυτή τη δραστηριότητα στοχεύουμε να μάθουν οι μαθη-
τές να αξιολογούν τις πληροφορίες και να τις διασταυρώνουν με έγκυρες πηγές, όπως το 
εκπαιδευτικό λογισμικό του Π.Ι, να μάθουν σε ποιο όργανο γίνεται η απορρόφηση και η 
αποθήκευση του σιδήρου στον ανθρώπινο οργανισμό.  

Το 2ο σχέδιο μαθήματος περιλαμβάνει τρεις δραστηριότητες για την κάθε ομάδα. Η πρώτη 
δραστηριότητα είναι η διερεύνηση της ορθότητας της αρχικής υπόθεσης αναφορικά με τον 
λόγο που ο Ποπάυ έτρωγε σπανάκι.  Mε αυτή τη δραστηριότητα στοχεύουμε να μάθουν οι 
μαθητές να διατυπώνουν ορθά συμπεράσματα και να καταρρίπτουν διατροφικούς μύθους 
στηριζόμενοι σε επιστημονικές ενδείξεις. Η δεύτερη δραστηριότητα είναι η αναζήτηση πλη-
ροφοριών στο διαδίκτυο με λέξεις κλειδιά για τη σύσταση του σπανακιού και τη διατροφική 
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του αξία. Με αυτή τη δραστηριότητα στοχεύουμε να μάθουν οι μαθητές τη διατροφική αξία 
του σπανακιού και να μην οδηγηθούν στο εσφαλμένο συμπέρασμα ότι αφού δεν περιέχει 
καλώς απορροφούμενο σίδηρο, άρα είναι άχρηστο στη διατροφή. Η τρίτη δραστηριότητα 
περιλαμβάνει τη συμπλήρωση εννοιολογικού χάρτη από κάθε ομάδα μαθητών. Με αυτή τη 
δραστηριότητα στοχεύουμε να μάθουν οι μαθητές να παρουσιάζουν συνοπτικά τα αποτε-
λέσματα της έρευνάς τους και να τα γνωστοποιούν στους υπόλοιπους.  

Στο τέλος, η κάθε ομάδα, αφού έχει συμπληρώσει τον εννοιολογικό χάρτη τον αναρτά σε 
ένα ομαδικό πόστερ και ανακοινώνει τα αποτελέσματά της στις υπόλοιπες ομάδες ώστε να 
συζητήσουν και να προβληματιστούν αναφορικά με τα πορίσματα της μελέτης τους. Στη 
συνέχεια το πόστερ τοποθετείται στον πίνακα ανακοινώσεων έξω από το Εργαστήριο Φυσι-
κών Επιστημών ώστε να γίνει η διάχυση των αποτελεσμάτων σε όλη τη σχολική κοινότητα. 
Τέλος, οι μαθητές επιλέγουν μια μικρή γωνιά από το σχολικό τους κήπο και φυτεύουν σπό-
ρους σπανακιού. 

Αποτελέσματα 

Το σενάριο εφαρμόστηκε στην Α’ Τάξη Γυμνασίου με 9 μαθητές, οι οποίοι χωρίστηκαν σε 3 
ομάδες των τριών ατόμων. Το παρόν σενάριο αξιολογήθηκε θετικά από τους συμμετέχοντες 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι οποίοι ενθουσιάστηκαν από την εφαρμοζόμενη μέθοδο 
διδασκαλίας. Οι μαθητές έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον, εκτέλεσαν όλες τις δραστηριότητες 
μέσα στον προγραμματισμένο χρόνο των 2 διδακτικών ωρών και κατέληξαν εύκολα στο 
σωστό συμπέρασμα. Η αρχική τους πεποίθηση ήταν ότι ο Ποπάυ έτρωγε σπανάκι γιατί πε-
ριέχει μεγάλη ποσότητα σιδήρου, η οποία του έδινε δύναμη. Στο τέλος προβληματίστηκαν 
μετά από τη διαπίστωση ότι ο σίδηρος που εμπεριέχεται στο σπανάκι δεν απορροφάται 
επαρκώς και σχολίασαν τα οικονομικά συμφέροντα των αμερικάνικων βιομηχανιών, οι ο-
ποίες καλλιέργησαν για σειρά ετών ένα διατροφικό μύθο (Bouvet, 2003). 

Συμπεράσματα-Προτάσεις επέκτασης 

Το προτεινόμενο σενάριο  έχει το πλεονέκτημα ότι οι μαθητές μαθαίνουν για πρώτη φορά 
πώς να αναζητούν αξιόπιστες πληροφορίες από το διαδίκτυο (κανένα σχολικό εγχειρίδιο 
δεν αναφέρεται στον τρόπο πραγματοποίησης μιας βιβλιογραφικής έρευνας) και πώς να 
επεξεργάζονται ομαδικά τις πληροφορίες, ώστε να οδηγηθούν σε επιστημονικά τεκμηριω-
μένα συμπεράσματα. 

Έχει ως πυρήνα δύο σχέδια μαθήματος για κάθε ομάδα εργασίας, τα οποία δίνονται από 
την αρχή στους μαθητές και είναι διαφορετικά, αφού η κάθε ομάδα προσεγγίζει ένα ξεχω-
ριστό υποθέμα. Άρα η διδασκαλία έχει συνθετικό χαρακτήρα, κατά την οποία οι μαθητές 
κατευθύνονται προς τη νέα γνώση και την οικοδομούν τμηματικά (Ματσαγγούρας, 2008. 
Χαλκιά, 2005). Τα σχέδια μαθήματος  είναι διαμορφωμένα με τέτοιο τρόπο ώστε οι εκπαι-
δευόμενοι να χρησιμοποιούν αρκετά από τα εργαλεία της εποικοδομητικής προσέγγισης, 
όπως ερωτήσεις, οι οποίες αναδεικνύουν τη γνώμη του κάθε μαθητή, διάλογο για ανταλλα-
γή απόψεων, ομαδική εργασία, γνωστική σύγκρουση, αφού όλοι πιστεύουν ότι το σπανάκι 
περιέχει μεγάλη ποσότητα σιδήρου και δίνει υπερφυσική δύναμη στον Ποπάυ και εννοιο-
λογικούς χάρτες. Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι μεταγνωστικά εργαλεία, τα οποία βοηθούν 
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στην οργάνωση της γνώσης και στην οπτικοποίηση της δομής των πολλαπλών συσχετισμών 
που πραγματοποιούνται μεταξύ διαφορετικών εννοιών. 

Το παρόν διδακτικό σενάριο  αξιοποιεί τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ και ιδιαίτε-
ρα το διαδίκτυο και το λογισμικό της Βιολογίας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου (Π.Ι.), αφού 
το πεπτικό σύστημα, στο μεγαλύτερο μέρος του, δεν μπορεί να προσεγγιστεί με όρους α-
ντίληψης, μιας και η δομή και λειτουργία του δεν είναι ορατές. Στηρίζεται σ’ ένα μαθητοκε-
ντρικό μοντέλο, όπου οι μαθητές οδηγούνται σταδιακά στην αναζήτηση της γνώσης. Ο κα-
θηγητής από τη μεριά του παρατηρεί, ενθαρρύνει και συντονίζει τη διδασκαλία. 

Μια προτεινόμενη επέκταση είναι να γίνει ένα διαθεματικό  project, σε συνδυασμό με το 
μάθημα της Βιολογίας  της Γ’ Γυμνασίου ή της Β’ Λυκείου, στο κεφάλαιο της Γενετικής Μη-
χανικής, αναφορικά με τις επιπτώσεις των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων στον αν-
θρώπινο οργανισμό και στο οικοσύστημα γενικότερα, ή τέλος μια εφαρμογή ως ένα διαθε-
ματικό project στο μάθημα Ερευνητική εργασία της Α’ Λυκείου. 
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Περίληψη 
Η Οικιακή Οικονομία αποτελεί ένα μάθημα που διδάσκεται στις δύο πρώτες τάξεις του Γυ-
μνασίου και μελετά ζητήματα οικονομικά, συμπεριφοράς καταναλωτή, διατροφής, περι-
βάλλοντος και αγωγής υγείας, τα οποία συνδέονται άμεσα με άλλα γνωστικά αντικείμενα 
όπως τα Μαθηματικά, η Γεωγραφία – Γεωλογία, η Πληροφορική, η Βιολογία κ.ά. Το γεγονός 
αυτό παρέχει σημαντικές δυνατότητες στους εκπαιδευτικούς για την ανάπτυξη διαθεματι-
κών προσεγγίσεων κατά τη διδασκαλία και τη μαθησιακή διαδικασία. Σκοπός της εργασίας 
είναι να αναδείξει, μέσω του αναπτυσσόμενου σεναρίου, πώς μπορεί να προσεγγιστεί δια-
θεματικά από τέσσερα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα η ενότητα «Οικογενειακό εισό-
δημα – Προϋπολογισμός» του σχολικού εγχειριδίου της Οικιακής Οικονομίας της Β΄ τάξης, 
καθώς και τα οφέλη που προκύπτουν για τους μαθητές από αυτή την προσέγγιση. 

Λέξεις - κλειδιά: Οικιακή Οικονομία, διαθεματικότητα, ΤΠΕ, Γεωγραφία, Μαθηματικά 

Εισαγωγή 
Η Οικιακή Οικονομία αποτελεί γνωστικό αντικείμενο με σύγχρονο, διεπιστημονικό και συ-
νεχώς εξελισσόμενο περιεχόμενο, το οποίο μελετά τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του αν-
θρώπου στο οικογενειακό και στο ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον (Κουτρούμπα, 2004) και 
διδάσκεται στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση σε αρκετές χώρες ανά την 
υφήλιο. Από την άλλη, η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας συνιστά αδή-
ριτη ανάγκη, καθώς δύναται να λειτουργήσει εποικοδομητικά, προκειμένου να διευκολυν-
θεί και να αναβαθμιστεί ποιοτικά η διδακτική διαδικασία. Παράλληλα, επιτυγχάνεται η τό-
νωση του ενδιαφέροντος των μαθητών, καθώς η υιοθέτηση μορφών διδασκαλίας, στις ο-
ποίες γίνεται χρήση των ΤΠΕ, εμπλουτίζει και βελτιώνει τη μαθησιακή διαδικασία, ενώ συγ-
χρόνως, βοηθά τους μαθητές να αναπτύξουν ποικίλες δεξιότητες σε ατομικό και κοινωνικό 
επίπεδο (Βοσνιάδου, 2006, Μικρόπουλος, 2006).  

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-
μάτων, ζητημάτων και προβληματικών καταστάσεων, συνεισφέροντας στη μεγαλύτερη κα-
τανόηση και εμβάθυνση της ύλης, καθώς και στην ολιστική προσέγγισή της (Ματσαγγού-
ρας, 2007). Στο σενάριο που αναπτύσσεται παρακάτω επιχειρείται μια διαθεματική προ-
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σέγγιση της γνώσης μέσω τεσσάρων γνωστικών αντικειμένων που διδάσκονται στη Β΄ τάξη 
του Γυμνασίου: της Οικιακής Οικονομίας, της Γεωγραφίας – Γεωλογίας, των Μαθηματικών 
και της Πληροφορικής, καθώς και λογισμικών που χρησιμοποιούνται σε αυτά. Η αξιοποίηση 
στο μάθημα της Οικιακής Οικονομίας λογισμικών, των οποίων ο σχεδιασμός και η χρήση 
ενδείκνυται κυρίως για την ύλη άλλων μαθημάτων, στηρίζεται εκτός από τη διαθεματική 
προσέγγιση της γνώσης και στη θεωρία μάθησης του κοινωνικοπολιτισμικού κονστρουκτι-
βισμού. Σύμφωνα με τη συγκεκριμένη θεωρία η μάθηση αποτελεί μία διαδικασία προσωπι-
κής κατασκευής της γνώσης. Η διαδικασία προσωπικής κατασκευής της γνώσης βασίζεται 
πάνω σε προγενέστερες γνώσεις που ενδεχομένως αποκτήθηκαν από άλλα μαθήματα, οι 
οποίες μεταβάλλονται με κατάλληλο τρόπο, προκειμένου να συζευχθούν με τη νέα γνώση 
(Μακρίδου – Μπούσιου, 2003, Gijbels et al, 2006). 

Ανάπτυξη του σεναρίου 
Το σενάριο απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ τάξης του Γυμνασίου και έχει διάρκεια δύο δι-
δακτικές ώρες. Ο τίτλος του διδακτικού σεναρίου είναι «Προσεγγίζοντας με μια άλλη ματιά 
το οικογενειακό εισόδημα και τον οικογενειακό προϋπολογισμό» και οι δραστηριότητες 
που προτείνονται στα φύλλα εργασίας είναι πλήρως συμβατές με το αναλυτικό πρόγραμμα 
σπουδών της αντίστοιχης τάξης. Ειδικότερα, στο σενάριο εμπλέκονται πέρα από την Οικια-
κή Οικονομία, τα μαθήματα της Γεωγραφίας – Γεωλογίας, των Μαθηματικών και της Πλη-
ροφορικής της Β΄ τάξης του γυμνασίου. Συγκεκριμένα, από το μάθημα της Οικιακής Οικο-
νομίας εμπλέκεται η Ενότητα 4.2 Οικογενειακό εισόδημα – Προϋπολογισμός από το κεφά-
λαιο της συμπεριφοράς του καταναλωτή, από τη Γεωγραφία – Γεωλογία το Μάθημα: 20 Το 
κλίμα της Ελλάδος από την ενότητα το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης, από τα Μαθηματι-
κά η Ενότητα 4.2 Γραφικές παραστάσεις από το κεφάλαιο της περιγραφικής στατιστικής και 
από την Πληροφορική το Κεφάλαιο: 8 Επεξεργασία δεδομένων και υπολογιστικά φύλλα και 
το Κεφάλαιο: 9 Γραφήματα και παρουσιάσεις. Οι μαθητές έχουν αποκτήσει προγενέστερες 
γνώσεις για το οικογενειακό εισόδημα, τον οικογενειακό προϋπολογισμό και τους παράγο-
ντες που επηρεάζουν το κλίμα από τα μαθήματα της Οικιακής Οικονομίας και της Γεωγρα-
φίας – Γεωλογίας στην Α΄ τάξη του γυμνασίου. 

Στόχοι 

Στο σενάριο που αναπτύσσεται παρακάτω τίθενται στόχοι γνωστικοί, στόχοι ως προς τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών και στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία, οι οποίοι προ-
έρχονται από το σύνολο των γνωστικών αντικειμένων που εμπλέκονται στο συγκεκριμένο 
σενάριο και είναι σύμφωνοι με το αναλυτικό πρόγραμμα και τις οδηγίες στο βιβλίο του κα-
θηγητή (Αμπελιώτης κ.ά, 2007, Ασλανίδης κ.ά, 2009, Αράπογλου κ.ά, 2012, Βλάμος κ.ά, 
2012). Ειδικότερα, ως προς το γνωστικό τομέα οι μαθητές επιδιώκεται: 

• να αποκτήσουν τις απαραίτητες γνώσεις για το οικογενειακό εισόδημα, 
• να συνειδητοποιήσουν τη σημασία του προγραμματισμού στη σύγχρονη οικονομι-

κή πραγματικότητα, 
• να κατανοήσουν ότι ένα μέρος του εισοδήματος αποταμιεύεται και το υπόλοιπο 

διατίθεται για κατανάλωση, 
• να αναγνωρίζουν τους παράγοντες που επηρεάζουν γενικά το κλίμα της Ελλάδας, 
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• να περιγράφουν το ελληνικό κλίμα και να αντιστοιχίζουν τον κλιματικό τύπο μιας 
περιοχής της χώρας με τις δραστηριότητες των κατοίκων της, 

• να αντλούν πληροφορίες από τις γραφικές παραστάσεις και να τις επεξηγούν, 
• να κατασκευάζουν μια κατάλληλη γραφική παράσταση των δεδομένων ενός πίνα-

κα, 
• να παρουσιάζουν τα συμπεράσματα μιας έρευνας, 
• να κατηγοριοποιούν τα δεδομένα που συνέλεξαν σε πίνακα και ειδικότερα, σε ένα 

υπολογιστικό φύλλο, 
• να χρησιμοποιούν το λογισμικό με υπολογιστικά φύλλα για την επίλυση προβλημά-

των και τη διαχείριση δεδομένων, 
• να επιλέγουv τον κατάλληλο τύπο γραφήματος ανάλογα με τις πληροφορίες που 

θέλουν να παρουσιάσουν, 
• να αναγνωρίζουν τους βασικούς τύπους γραφήματος (κυκλικό διάγραμμα, κατακό-

ρυφοι ράβδοι). 

Αντίστοιχα, στόχοι ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών είναι οι μαθητές: 
• να αποκτήσουν εξοικείωση με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο μάθησης, 
• να μάθουν να εργάζονται συνεργατικά, 
• να έρθουν σε επαφή με τις ΤΠΕ ως μέσα και πηγές μάθησης, 
• να αποκτήσουν δεξιότητες της επιστημονικής έρευνας όπως: η επιλογή και κατα-

γραφή χρήσιμων πληροφοριών, η σύγκριση και η ερμηνεία, η εμβάθυνση και η διε-
ρεύνηση.  

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές αναμένεται: 
• να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της ανακάλυψης – διερεύνησης, 
• να αναπτύξουν αυτενέργεια και να μάθουν να οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση, 
• να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης, 
• να εκτιμήσουν την αποτελεσματικότητα της συνεργατικής μάθησης, 
• να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική σκέψη, 
• να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας μέσω κριτικής αναζήτησης στο διαδίκτυο 

και σε λογισμικά, 
• να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το πλούσιο 

υλικό του διαδικτύου ή μέσα από το πληροφοριακό υλικό που παρέχουν τα λογι-
σμικά, 

• να καλλιεργήσουν την ικανότητα να αξιολογούν πληροφορίες ως προς τη χρησιμό-
τητά τους. 

Από τα παραπάνω γίνεται κατανοητό ότι μέσω του συγκεκριμένου σεναρίου προσδοκάται 
και επιδιώκεται οι μαθητές να καταστούν ικανοί για την επίτευξη των στόχων που προανα-
φέρθηκαν, συνεισφέροντας, με αυτόν τον τρόπο, στην πολύπλευρη ανάπτυξή τους τόσο σε 
ατομικό, όσο και σε κοινωνικό επίπεδο. 
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Λογισμικά 

Τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες του σεναρίου είναι εγκεκριμένα από το 
Υπουργείο Παιδείας και διδάσκονται στο δεύτερο επίπεδο επιμόρφωσης των εκπαιδευτι-
κών στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Ζαγούρας κ.ά, 2010) και είναι τα εξής: 

• Το C- Map Tools, το οποίο αποτελεί πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο και ανή-
κει στα συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης, 

• Το λογισμικό παρουσίασης PowerPoint ή το Impress του Open Office, 
• Η Γεωγραφία – Γεωλογία Α΄-Β΄ Γυμνασίου που αποτελεί ένα διαδικτυακό περιβάλ-

λον δραστηριοτήτων με πολυμεσικό υλικό, προσομοιώσεις, μικροκόσμους, δοκιμα-
σίες, παιχνίδια και άλλες υπερμεσικές εφαρμογές, το οποίο προορίζεται κυρίως για 
μαθητές γυμνασίου, 

• Τα λογιστικά υπολογιστικά φύλλα Excel, τα οποία αποτελούν σύστημα οπτικοποίη-
σης δεδομένων με διάφορους τρόπους και χρησιμεύουν στη στατιστική ανάλυση 
ως περιβάλλον μαθηματικής μοντελοποίησης και στην πολυαισθητηριακή προσέγ-
γιση, 

• Το λογισμικό Hot Potatoes, το οποίο βοηθά στην αξιολόγηση (διαμορφωτική και τε-
λική), καθώς επιτρέπει τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών επιλο-
γών, ερωτήσεων σωστού – λάθους, σταυρόλεξων, αντιστοιχίσεων, ταξινομήσεων 
και ασκήσεων συμπλήρωσης κενών. Μέσω αυτού του λογισμικού οι μαθητές συν-
δυάζουν τις γνώσεις τους με ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο και βοηθούν τον 
καθηγητή να διαπιστώσει εάν οι στόχοι που τέθηκαν στην αρχή της ενότητας επι-
τεύχθηκαν.  

• Επιπλέον, γίνεται χρήση μηχανών αναζήτησης του διαδικτύου όπως της Google, κα-
θώς και συγκεκριμένων ιστοσελίδων του διαδικτύου, όπως το www.meteo.gr κ.ά. 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Πριν την έναρξη της μαθησιακής διαδικασίας ο εκπαιδευτικός φροντίζει να διαμορφώσει 
κατάλληλα το χώρο (θρανία), ώστε οι μαθητές χωρισμένοι σε ανομοιογενείς ομάδες των 3 
έως 5 ατόμων να εργαστούν με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο. Οι ομάδες συγκροτούνται 
από τον εκπαιδευτικό στην αρχή της διδακτικής ώρας ή στο τέλος της προηγούμενης. Ο κα-
θηγητής οφείλει να τονίσει ότι κάθε μαθητής πρέπει να συμμετέχει ενεργά στις δραστηριό-
τητες αλληλεπιδρώντας με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας. Αρχικά, οι μαθητές καλούνται να 
συνεργαστούν μεταξύ τους στα πλαίσια της ομάδας τους και στη συνέχεια οι ομάδες μετα-
ξύ τους. Για την υλοποίηση του σεναρίου απαιτείται ο κατάλληλος αριθμός ηλεκτρονικών 
υπολογιστών και οι δραστηριότητές του μπορούν να πραγματοποιηθούν στην αίθουσα της 
πληροφορικής. Εναλλακτικά, το σενάριο δύναται να πραγματοποιηθεί στην αίθουσα διδα-
σκαλίας με έναν υπολογιστή και ένα βιντεοπροβολέα. Επιπλέον, η χρήση του διαδραστικού 
πίνακα κρίνεται χρήσιμη, εφόσον αυτός υπάρχει. Ωστόσο, εάν οι μαθητές διαθέτουν φορη-
τούς υπολογιστές μπορούν να τους έχουν μαζί τους στην τάξη για να τους αξιοποιήσουν 
στην εργασία κατά ομάδες. Σε αυτή την περίπτωση, με μέριμνα του εκπαιδευτικού, είναι 
αναγκαίο να έχει εγκατασταθεί στους υπολογιστές των μαθητών το λογισμικό Γεωγραφία – 
Γεωλογία Α΄-Β΄ Γυμνασίου και ένας internet browser, ώστε οι μαθητές να τα έχουν στη διά-
θεσή τους και να μη χαθεί πολύτιμος χρόνος από τη μαθησιακή διαδικασία. Επίσης, ως α-
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παραίτητα κρίνονται τα φύλλα εργασίας, τα οποία ο εκπαιδευτικός οφείλει να τα παρέχει 
στους μαθητές με την έναρξη της διδασκαλίας και να περιγράφει με απλότητα, πληρότητα 
και σαφήνεια αυτό που πρέπει να κάνουν οι μαθητές. Σε κάθε μαθητή δίνεται ένα φύλλο 
εργασίας, μολονότι οι μαθητές απαντούν ως ομάδα. Αυτό γίνεται για να έχει ο μαθητής τη 
δυνατότητα να δώσει τις δικές του απαντήσεις στο φύλλο εργασίας, οι οποίες μπορούν να 
διαφέρουν από των άλλων μαθητών. Η προτεινόμενη οργάνωση της διδασκαλίας και τα 
φύλλα εργασίας ακολουθούν τη διάταξη της ύλης όπως αυτή παρουσιάζεται στο σχολικό 
βιβλίο της Οικιακής Οικονομίας. 

Περιγραφή του σεναρίου 

Αρχικά, οι μαθητές καλούνται να χωριστούν σε ανομοιογενείς ομάδες των 3 έως 5 ατόμων 
ανάλογα με τον αριθμό των τερματικών της αίθουσας. Εν συνεχεία, λαμβάνουν δύο φύλλα 
εργασίας, ένα για κάθε διδακτική ώρα, και χρησιμοποιώντας συγκεκριμένα λογισμικά, μη-
χανές αναζήτησης και ιστοσελίδες του διαδικτύου προσπαθούν να απαντήσουν στις δρα-
στηριότητές τους. Συμπληρωματικά, μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σχολικό εγχειρίδιο 
της Οικιακής Οικονομίας. Η προσέγγιση του σεναρίου γίνεται με τη «συνεργατική καθοδη-
γούμενη ανακάλυψη», στα πλαίσια της οποίας οι μαθητές μέσω συγκεκριμένων δραστη-
ριοτήτων διερευνούν το διδακτικό υλικό και οικοδομούν τη νέα γνώση. Ο εκπαιδευτικός 
κατά τη διάρκεια της πραγματοποίησης του σεναρίου πρέπει να λειτουργεί καθοδηγητικά, 
υποστηρικτικά, ενισχυτικά και εμψυχωτικά δίνοντας σαφείς οδηγίες προς τους μαθητές, 
όπου αυτοί τις χρειαστούν και ενημερώνοντάς τους για το χρόνο που έχουν στη διάθεσή 
τους για την ολοκλήρωση της εργασίας τους, ώστε να καταστεί δυνατή η «ανακάλυψη» της 
γνώσης. Από την άλλη, η χρήση των ΤΠΕ συνεισφέρει, ώστε οι μαθητές να διακρίνουν, να 
συγκρίνουν και να συσχετίσουν ευκολότερα γνώσεις αναφορικά με το οικογενειακό εισό-
δημα και τον οικογενειακό προϋπολογισμό με ενότητες όπως το κλίμα, η δημιουργία και η 
ερμηνεία διαγραμμάτων που εντάσσονται σε άλλα γνωστικά αντικείμενα. Επιπλέον, οι μα-
θητές αποκτούν μεγαλύτερη εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, τη χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή και την αναζήτηση πληροφοριών μέσω του διαδικτύου. Πιθανά προβλήματα 
στην εφαρμογή του σεναρίου θα προκύψουν από τον ελλιπή αριθμό των τερματικών προς 
χρήση από τους μαθητές, από την έλλειψη σύνδεσης και μάλιστα ταχείας στο διαδίκτυο, 
καθώς και από πιθανή πλημμελή καθοδήγηση των μαθητών κατά τη χρήση των λογισμικών. 

Φύλλα εργασίας 

Το σενάριο έχει διάρκεια δύο διδακτικές ώρες και διανέμονται στους μαθητές δύο φύλλα 
εργασίας, ένα για κάθε διδακτική ώρα. Το πρώτο φύλλο εργασίας που καλούνται να διεκ-
περαιώσουν οι μαθητές περιλαμβάνει τέσσερις δραστηριότητες καθορισμένης χρονικής 
διάρκειας. Η πρώτη δραστηριότητα που ζητείται από τους μαθητές αφορά τη δημιουργία 
ενός εννοιολογικού χάρτη από μέρους τους, με τη βοήθεια του C- Map Tools, αναφορικά με 
τις πηγές εισοδήματος του οικογενειακού προϋπολογισμού. Η χρονική διάρκεια της συγκε-
κριμένης δραστηριότητας είναι επτά λεπτά. Εν συνεχεία η κάθε ομάδα προβάλλει τον εν-
νοιολογικό χάρτη που δημιούργησε, προκειμένου να εντοπιστούν τα κοινά ή μη σημεία 
τους. Ο εκπαιδευτικός, εφόσον το κρίνει απαραίτητο, παρουσιάζει μέσω του PowerPoint 
πιθανές πηγές εισοδήματος που δεν καλύφτηκαν από τους εννοιολογικούς χάρτες των μα-
θητών. Πριν την πραγματοποίηση της δεύτερης δραστηριότητας ο εκπαιδευτικός πρέπει να 
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έχει προβάλλει και αναλύσει, μέσω παρουσίασης στο PowerPoint, ορισμένες μορφές απο-
ταμίευσης και επένδυσης των χρημάτων, ώστε οι μαθητές να τις γνωρίσουν και να έρθουν 
σε επαφή μαζί τους. Η δεύτερη δραστηριότητα που ζητείται από τους μαθητές έχει χρονική 
διάρκεια δώδεκα λεπτά και αφορά την αναζήτηση, μέσω συγκεκριμένης ιστοσελίδας του 
διαδικτύου που τους έχει δοθεί, της αριθμητικής τιμής τριών προκαθορισμένων μετοχών 
του Χρηματιστηρίου Αξιών Αθηνών σε τρεις προκαθορισμένες ημερομηνίες. Αφού οι μαθη-
τές καταγράψουν τις αντίστοιχες τιμές των μετοχών καλούνται να τις απεικονίσουν δια-
γραμματικά σε γράφημα με κατακόρυφους ράβδους με τη βοήθεια του Excel. Στη συνέχεια 
τους ζητείται να απαντήσουν αν αυτοί που επένδυσαν σε αυτές τις μετοχές κέρδισαν ή έχα-
σαν χρήματα και να δικαιολογήσουν την απάντησή τους μέσω του διαγράμματος. Απώτε-
ρος σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να γνωρίσουν, μερικώς, τον τρόπο λει-
τουργίας του χρηματιστηρίου και τους κινδύνους από την επένδυση χρημάτων σε αυτό. Η 
τρίτη δραστηριότητα διάρκειας περίπου δεκαπέντε λεπτών αποσκοπεί να φέρει τους μαθη-
τές σε επαφή με τα επιτόκια καταθέσεων και το μεταβαλλόμενο ύψος τους ανά τράπεζα, 
χρηματικό ποσό και χρονική διάρκεια. Συγκεκριμένα, δίνονται στους μαθητές ορισμένα ο-
νόματα ιστοσελίδων τραπεζών που δραστηριοποιούνται στον ελλαδικό χώρο και ζητείται 
από τους μαθητές να βρουν τα επιτόκια καταθέσεων που προσφέρουν για απλές ή προθε-
σμιακές καταθέσεις, προκειμένου στη συνέχεια να τις απεικονίσουν γραφικά σε διάγραμμα 
με κατακόρυφους ράβδους και να δικαιολογήσουν για ποιο λόγο θα επέλεγαν να καταθέ-
σουν τα χρήματά τους σε κάποια από αυτές, με ποια μορφή κατάθεσης, καθώς και να ανα-
φέρουν τα οφέλη από αυτή την επιλογή. Το πρώτο φύλλο εργασίας ολοκληρώνεται με α-
σκήσεις σωστού – λάθους και αντιστοίχισης διάρκειας πέντε λεπτών από το Hot Potatoes, 
ώστε να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι μαθησιακοί στόχοι.  

Το δεύτερο φύλλο εργασίας που καλούνται να περατώσουν οι μαθητές κατά τη δεύτερη 
διδακτική ώρα αποτελείται από πέντε δραστηριότητες καθορισμένης χρονικής διάρκειας. Η 
πρώτη δραστηριότητα που πρέπει να φέρουν εις πέρας οι μαθητές αφορά τη δημιουργία 
ενός εννοιολογικού χάρτη από μέρους τους, με τη βοήθεια του C- Map Tools, αναφορικά με 
τα έσοδα και τα έξοδα ενός μηνιαίου ενδεικτικού οικογενειακού προϋπολογισμού. Η χρονι-
κή διάρκεια της συγκεκριμένης δραστηριότητας είναι επτά λεπτά. Έπειτα κάθε ομάδα πα-
ρουσιάζει τον εννοιολογικό χάρτη της, ώστε να εντοπιστούν τα κοινά ή μη σημεία τους και 
ο διδάσκοντας, εφόσον είναι απαραίτητο, συμπληρώνει μέσω του PowerPoint πιθανές πη-
γές μηνιαίων εσόδων και εξόδων που δεν καλύφτηκαν από τις προσπάθειες των μαθητών. 
Στη δεύτερη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας διάρκειας πέντε λεπτών πρέπει να κατα-
σκευάσουν μέσω του Excel ένα κυκλικό διάγραμμα, στο οποίο να απεικονίζονται τα έξοδα 
της οικογένειας, ενώ παράλληλα, καλούνται να προσδιορίσουν ποια από αυτά είναι εφικτό 
και πρέπει να περιοριστούν στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης που υφίστανται οι περισ-
σότερες ελληνικές οικογένειες. Στην τρίτη δραστηριότητα διάρκειας οκτώ λεπτών αρχικά 
ζητείται από τους μαθητές να επισκεφτούν την ιστοσελίδα www.meteo.gr και να μελετή-
σουν το ύψος της θερμοκρασίας και την ένταση της ηλιοφάνειας σε δύο ενδεικτικές περιο-
χές όπως το Μέτσοβο στο νομό Ιωαννίνων και ο Άγιος Νικόλαος στο νομό Λασιθίου. Στη 
συνέχεια οι μαθητές καλούνται να ακολουθήσουν συγκεκριμένη διαδρομή, η οποία τους 
έχει δοθεί, στο λογισμικό Γεωγραφία – Γεωλογία Α΄-Β΄ Γυμνασίου και να μελετήσουν το 
χάρτη με τις μέσες θερμοκρασίες ανά περιοχή της χώρας, προκειμένου να διατυπώσουν την 
άποψή τους σχετικά με το σε ποια περιοχή είναι μεγαλύτερο το μέσο κόστος θέρμανσης για 
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την οικογένεια, καθώς και πιο επωφελής για τον οικογενειακό προϋπολογισμό η αγορά η-
λιακού θερμοσίφωνα. Αφού ο εκπαιδευτικός ακούσει πρώτα τις απόψεις των ομάδων μπο-
ρεί να προχωρήσει, εφόσον είναι αναγκαίο, σε συμπλήρωση της απάντησής τους. Η τέταρ-
τη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας διάρκειας δεκαπέντε λεπτών αφορά τις πιστωτικές 
κάρτες και αποτελείται από δύο μέρη. Στο πρώτο μέρος θα ζητηθεί από τους μαθητές, μέ-
σω μηχανής αναζήτησης του διαδικτύου, να εντοπίσουν τις προϋποθέσεις για την απόκτη-
ση πιστωτικής κάρτας και να τις καταγράψουν. Στο δεύτερο μέρος της δραστηριότητας ζη-
τείται από τους μαθητές να ερευνήσουν, μέσω συγκεκριμένων ιστοσελίδων, το ύψος των 
επιτοκίων ορισμένων πιστωτικών καρτών. Τα στοιχεία αυτά πρέπει να τα απεικονίσουν μέ-
σω του Excel σε διάγραμμα με κατακόρυφους ράβδους. Αφού γίνει η διαγραμματική απει-
κόνιση πρέπει να αιτιολογήσουν ποια πιστωτική κάρτα θα επέλεγαν να αποκτήσουν και για 
ποιο λόγο, καθώς και να αναφέρουν πιθανούς κινδύνους από τη μη προσεκτική χρήση της. 
Η πέμπτη δραστηριότητα του φύλλου εργασίας έχει διάρκεια πέντε λεπτά και αφορά τη 
συμπλήρωση ενός σταυρόλεξου από τους μαθητές, το οποίο έχει δημιουργηθεί στο Hot 
Potatoes με απώτερο σκοπό να ελεγχθεί ο βαθμός επίτευξης των μαθησιακών στόχων. 

Οι δραστηριότητες των φύλλων εργασίας που παρουσιάστηκαν παραπάνω συμβάλλουν 
καθοριστικά στην απόκτηση της νέας γνώσης, αλλά και στην ανατροφοδότηση της ήδη υ-
πάρχουσας γνώσης. Η πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας προϋ-
ποθέτει ότι οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τα λογισμικά, τις μηχανές αναζήτησης και την 
πλοήγηση σε ιστοσελίδες, καθώς και οι καθηγητές με την καθοδήγησή τους. Εφόσον δεν 
υφίσταται η αντίστοιχη εξοικείωση από τους μαθητές ή τους εκπαιδευτικούς προτείνεται το 
σενάριο να επεκταθεί κατά μία διδακτική ώρα ή να υπάρξει μείωση των δραστηριοτήτων, 
σύμφωνα με επιλογή του διδάσκοντα, κατά μία διδακτική ώρα. Σε κάθε περίπτωση είναι 
εφικτό δραστηριότητες από το κάθε φύλλο εργασίας να γίνουν και από τους διδάσκοντες 
των Μαθηματικών, της Γεωγραφίας – Γεωλογίας και της Πληροφορικής στην αντίστοιχη ε-
νότητα - κεφάλαιο, έπειτα από συνεννόηση με τον / την καθηγητή / τρια της Οικιακής Οικο-
νομίας. Με αυτό τον τρόπο ουσιαστικά επιτυγχάνεται επίτευξη των στόχων του σεναρίου 
μέσω του χωρισμού του σε υποενότητες.  

Συμπεράσματα 

Μετά την ολοκλήρωση της παρουσίασης του σεναρίου δύναται να οδηγηθεί κανείς σε ορι-
σμένα χρήσιμα συμπεράσματα. Πρώτον είναι εφικτή η διαθεματική προσέγγιση της ενότη-
τας του σχολικού εγχειριδίου της Οικιακής Οικονομίας που αφορά το οικογενειακό εισόδη-
μα – προϋπολογισμό από περισσότερα του ενός γνωστικά αντικείμενα – μαθήματα όπως τα 
Μαθηματικά, η Γεωγραφία – Γεωλογία και η Πληροφορική. Δεύτερον μέσω του συγκεκρι-
μένου σεναρίου επιτυγχάνεται σημαντική ανατροφοδότηση των υφιστάμενων γνώσεων 
των μαθητών, καθώς και ευκολότερη πρόσληψη των νέων γνώσεων. Τρίτον οι μαθητές α-
ποκτούν σημαντικές δεξιότητες στη χρήση των ΤΠΕ και στην αναζήτηση πληροφοριών μέσω 
μηχανών αναζήτησης και ιστοσελίδων του διαδικτύου. Τέταρτον μέσω των δραστηριοτήτων 
των φύλλων εργασίας επιτυγχάνεται η ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας από τους μαθη-
τές, καθώς και η συνεργατική μάθηση. Καταληκτικά, το παρόν σενάριο μπορεί να αποκομί-
σει ποικίλα οφέλη για τους μαθητές σε μαθησιακό και κοινωνικό επίπεδο, καθώς συντίθε-
νται οι αποσπασματικές γνώσεις που αποκόμισε ο μαθητής από διάφορα μαθήματα, προ-
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κειμένου να εξεταστούν υποθέσεις εργασίας με  πραγματικές τιμές σε ένα σημαντικό ζήτη-
μα της καθημερινής ζωής όπως ο οικογενειακός προϋπολογισμός.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μια πρόταση για τη διδασκαλία της έννοιας και των ειδών 
του πληθωρισμού, καθώς και των επιπτώσεών του σε μια οικονομία, μέσα από την αξιο-
ποίηση ενός διαδικτυακού εκπαιδευτικού παιχνιδιού που προσφέρεται από την ιστοσελίδα 
της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Το θεωρητικό πλαίσιο της εργασίας οριοθετεί  την 
έννοια του εκπαιδευτικού παιχνιδιού,  τη σημασία και τη χρήση του στην εκπαίδευση των 
μαθητών, εξηγεί τη σχέση μεταξύ παιχνιδιού και μάθησης, παρουσιάζει τα οφέλη από την 
εκπαιδευτική αξιοποίηση του διαδικτύου και τονίζει το ρόλο του εκπαιδευτικού στο σύγ-
χρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον. Στη συνέχεια παρουσιάζει σύντομα το εκπαιδευτικό παι-
χνίδι «Inflation Island», το οποίο αξιοποιείται κατάλληλα μέσα από ένα συγκεκριμένο σενά-
ριο διδασκαλίας με σαφώς προσδιορισμένο σκοπό και στόχους, με το οποίο τόσο ο καθη-
γητής όσο κα οι μαθητές αλλάζουν ρόλο στην τάξη, επιφέροντας τα επιθυμητά μαθησιακά 
αποτελέσματα. 

Λέξεις - κλειδιά: Διαδίκτυο, Παιχνίδι, Μάθηση, Διδακτικό σενάριο  

Εισαγωγή 

Όλοι οι εκπαιδευτικοί θέλουν οι μαθητές τους να κατανοούν ό,τι μαθαίνουν και να μην το 
απομνημονεύουν με επιφανειακό τρόπο. Όταν οι πληροφορίες απομνημονεύονται επιφα-
νειακά, ξεχνιούνται εύκολα. Αντίθετα, όταν κάτι γίνεται κατανοητό, δεν ξεχνιέται εύκολα 
και μπορεί να εφαρμοστεί σε άλλες περιπτώσεις. Για να καταλάβουν οι μαθητές τι τους δι-
δάσκουμε, πρέπει να τους δίνουμε την ευκαιρία να σκεφτούν τι κάνουν, να μιλήσουν γι' 
αυτό με τους συμμαθητές τους, να το διευκρινίσουν και να καταλάβουν πώς εφαρμόζεται 
σε πολλές περιπτώσεις (Νταλούκας, 2009). Σύμφωνα με τον Ζυγουρίτσα (2009), η φαρέτρα 
των εκπαιδευτικών μπορεί να εμπλουτιστεί από την γοητευτική μέθοδο του παιχνιδιού και 
οι μαθητές μπορούν να εξερευνήσουν τη γνώση και τις δεξιότητες σε ένα περιβάλλον ελεύ-
θερο από αποδοκιμασίες, κάτι που είναι ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του παιχνιδιού. 
Με το παιχνίδι τα παιδιά δεν χαίρονται απλώς, αλλά μαθαίνουν την πραγματικότητα και 
πώς να επικοινωνούν μ’ αυτή. Είναι ένας τρόπος έκφρασης των βασικών τους αναγκών, ο-
ριοθέτησης του χώρου και του τρόπου μάθησης, δόμησης της σκέψης τους, ανακάλυψης 
των σωματικών τους δυνατοτήτων, ανάπτυξης της φαντασίας τους, διερεύνησης των ορίων 
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τους. Με το τέλος κάθε παιχνιδιού αποκαλύπτεται η πραγματικότητα και δημιουργούνται 
ερωτηματικά, αλλά και υιοθετούνται προτάσεις για καλύτερη ποιότητα ζωής (Κουσούρης, 
2005). Σύμφωνα με τον Zyda (2005), ένα «σοβαρό παιχνίδι» (“serious game”) αποτελεί «έ-
ναν νοητικό διαγωνισμό μέσω ενός υπολογιστή, ο οποίος διαγωνισμός βασίζεται σε συγκε-
κριμένους κανόνες και χρησιμοποιεί τη διασκέδαση για να προάγει την επίτευξη εκπαιδευ-
τικών στόχων, καθώς και συγκεκριμένων επικοινωνιακών στρατηγικών». Πολλοί ερευνητές 
υποστηρίζουν τη χρήση των παιχνιδιών ως υποβοηθητικό μέσο για την επίτευξη μαθησια-
κών στόχων, εστιάζοντας κυρίως στο γεγονός πως τα παιχνίδια υποκινούν με ιδιαίτερα ε-
ποικοδομητικό τρόπο τον εκπαιδευόμενο, ενώ προσδίδουν ένα ελκυστικό και ευχάριστο 
χαρακτήρα στη μάθηση (Prensky, 2002; Boyle, 1997). Κρίνεται λοιπόν σκόπιμο να ενθαρ-
ρυνθούν οι εκπαιδευτικοί να χρησιμοποιήσουν κατάλληλα ηλεκτρονικά παιχνίδια για να 
εκπαιδεύσουν και να ενεργοποιήσουν τους μαθητές τους σε κοινωνικά και πολιτικά ζητή-
ματα (Watson, 2010). 

Παιχνίδι και μάθηση 

Οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης αναγνωρίζουν τρεις βασικούς παράγοντες που ευνοούν τη 
μάθηση, (α) την ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευόμενων, (β) τη συνεργασία μεταξύ των 
εκπαιδευομένων και (γ) τη χρήση δραστηριοτήτων που έχουν νόημα (Βοσνιάδου 2001; 
Walberg & Paik 2000). Μια τεχνική διδασκαλίας που συγκεντρώνει όλους αυτούς τους πα-
ράγοντες και είναι ιδιαίτερα χρήσιμη για τη διδασκαλία επιστημονικών εννοιών είναι το 
παιχνίδι ρόλων (Κανίδης, 2005). Το παιχνίδι και η μάθηση είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Ο 
Marshall McLuhan (όπως αναφέρεται στο Prensky, 2001) έχει παρατηρήσει ότι οποιοσδή-
ποτε διακρίνει τα παιχνίδια από την εκπαίδευση προφανώς δεν έχει την παραμικρή ιδέα 
για τίποτε από αυτά τα δύο. Η ενεργός μάθηση μπορεί να εμπλέξει τον εκπαιδευόμενο σε 
ενεργό ανακάλυψη και κατασκευή νέας γνώσης (Oblinger, 2003). Σύμφωνα με τη Γουργιώ-
του (2009),  μέσα από το παιχνίδι τα παιδιά ενισχύουν την κοινωνική αλληλεπίδραση, έκ-
φραση και επικοινωνία, δομώντας έτσι την εικόνα για τον εαυτό τους, τους άλλους και τον 
κόσμο. Ο ρόλος του είναι ουσιώδης στη νοητική ανάπτυξη και μάθηση των παιδιών γιατί 
προσφέρει ερεθίσματα για παρατήρηση, πειραματισμό, διερεύνηση, πρόβλεψη, σχεδια-
σμό, ερμηνεία, διατύπωση υποθέσεων, παραγωγή ερωτήσεων, κατανόηση, εκπλήρωση 
στόχων και λύση προβλημάτων. Τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 
να διδάξουν γεγονότα, αρχές (σχέση αιτίου - αιτιατού), επίλυση σύνθετων προβλημάτων, 
να αυξήσουν τη δημιουργικότητα των παιδιών και για την πραγματοποίηση πειραμάτων 
που λόγω επικινδυνότητας δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν στον πραγματικό κόσμο 
(Felicia, 2009). Επίσης, μέσω των παιχνιδιών είναι δυνατή η ανάπτυξη της κριτικής σκέψης 
καθώς πολλές φορές τους ζητείται από το ίδιο το παιχνίδι να δημιουργήσουν συσχετίσεις 
μεταξύ εικονικής και πραγματικής ζωής. Έτσι ο μαθητής, μπορούμε να πούμε ότι αποκτά 
βιωματική εμπειρία της πραγματικότητας και γνώσεις μέσω μιας εικονικής αναπαράστασης 
(Κόμης, 2004). Η μάθηση μέσω του παιχνιδιού κατά τη Νημά (2002) καθίσταται αποτελε-
σματική γιατί στηρίζεται στην αυτενέργεια και την αλληλεπίδραση της προσωπικότητας του 
μαθητή με τους παράγοντες του περιβάλλοντος, συνεπώς κατά τη διαδικασία του παιχνι-
διού το άτομο ανακαλύπτει το εαυτό του και τους άλλους. 
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Το διαδίκτυο στην εκπαίδευση και ο ρόλος του εκπαιδευτικού 

Στην κοινωνία της πληροφορίας, η χρήση εργαλείων που υπάρχουν στο διαδίκτυο ανοίγει 
νέους ορίζοντες στη μάθηση, αναμορφώνοντας τις μεθόδους διδασκαλίας, παρέχει περισ-
σότερες και διαφορετικές ευκαιρίες μάθησης και βοηθάει στο να ξεπεραστούν διάφορα 
εμπόδια στη διδασκαλία και τη μάθηση (Γιαννούλης, 2011). Η χρήση των νέων τεχνολογιών 
κινητοποιεί τους μαθητές να προσεγγίσουν αποτελεσματικότερα τη γνώση (McCrosky et.al, 
2006), καθώς καλλιεργείται η κριτική και δημιουργική σκέψη και επιτυγχάνονται ανώτεροι 
διδακτικοί στόχοι ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης (Ζωγόπουλος & Αθανίτης, 2011). Αν 
και το διαδίκτυο δεν μπορεί να αντικαταστήσει τα βιβλία, η εκπαίδευση με χρήση του δια-
δικτύου στην τάξη, αποτελεί ένα από τα καλύτερα «υποκατάστατα» για όσους επιθυμούν 
να αποκτήσουν βαθύτερη γνώση σχετικά με κάποιο θέμα (Καντάς & Κουκλατζίδου, 2011). 
Σκοπός του εκπαιδευτικού είναι να συνδέσει τη μάθηση με την ίσως δημοφιλέστερη δρα-
στηριότητα των παιδιών, το παιχνίδι, να συνδυάσει εκπαιδευτικές δραστηριότητες με δη-
μιουργική αναζήτηση, που είναι και η βάση της μάθησης, να φροντίσει για τη διαμόρφωση 
του κατάλληλου εκπαιδευτικού κλίματος και να βοηθήσει τα παιδιά να βγάλουν τα δικά 
τους συμπεράσματα (Χατζοπούλου & Κοντοπούλου, 2006). Ο εκπαιδευτικός, είτε στην τάξη, 
είτε στον κυβερνοχώρο, έχει ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο ρόλο. Υποστηρίζει και διευκολύ-
νει το μαθητή να κρίνει την ποιότητα και την αξία των νέων πηγών μάθησης και σταδιακά 
να δομήσει τη νέα γνώση (Selinger, 2001). Η ενσωμάτωση της χρήσης του διαδικτύου σε 
διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα αλλάζει τόσο τις παιδαγωγικές πρακτικές στη δραστη-
ριότητα της μάθησης και των μαθησιακών στόχων, όσο και το ρόλο του διδάσκοντα, όπου 
από μεταδότη των γνώσεων μετατρέπεται σε καθοδηγητή και συντονιστή στη γνώση, απο-
κτώντας νέες δεξιότητες τεχνολογικής, παιδαγωγικής και επικοινωνιακής φύσεως, καθώς ο 
εκπαιδευτικός αποτελεί σημαντικό παράγοντα στη διαμόρφωση του μαθησιακού περιβάλ-
λοντος των εκπαιδευόμενων (Γιαννούλης, 2011). Ωστόσο, για να γίνει αυτό είναι αναγκαίο 
η αξιοποίηση των ΤΠΕ να συνοδεύεται από στοχοθετημένα σενάρια διδασκαλίας. 

Το παιχνίδι «Inflation Island» 

Η παρούσα πρόταση διδασκαλίας αφορά στην έννοια του πληθωρισμού και αξιοποιεί εκ-
παιδευτικό υλικό που είναι αναρτημένο και διαθέσιμο στη διεύθυνση ιστοσελίδας 
http://www.ecb.europa.eu/ecb/educational/html/index.el.html της Ευρωπαϊκής Κεντρικής 
Τράπεζας. Συγκεκριμένα, προτείνεται η αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού παιχνι-
διού με τίτλο «Inflation Island», το οποίο διαδραματίζεται σε ένα υποθετικό νησί, όπου υ-
πάρχουν διάφορες περιοχές με ιδιαίτερη οικονομική σημασία, τις οποίες μπορεί να επι-
σκεφτεί ο παίκτης και είτε να γνωρίσει όλα όσα σχετίζονται με τον πληθωρισμό, είτε να ε-
λέγξει τις γνώσεις του στο φαινόμενο αυτό.  
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Εικόνα 1: Χάρτης του «Inflation Island» 

Με την έναρξη του παιχνιδιού ο παίκτης έχει δύο επιλογές, να εξερευνήσει το νησί (για δι-
δασκαλία) ή να ελέγξει τις γνώσεις του (για αξιολόγηση). 

• Εξερεύνησε το νησί: Εδώ ο παίκτης μπορεί να εξερευνήσει τις διάφορες περιοχές του 
νησιού, συναντώντας διάφορους πολίτες, αφού πρώτα επιλέξει την κατάσταση πληθωρι-
σμού που επιθυμεί: σταθερότητα τιμών, αποπληθωρισμός, υψηλός πληθωρισμός, υπερ-
πληθωρισμός. 

  

Εικόνα 2: Επίσκεψη σε διάφορες περιοχές του νησιού 

• Έλεγξε τις γνώσεις σου: Ο παίκτης ελέγχει τις γνώσεις του για τον πληθωρισμό. Αρχικά 
διαλέγει ένα σενάριο μεταξύ αποπληθωρισμού, υψηλού πληθωρισμού, σταθερότητας 
τιμών και υπερπληθωρισμού. Στη συνέχεια καλείται να απαντήσει σε ερωτήσεις που α-
ντιστοιχούν στο σενάριο πληθωρισμού που έχει επιλέξει. 
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Εικόνα 3: Ερώτηση πολλαπλής επιλογής 

Ανά πάσα στιγμή υπάρχει δυνατότητα ελέγχου των απαντήσεων που έδωσε ο παίκτης, πα-
τώντας το σχετικό κουμπί «έλεγχος». Με αυτό εμφανίζεται ο χάρτης του νησιού με τις διά-
φορες περιοχές, στις οποίες εμφανίζονται εικονίδια (με πράσινο χρώμα οι σωστές απαντή-
σεις, με κόκκινο οι λανθασμένες). Επιλέγοντας το κατάλληλο εικονίδιο μπορεί να δει τη σω-
στή απάντηση που αντιστοιχεί στη συγκεκριμένη ερώτηση. Τέλος, εάν έχουν απαντηθεί ό-
λες οι ερωτήσεις, εμφανίζεται ένα ακόμη κουμπί με την ένδειξη «Εμφάνιση Αποτελεσμά-
των», με το οποίο παρουσιάζονται συγκεντρωτικά οι διάφορες περιοχές, εικονίδια για την 
ορθότητα των απαντήσεων και κάποια στατιστικά στοιχεία για το παιχνίδι. 

Διδακτικό Αντικείμενο 

Το διδακτικό αντικείμενο του πληθωρισμού περιέχεται στο βιβλίο του μαθήματος Αρχές 
Οικονομικής Θεωρίας της Γ’ τάξης του ΓΕΛ και του ΕΠΑΛ. Πρόκειται για ένα φαινόμενο που 
απασχολεί όλες τις κοινωνίες και βρίσκεται πάντα στην επικαιρότητα. Η διδασκαλία του 
αντικειμένου με τις παραδοσιακές μεθόδους δεν έχει πάντα τα αναμενόμενα αποτελέσμα-
τα, καθώς η έννοια του πληθωρισμού, και ιδιαίτερα οι επιπτώσεις του στην οικονομία και 
την κοινωνία γενικότερα, είναι δύσκολο να γίνουν πλήρως κατανοητές από τους μαθητές, οι 
οποίοι αρκούνται απλώς σε μια στείρα απομνημόνευση πληροφοριών, χωρίς να εμπεδώ-
νουν ουσιαστικά το αντικείμενο και χωρίς να είναι σε θέση να συνθέτουν δημιουργικά και 
κριτικά τις γνώσεις που λαμβάνουν προκειμένου να απαντήσουν σε πολύπλοκες ερωτήσεις. 
Αυτή η κατάσταση είναι εμφανής όταν ο καθηγητής θέτει ερωτήσεις στους μαθητές για να 
διαπιστώσει αν αυτοί είναι σε θέση να αναγνωρίζουν τις συνθήκες που επικρατούν σε μια 
οικονομία ανάλογα με το είδος πληθωρισμού που υπάρχει και τις επιπτώσεις που επιφέρει 
στην οικονομία. Από εμπειρικές παρατηρήσεις σε μαθητές που διδάχθηκαν το αντικείμενο 
με την παραδοσιακή μέθοδο, διαφάνηκε ότι λίγοι μαθητές αντιλαμβάνονται σε βάθος το 
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αντικείμενο, ενώ οι περισσότεροι απλώς απομνημονεύουν πληροφορίες. Συγκεκριμένα, 
αφού γινόταν η παράδοση του μαθήματος από τον καθηγητή της τάξης με τη μέθοδο της 
εισήγησης, στη συνέχεια γινόντουσαν ερωτήσεις, με τις οποίες επιχειρούνταν να ελεγχθεί η 
ουσιαστική κατανόηση των εννοιών. Από την αξιολόγηση των απαντήσεων των μαθητών 
παρατηρήθηκε ότι μια μικρή μειοψηφία (περίπου 15%) απαντούσαν σωστά σε όλες τις ε-
ρωτήσεις, ενώ οι υπόλοιποι παρουσίαζαν δυσκολία στην εύρεση των σωστών απαντήσεων. 
Το γεγονός αυτό κατέδειξε την αναγκαιότητα εφαρμογής μιας εναλλακτικής μεθόδου διδα-
σκαλίας για τον πληθωρισμό, με στόχο να προκύψουν καλύτερα αποτελέσματα στην επί-
δοση των μαθητών. 

Σενάριο εφαρμογής της διδακτικής πρότασης 

Η εφαρμογή της διδακτικής πρότασης έχει σκοπό να βελτιώσει το βαθμό κατανόησης της 
έννοιας του πληθωρισμού και των διαφόρων μορφών του από τους μαθητές και να τους 
βοηθήσει να αντιληφθούν καλύτερα τις επιδράσεις του φαινομένου αυτού στην οικονομία 
μιας χώρας. Ειδικότεροι στόχοι είναι η ενεργοποίηση των μαθητών και η ώθησή τους να 
συμμετάσχουν σε μια ομαδική δραστηριότητα μάθησης, η ανάπτυξη της συνεργασίας μετα-
ξύ τους και η καλλιέργεια της κριτικής σκέψης μέσα από αξιολόγηση γνώσεων και δεδομέ-
νων. Προκειμένου να βελτιστοποιηθεί το αποτέλεσμα της διδακτικής πρότασης, θα πρέπει 
να έχει προηγηθεί η διδασκαλία του αντικειμένου (πληθωρισμός, είδη και επιπτώσεις) στην 
τάξη με την παραδοσιακή μέθοδο. Στο μάθημα που έπεται την διδασκαλίας του αντικειμέ-
νου με την παραδοσιακή μέθοδο, ο καθηγητής ανακοινώνει στους μαθητές ότι θα παίξουν 
ένα παιχνίδι σχετικό με τον πληθωρισμό. Καλεί τους μαθητές να σχηματίσουν έξι ομάδες, οι 
οποίες αναλαμβάνουν μία από τις έξι περιοχές του νησιού: Υπουργείο Οικονομικών, Εμπο-
ρικό Κέντρο, Πανεπιστήμιο, Προάστιο, Εργοτάξιο, Οικονομικό Κέντρο. Το παιχνίδι περιλαμ-
βάνει τέσσερις γύρους, όσα τα είδη πληθωρισμού που προσομοιώνονται. Πριν την έναρξη 
κάθε γύρου οι μαθητές επιλέγουν το είδος του πληθωρισμού με το οποίο θα ασχοληθούν 
αμέσως μετά. Οι ομάδες πρέπει να απαντήσουν σωστά στις ερωτήσεις που αντιστοιχούν 
στην περιοχή του νησιού που έχουν επιλέξει. Με τη βοήθεια ηλεκτρονικού υπολογιστή και 
προτζέκτορα ή διαδραστικού πίνακα, ο καθηγητής προβάλει στην τάξη το παιχνίδι, θέτο-
ντάς το σε κατάσταση ελέγχου γνώσεων, και καλεί κάθε ομάδα να απαντήσει στις ερωτή-
σεις της περιοχής που έχει επιλέξει από την αρχή. Πριν δώσουν την απάντησή τους, οι παί-
κτες της ομάδας συζητούν μεταξύ τους για τα δεδομένα και απαντούν, τεκμηριώνοντας την 
επιλογή τους με βάση τις γνώσεις που έχουν μέχρι εκείνη τη στιγμή και τα δεδομένα που 
τους δόθηκαν από το παιχνίδι. Αφού απαντήσουν όλες οι ομάδες στις ερωτήσεις τους, γίνε-
ται ο έλεγχος των απαντήσεων, για να διαπιστωθεί ποια ή ποιες ομάδες έχουν απαντήσει 
σωστά στις ερωτήσεις. Όλες οι ομάδες περνάνε στον επόμενο γύρο, όπου επιλέγεται από 
όλους κάποιο άλλο είδος πληθωρισμού. Νικήτρια ανακηρύσσεται η ομάδα που θα καταφέ-
ρει να απαντήσει σωστά στις περισσότερες ερωτήσεις από όλους του γύρους. 

Αξιολόγηση των μαθητών 

Με το παιχνίδι, κάθε ομάδα προσπαθεί να συνδυάσει τις γνώσεις των παικτών της προκει-
μένου να δώσει σωστές απαντήσεις στις ερωτήσεις που εμφανίζονται. Ο καθηγητής παρα-
τηρεί και αξιολογεί τους μαθητές της κάθε ομάδας  με πολλαπλό τρόπο. Πριν δώσουν τις 
απαντήσεις τους οι μαθητές, τους ζητείται να τεκμηριώσουν την επιλογή που κάνουν, απο-
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τρέποντάς τους να απαντούν στην τύχη, αλλά ωθώντας τους να αξιοποιήσουν συνθετικά 
και κριτικά τις γνώσεις που έχουν λάβει. Ο καθηγητής, με τη βοήθεια ειδικού πίνακα αξιο-
λόγησης, καταγράφει το βαθμό κατανόησης, ενδιαφέροντος, ενασχόλησης και ταχύτητας 
που επιδεικνύουν οι μαθητές της κάθε ομάδας (βαθμός ομάδας), βαθμολογώντας με κλί-
μακα από 0 ως 5 σε κάθε κριτήριο. Επιπλέον, στο κλείσιμο του παιχνιδιού, ο καθηγητής υ-
ποβάλλει τους μαθητές σε ένα σύντομο γραπτό τεστ με ερωτήσεις σωστού / λάθους, σε 
ατομικό επίπεδο. 

Συμπεράσματα 

Από την επί σειρά ετών διδασκαλία του αντικειμένου με τον παραδοσιακό τρόπο (εισήγη-
ση) παρατηρήθηκε ότι δεν εμπλέκονταν ενεργά όλοι οι μαθητές στη διεξαγωγή του μαθή-
ματος, αλλά και όσοι παρακολουθούσαν ενεργά παρουσίαζαν συχνά δυσκολίες στην κατα-
νόηση των εννοιών. Με μόνο κριτήριο μέτρησης της απόδοσης των μαθητών τις βαθμολο-
γίες τους σε γραπτό τεστ που ακολουθούσε την παράδοση του μαθήματος, ο συνολικός 
μέσος όρος κάθε τάξης κυμαίνονταν μεταξύ 13 και 17, χωρίς να μπορεί να αποτυπωθεί ο 
βαθμός ενδιαφέροντος των μαθητών και χωρίς να υπάρχει συνεργασία και ομαδικότητα, 
ούτε εφαρμογή των γνώσεων σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Η εφαρμογή της παρούσας 
διδακτικής πρότασης δίνει περισσότερα μέτρα αξιολόγησης, καθώς, εκτός από το γραπτό 
τεστ, υπάρχει και αξιολογικός πίνακας, στον οποίο ο καθηγητής βαθμολογεί το βαθμό κα-
τανόησης, ενδιαφέροντος, ενασχόλησης και ταχύτητας για κάθε ομάδα (από 0 ως 5). Η υ-
λοποίηση της διδακτικής πρότασης σε ένα σχολείο και σε δεκαπέντε ομάδες μαθητών, έ-
δωσε τους εξής μέσους όρους βαθμολογιών: κατανόηση=4.6, ενδιαφέρον=4.7, ενασχόλη-
ση=4.7, ταχύτητα=4.3. Από τα αποτελέσματα αυτά συμπεραίνουμε ότι όλοι οι μαθητές κι-
νητοποιούνται, εμπλέκονται πρόθυμα και συμμετέχουν ενεργητικά σε μια δραστηριότητα η 
οποία δίνει ελκυστικό και ευχάριστο χαρακτήρα στη μάθηση. Οι ομάδες έδιναν λάθος απα-
ντήσεις το πολύ σε μία ή δύο ερωτήσεις του παιχνιδιού (ποσοστό περίπου 10%). Επίσης, ο 
μέσος όρος της βαθμολογίας των μαθητών στο γραπτό τεστ που ακολουθούσε στο τέλος 
του μαθήματος κυμαίνονταν μεταξύ 15 και 19. Αυτά τα αποτελέσματα αποδεικνύουν ότι 
μέσα από το παιχνίδι οι μαθητές προσέγγισαν αποτελεσματικότερα τη γνώση, έμαθαν την 
πραγματικότητα, ανέλυσαν, συνέθεσαν και αξιολόγησαν το γνωστικό αντικείμενο (έννοια, 
είδη και επιπτώσεις του πληθωρισμού), εφαρμόζοντας πρακτικά τη μάθηση που έλαβαν σε 
περιστατικά που τους έθεσε το παιχνίδι. Οι μαθητές άλλαξαν τον τρόπο με τον οποίο μα-
θαίνουν, καθώς από την παθητική παρακολούθηση της παράδοσης του καθηγητή και το 
διάβασμα του βιβλίου στο σπίτι, πέρασαν στην αυτενέργεια και στην ανακάλυψη της μά-
θησης. Με το διαδικτυακό παιχνίδι «Ιnflation Island» τους δόθηκε η δυνατότητα να αλλη-
λεπιδράσουν μεταξύ τους, να εκφραστούν και να επικοινωνήσουν δημιουργικά. Οι μαθητές 
στους οποίους εφαρμόστηκε η διδακτική πρόταση κλήθηκαν σε επόμενη διδακτική ώρα να 
εκφράσουν τις εντυπώσεις τους από το παιχνίδι. Όλοι δήλωσαν ότι βρήκαν το παιχνίδι δια-
σκεδαστικό και χρήσιμο, καθώς, όπως ανέφεραν, τους υποκίνησε να συνεργαστούν με τους 
συμμαθητές τους και να αναλάβουν ευθύνη δίνοντας απαντήσεις στις ερωτήσεις που έθετε 
το παιχνίδι. Έτσι, ο βασικός σκοπός της διδακτικής πρότασης που είναι η βελτίωση του 
βαθμού κατανόησης της έννοιας και των επιδράσεων του πληθωρισμού στην οικονομία, 
φαίνεται να επιτυγχάνεται σε ικανοποιητικό βαθμό. 
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Διδασκαλία ανάλογων ποσών με τη χρήση του λογισμικού Geogebra. 
Διάκριση αναλογικών και μη αναλογικών καταστάσεων.  

Κοντογιαννόπουλος Κωνσταντίνος  
Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 

kkontog@sch.gr 

Περίληψη 

Η έρευνα της τελευταίας δεκαπενταετίας έχει δημιουργήσει έντονο προβληματισμό γύρω 
από τον τρόπο διδασκαλίας των ανάλογων ποσών. Τα αποτελέσματά της, τεκμηριώνουν την 
τάση των μαθητών να εφαρμόζουν ιδιότητες και οι τεχνικές που διέπουν τη σχέση αναλογί-
ας, και σε άλλες καταστάσεις όπου τα ποσά δεν είναι ανάλογα. Αν και το φαινόμενο είναι 
πολυσύνθετο, για τον περιορισμό του προτείνεται από τη βιβλιογραφία μια διαφορετική 
θεώρηση της διδασκαλίας της αναλογίας. Σύμφωνα με αυτή πρέπει να περιοριστεί η εστία-
ση σε τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και να δοθεί έμφαση τόσο στην κατανόηση της έν-
νοιας όσο και στην ικανότητα διάκρισης αναλογικών και μη αναλογικών καταστάσεων. Στο 
πλαίσιο αυτό, στο παιδαγωγικό σενάριο που παρουσιάζεται, οι μαθητές με την υποστήριξη 
μικρών εξειδικευμένων εφαρμογών που δημιουργήθηκαν με το λογισμικό GeoGebrα, και 
με τον δυναμικό χειρισμό επιπέδων σχημάτων, διερευνούν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και 
τη γραφική αναπαράσταση της συμμεταβολλής δυο μεγεθών, σε περιπτώσεις που υπάρχει 
ή όχι σχέση αναλογίας.  

Λέξεις - κλειδιά: ανάλογα ποσά, σενάριο διδασκαλίας, Geogebra. 

Εισαγωγή 

Το Σκεπτικό του Σεναρίου 

Η αναλογία είναι μια βασική έννοια στη μαθηματική εκπαίδευση και από τις πρώτες που 
διδάσκονται οι μαθητές. Η αναλογική σκέψη συνδέεται άμεσα με την ικανότητα διαμόρ-
φωσης κρίσης, λογικής και αναγνώρισης της σχέσης μεταξύ μεγεθών που μεταβάλλονται 
ταυτόχρονα. Οι ανάλογες σχέσεις είναι από τις πλέον χρήσιμες στην καθημερινή ζωή, τα 
μαθηματικά, και τις άλλες επιστήμες. Ένα μεγάλο πλήθος ερευνών όμως, έχει επισημάνει 
πως μια σειρά από λάθη σε διάφορες μαθηματικές περιοχές οφείλονται στην τάση ανθρώ-
πων διάφορων ηλικιών να εφαρμόζουν τεχνικές αναλογίας, ακόμα και σε καταστάσεις όπου 
τα μεγέθη δεν μεταβάλλονται ανάλογα. Το φαινόμενο αυτό έχει καταγραφεί στη βιβλιο-
γραφία σαν «ψευδαίσθηση της γραμμικότητας» (illusion of linearity) ή με άλλους όρους 
που είναι περίπου συνώνυμοι (De Bock.κ.α, 2007 σελ 4). Πέρα από διάφορους παράγοντες 
διαισθητικής φύσης που συμβάλουν στην εμφάνιση του φαινομένου (Tirosh, Stavy 1999) η 
ακολουθούμενη εκπαιδευτική πρακτική έχει το δικό της μερίδιο ευθύνης(Hatano, 2003 από 
Κοντογιαννόπουλος 2010 σελ 46). Συχνά, υπάρχει μια ισχυρή εστίαση στην τεχνικά σωστή 
και ευχερή εκτέλεση αλγοριθμικών διαδικασιών που αφορούν τις ιδιότητες της αναλογίας, 
χωρίς να διερευνάται το πλαίσιο εφαρμογής τους. Για να περιοριστεί το φαινόμενο, γίνεται 
λόγος από τους ερευνητές για πρακτικές που θα ενισχύσουν την ικανότητα των μαθητών να 
διακρίνουν αναλογικές από μη αναλογικές καταστάσεις(De Bock.κ.α, 2007). Αν η διδασκα-
λία υποστηριχθεί από ένα λογισμικό δυναμικής γεωμετρίας, μια σειρά από μεταβολές σαν 
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αυτές της περιμέτρου και του εμβαδού ενός τετραγώνου συναρτήσει της πλευράς του, της 
περιμέτρου ενός ορθογωνίου με σταθερό πλάτος συναρτήσει του μήκους του, μπορούν να 
οπτικοποιηθούν και να διερευνηθούν με δυναμικό τρόπο. Η δυνατότητα του λογισμικού να 
υπολογίζει τους λόγους των τιμών των μεγεθών που συμμεταβάλλονται, όπως και να απει-
κονίζει τα αντίστοιχα ζεύγη τιμών στο καρτεσιανό επίπεδο, επιτρέπει στους μαθητές να 
διερευνήσουν τις ιδιαίτερες ιδιότητες και αναπαραστάσεις καθεμιάς από τις προηγούμενες 
μεταβολές. Σε αντίθεση με τη μελέτη των μεταβολών αυτών μέσα από τη στατική απεικόνι-
ση κάποιων στιγμιότυπων που προσφέρει ένας πίνακας τιμών, εδώ με το δυναμικό χειρι-
σμό των σχημάτων έχουν τη δυνατότητα να τις μελετούν σε ένα συνεχές φάσμα τιμών. Οι 
μαθητές μπορούν να οδηγηθούν στην ανακάλυψη του σταθερού λόγου των τιμών δυο ανά-
λογων ποσών και τη διερεύνηση του τρόπου που αυτά παρίστανται γραφικά. Το λογισμικό 
τους δίνει τη δυνατότητα να συνδέσουν τις τρεις ισοδύναμες εκφράσεις της αναλογίας που 
είναι ο ορισμός του σχολικού βιβλίου, η ισότητα των λόγων των αντίστοιχων τιμών και η 
ευθεία που διέρχεται από τη αρχή των αξόνων, καθώς με κατάλληλες δραστηριότητες μπο-
ρούν να μεταβούν από τη μια στην άλλη. Η κατανόηση των προηγούμενων χαρακτηριστι-
κών της αναλογίας, σε συνδυασμό με την αντιπαραβολή μεταβολών όπου οι τιμές των πο-
σών αυξάνονται ταυτόχρονα χωρίς όμως να είναι ανάλογα, ενισχύει την ικανότητά τους να 
αναγνωρίζουν ανάλογες από μη ανάλογες μεταβολές.  

Το Πλαίσιο Εφαρμογής του Σεναρίου 

Το σενάριο απευθύνεται στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου και για την εφαρμογή του εκτι-
μάται ότι απαιτούνται 3 διδακτικές ώρες. Σαν χώρος υλοποίησης προτείνεται να είναι το 
εργαστήριο υπολογιστών. Ο πειραματισμός με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra απαι-
τεί εργαστήριο με 10 τουλάχιστον θέσεις, ώστε να μπορούν οι μαθητές να εργαστούν σε 
ομάδες 2 ή 3 ατόμων.  

Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

Ως προς τα μαθηματικά οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν: 

• Τις έννοιες της περιμέτρου και του εμβαδού ενός επίπεδου σχήματος καθώς και τον 
τρόπο υπολογισμού τους στο τετράγωνο και το ορθογώνιο. 

• Την έννοια του λόγου δυο μεγεθών. 

• Τον τρόπο αναπαράστασης σημείων στο επίπεδο. 

Ως προς την τεχνολογία οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν: 

• Τις απαιτούμενες λειτουργικότητες και χειρισμούς του προγράμματος GeoGebra. 

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία: 

• Τετράδιο για να καταγράφουν τους υπολογισμούς τους.  

• Βιβλίο για να ανατρέχουν σε αυτό για τις ήδη διδαγμένες έννοιες. 
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• Φύλλα εργασίας τα οποία θα δοθούν από τον εκπαιδευτικό για όλες τις δραστηριότητες 
με στόχο την καθοδήγηση των μαθητών στη διερεύνηση των διαφόρων ερωτημάτων. 

• Απλοποιημένες οδηγίες χρήσης του προτεινόμενου λογισμικού που θα δοθούν από τον 
εκπαιδευτικό στα φύλλα εργασίας. 

Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης: 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες καθοδηγούμενοι από φύλλο εργασίας. Συζητούν μεταξύ 
τα ερωτήματα που τίθενται μέσα από αυτό, διερευνούν συγκεκριμένες εφαρμογές, κάνουν 
εικασίες και διατυπώνουν συμπεράσματα. Ο εκπαιδευτικός συνεργάζεται μαζί τους, τους 
καθοδηγεί ώστε να αντιλαμβάνονται καλύτερα τα αποτελέσματά τους, και ελέγχει τα συ-
μπεράσματα τους. Σε όσα σημεία της διαδικασίας κρίνει σκόπιμο, θέτει προς συζήτηση σε 
όλη την τάξη προβληματισμό που τίθεται σε ορισμένα σημεία του φύλλου εργασίας. 

Στόχοι: 

Από την πλευρά του γνωστικού αντικειμένου οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν ως 
στόχο να δώσουν στους μαθητές τις δυνατότητες: 

 Να μπορούν να αναγνωρίζουν την ύπαρξη αναλογίας μέσα από τρία διαφορετικά 
πρίσματα: Την ισχύ του ορισμού, την ισότητα των λόγων και τη γραφική αναπαρά-
σταση, και να κατανοήσουν πως όλα τα παραπάνω είναι ισοδύναμες εκφράσεις 
της. 

 Να είναι σε θέση να διακρίνουν καταστάσεις στις οποίες υπάρχει αναλογία από άλ-
λες που χαρακτηρίζονται από μεταβολές διαφορετικού είδους.  

 Να προβληματιστούν γύρω από παρανοήσεις σχετικές με την αναλογία, που περι-
γράφονται στη βιβλιογραφία.  

Ανάλυση του σεναρίου 

Προτεινόμενη διδακτική διαδικασία: 

1η ώρα: Ανάλογα ποσά: ορισμός-ισότητα λόγων 

Οι μαθητές καλούνται καταρχήν να συμπληρώσουν τους επόμενους τρεις πίνακες που τους 
δίνονται σε φύλλο εργασίας. Οι δυο πρώτοι αναφέρονται στη σχέση της περιμέτρου και του 
εμβαδού του τετραγώνου με το μήκος της πλευράς του. Ο τρίτος αναφέρεται στη σχέση 
που έχει η περίμετρος ενός ορθογωνίου με το μήκος του, όταν το πλάτος είναι σταθερό . 

Πίνακας 1: σχέση πλευράς τετραγώνου και περιμέτρου 

α: πλευρά τετραγώνου 1 2 3 4 5 

Π: περίμετρος τετραγώνου      
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Πίνακας 1:  σχέση πλευράς τετραγώνου και εμβαδού 

α: πλευρά τετραγώνου 1 2 3 4 5 

Ε: εμβαδό τετραγώνου      

Ε/α      

Πίνακας 3: σχέση περιμέτρου ορθογωνίου με το μήκος του όταν το πλάτος είναι 1. 

α: μήκος ορθογωνίου 1 2 3 4 5 

Π: περίμετρος ορθογωνίου      

Π/α:      

Για βοήθεια οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν δοσμένες εφαρμογές στο geogebra 
όπου μετακινώντας τη μια κορυφή του τετραγώνου ή του ορθογωνίου έχουν τη δυνατότητα 
να δουν και να σημειώσουν για τις διάφορες τιμές του μήκους, τις αντίστοιχες τιμές της πε-
ριμέτρου, του εμβαδού, καθώς και το λόγο τους με το μήκος.  

 

Μέσα από το φύλλο εργασίας τίθεται τώρα ο προβληματισμός για το αν τα ποσά είναι και 
στους τρεις πίνακες ανάλογα, και παρακινούνται να ελέγξουν την ισχύ του ορισμού που 
υπάρχει στο σχολικό βιβλίο για τα ανάλογα ποσά. Στόχος της συζήτησης που εγείρεται τόσο 
ανάμεσα στα μέλη κάθε ομάδας, όσο και σε ολόκληρη την τάξη με συντονιστή τον διδάσκο-
ντα, είναι να αντιμετωπιστεί η παρανόηση μιας μεγάλης μερίδας μαθητών πως «δυο ποσά 
είναι ανάλογα όταν καθώς αυξάνεται η τιμή του ενός αυξάνεται και η τιμή του άλλου». 

Αφού μετά την κατάλληλη συζήτηση θα έχουν καταλήξει στο συμπέρασμα πως η μόνη πε-
ρίπτωση στην οποία τα ποσά είναι ανάλογα σύμφωνα με τον ορισμό, είναι αυτή μεταξύ 
πλευράς και περιμέτρου του τετραγώνου, μπορούν να παρατηρήσουν πως μόνο σε αυτή 

Π/α:      
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την περίπτωση ο λόγος των τιμών τους παραμένει κατά τη μεταβολή σταθερός. Αυτό μπο-
ρεί να γίνει κατ αρχήν για τις τιμές που υπάρχουν στους πίνακες τιμών. Έπειτα οδηγούμε 
τους μαθητές στη γενίκευση της παρατήρησης. Η δυνατότητα δυναμικού χειρισμού των 
γεωμετρικών σχημάτων τους βοηθά να μελετήσουν τα παραπάνω όχι μόνο για τις ακέραιες 
τιμές της πλευράς που βρίσκονται στον δοσμένο πίνακα τιμών, αλλά και στην περίπτωση 
που οι τιμές αυτές μεταβάλλονται σε ένα συνεχές διάστημα. 

2η ώρα: Γραφική παράσταση αναλογίας. 

Ζητάμε κατ αρχήν από τους μαθητές να παραστήσουν σε τρία διαφορετικά συστήματα συ-
ντεταγμένων (τυπωμένων στο φύλλο εργασίας) τα ζευγάρια τιμών για καθέναν από τους 
πίνακες που συμπλήρωσαν στο φύλλο εργασίας. Αφού ενώσουν σε κάθε περίπτωση μεταξύ 
τους τα σημεία που σχηματίζονται, καλούνται να εκφράσουν μια εικασία για το είδος της 
γραμμής στην περίπτωση εκείνη που τα ποσά είναι ανάλογα. Ανοίγοντας πάλι τις εφαρμο-

γές που τους έχουν δοθεί και τσεκάροντας τα κουτιά επιλογής ή 

 μετακινώντας τη μια κορυφή του γεωμετρικού σχήματος έχουν τη 
δυνατότητα να αποτυπώσουν γραφικά περισσότερα ζευγάρια τιμών πλευράς-περιμέτρου ή 
πλευράς-εμβαδού. Με τον τρόπο αυτό επιβεβαιώνουν το συμπέρασμά τους για όλες τις 
τιμές που παίρνει το μήκος της πλευράς α καθώς μεταβάλλεται σε συνεχές διάστημα. Η 
αποτύπωση των σημείων στο σύστημα συντεταγμένων, κρίνεται απαραίτητο να γίνει κατ’ 
αρχήν στο φύλλο εργασίας από τους μαθητές, παρά τη δυνατότητα του λογισμικού να εμ-
φανίσει μια πλήρη αναπαράσταση. Αυτό γίνεται ώστε να κατανοήσουν τον τρόπο αναπα-
ράστασης σημείων στο επίπεδο και να αποκτήσουν δεξιότητες σ’ αυτήν. 
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Στη συνέχεια οι μαθητές ανοίγουν το αρχείο «ευθεία.g.g.b». Στην οθόνη τους εμφανίζεται 
μια ευθεία γραμμή που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Με δυο δρομείς a και b μπο-
ρούν αντίστοιχα να αλλάξουν την κλίση της ή να την μεταφέρουν παράλληλα. Μετακινώ-
ντας το σημείο Α της ευθείας, έχουν τη δυνατότητα να παρατηρούν τον τρόπο με τον οποίο 
μεταβάλλονται οι συντεταγμένες του και να εμφανίζουν για κάθε θέση του σημείου το λόγο 
της τιμής του y προς την τιμή του χ που αντιστοιχούν σε αυτή. Τους ζητάμε να επαναλάβουν 
τις παρατηρήσεις τους αφού αλλάξουν την κλίση της ευθείας, ή αφού την μετατοπίσουν 
ώστε να μην διέρχεται από την αρχή των αξόνων.  

 

Η δραστηριότητα αυτή στοχεύει στο να κατανοήσουν οι μαθητές πως ο λόγος των τιμών 
δυο ποσών χ και y σταθερός, μόνο σε εκείνη την περίπτωση όπου τα ζεύγη (x,y) αποτυπώ-
νονται σε ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων. Διαπιστώνουν επίσης τη σχέση 
που έχει ο σταθερός αυτός λόγος (συντελεστής αναλογίας) με την κλίση της ευθείας και την 
εξίσωσή της. Σε περίπτωση που η ευθεία μετατοπίζεται παράλληλα ώστε να μην διέρχεται 
από την αρχή των αξόνων ο λόγος των συντεταγμένων δεν παραμένει πλέον σταθερός. Τέ-
λος, οι μαθητές καλούνται να διατυπώσουν και να οργανώσουν τα συμπεράσματά τους για 
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τα αλγεβρικά χαρακτηριστικά της αναλογίας, και την γεωμετρική οπτική αναπαράστασής 
της στο επίπεδο.  

3η ώρα: Διάκριση διαφορετικών καταστάσεων. 

1η δραστηριότητα: 

Οι μαθητές ανοίγουν το αρχείο «ορθογώνια g.g.b» . Στην οθόνη τους εμφανίζονται δυο ορ-
θογώνια, ΑΒΓΔ και ΕΖΘΗ τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μετασχηματίζουν μετακινώντας 
τις κορυφές τους. Στο καθένα από αυτά σύροντας την πάνω δεξιά κορυφή αυξάνονται ταυ-
τόχρονα οι δυο διαστάσεις.  

 

Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε στο πρώτο ορθογώνιο οι δυο διαστάσεις να αυξάνονται 
κατά την ίδια τιμή, ενώ στο δεύτερο ο λόγος των διαστάσεων να παραμένει σταθερός. Ζη-
τάμε από τους μαθητές πειραματιζόμενοι με διαφορετικούς μετασχηματισμούς των ορθο-
γωνίων, να διερευνήσουν αν σε κάποιο απ’ τα δύο η βάση μεταβάλλεται ανάλογα με το 
ύψος και να τεκμηριώσουν την απάντησή τους (για βοήθεια μπορούν να εμφανίσουν τους 
λόγους των διαστάσεων για καθένα από τα ορθογώνια).Περιμένουνε από είτε να εξετάσουν 
με κατάλληλους μετασχηματισμούς αν ισχύει ο ορισμός της αναλογίας, ή να συμπεράνουν 
αυτή από την ισότητα των λόγων. Μέσα από τη εφαρμογή και με κατάλληλες ερωτήσεις 
δίνεται η δυνατότητα για μια αρχική προσέγγιση της έννοιας της ομοιότητας. Μέσα από τη 
διερεύνηση μπορούν να βγάλουν συμπεράσματα για τις προϋπόθεσης κάτω από τις οποίες 
το σχήμα δεν αλλοιώνεται.  

2η δραστηριότητα: 

Οι μαθητές ανοίγουν το αρχείο «ράβδοι g.g.b». Στην οθόνη τους εμφανίζονται τρεις κατα-
κόρυφοι ράβδοι των οποίων τα ύψη μεταβάλλονται ταυτόχρονα μετακινώντας το δρομέα c. 
Η εφαρμογή έχει σχεδιαστεί ώστε το ύψος της δεύτερης ράβδου να δίνει σταθερό λόγο σε 
σχέση με το ύψος της πρώτης ενώ το ύψος της τρίτης ράβδου σταθερή διαφορά. 
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Ζητάμε από τους μαθητές πειραματιζόμενοι με διαφορετικούς μετασχηματισμούς των ρά-
βδων, να διερευνήσουν αν το ύψος κάποιας απ την κόκκινη ή την πράσινη ράβδο μεταβάλ-
λεται ανάλογα με το ύψος της μπλε ράβδου και να δικαιολογήσουν την απάντησή τους.(για 
βοήθεια μπορούν να εμφανίσουν τους λόγους των υψών των αντίστοιχων ράβδων). Περι-
μένουνε από αυτούς είτε να εξετάσουν δοκιμάζοντας διάφορες τιμές για τα ύψη με κατάλ-
ληλους μετασχηματισμούς αν ισχύει ο ορισμός της αναλογίας, ή να συμπεράνουν αυτή από 
την ισότητα των γινομένων. Η δραστηριότητα στοχεύει επίσης στο να αντιμετωπίσει την 
παρανόηση που παρατηρείται σε αρκετούς μαθητές πως όταν στις τιμές δυο ποσών προ-
σθέτουμε τον ίδιο αριθμό διατηρείται η αναλογία (De Bock.κ.α, 2007 σελ 9) . 

Επέκταση του Σεναρίου 

Το προτεινόμενο σενάριο μπορεί να εφαρμοστεί κατά την διδασκαλία των αντίστοιχων 
γνωστικών περιοχών στην Β Γυμνασίου ή την Α’ Λυκείου. Σ’ αυτές τις περιπτώσεις η προ-
σέγγιση ενδείκνυται να γίνει μέσα από την σκοπιά της συνάρτησης και να αναδειχθούν τα 
χαρακτηριστικά δυο βασικών συναρτήσεων που διδάσκονται στις τάξεις αυτή. Δυο χαρα-
κτηριστικές ιδιότητες που ορίζουν τη γραμμική συνάρτηση f(x)=a ⋅ x είναι η προσθετική: 
f(x+y)=f(x)+f(y) και η πολλαπλασιαστική: f(a ⋅ x)=a ⋅ f(x). Μπορεί μέσα από τη μελέτη διάφο-
ρων μεταβολών να συζητηθεί η ισχύς των προηγούμενων ιδιοτήτων. Προτείνεται επίσης 
προσθήκη δραστηριοτήτων με μεταβολές σχετικές με τη συνάρτηση ψ= α.χ+β με στόχο οι 
μαθητές να κατανοήσουν πως παρά το ότι η γραφική της παράσταση είναι ευθεία γραμμή, 
η συνάρτηση αυτή δε συνδέει ανάλογα ποσά και δεν έχει τις προηγούμενες γραμμικές ιδιό-
τητες. 

Αξιολόγηση εφαρμογής του σεναρίου 

Ως προς τη διαδικασία υλοποίησης: 

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου σε διαφορετικά τμήματα της Α’ Γυμνασίου, οι στόχοι του 
επιτεύχθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό, ειδικά στο πλαίσιο κατανόησης των εννοιών της 
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αναλογίας, και στη δυνατότητα διάκρισης αναλογικών και μη αναλογικών καταστάσεων. Σε 
πολλές περιπτώσεις δόθηκε η δυνατότητα να αναδειχθούν παρανοήσεις που έχουν οι μα-
θητές για την αναλογία, τις οποίες υποστηρίζουν επίμονα. Για παράδειγμα, πως αν δυο με-
γέθη μεταβάλλονται διατηρώντας τη διαφορά τους σταθερή, είναι ανάλογα. Δόθηκε με τον 
τρόπο αυτό έναυσμα για εποικοδομητική συζήτηση και προβληματισμό. Δυσκολίες υπήρ-
ξαν σε πολλές περιπτώσεις στην κατανόηση των συμμεταβολών που περιγράφονταν σε κά-
ποιες δραστηριότητες, όπως για παράδειγμα εκεί που έπρεπε να κρίνουν αν κατά την ταυ-
τόχρονη αύξηση των διαστάσεων ενός ορθογωνίου αυτές είναι ανάλογες. Σε λίγες περιπτώ-
σεις χρειαζόταν περισσότερος χρόνος. 

Ως προς τα εργαλεία: 

Οι μαθητές χειρίστηκαν χωρίς δυσκολία τις έτοιμες εφαρμογές του GeoGebra που τους δό-
θηκαν. Χρειάζεται όμως προηγούμενος έλεγχος λειτουργίας τους από τον εκπαιδευτικό κα-
θώς είναι πιθανό να υπάρξουν προβλήματα ασυμβατότητας αν η έκδοση του προγράμμα-
τος GeoGebra στο οποίο έχουν σχεδιαστεί διαφέρει από την έκδοση που είναι εγκατεστη-
μένη στον υπολογιστή που χειρίζονται οι μαθητές.  
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Περίληψη 

Οι έννοιες της Ευκλείδειας Γεωμετρίας προκαλούν δυσκολίες στην κατανόησή τους από 
τους μαθητές. Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδα-
σκαλία του τετραγώνου στην Ευκλείδεια Γεωμετρία. Μετά από μία σύντομη εισαγωγή, α-
ναφέρονται ο τίτλος και η ταυτότητα του σεναρίου. Στη συνέχεια παρατίθεται το σκεπτικό 
του σεναρίου, όπου αναπτύσσονται οι καινοτομίες και η προστιθέμενη αξία του, καθώς και 
τα γνωστικά προβλήματα των μαθητών. Ακολουθεί το πλαίσιο εφαρμογής του σεναρίου και 
η ανάλυση των τεσσάρων δραστηριοτήτων, οι οποίες υλοποιούνται με χρήση των Τεχνολο-
γιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών και συγκεκριμένα του λογισμικού Χελωνόκοσμος. 
Τέλος, αναφέρονται προτάσεις για την επέκταση του παρόντος σεναρίου. 

Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο, Μαθηματικά, Γεωμετρία, ΤΠΕ  

Εισαγωγή 

Τα κύρια χαρακτηριστικά των Μαθηματικών, που τα διακρίνουν από τους υπόλοιπους το-
μείς της γνώσης, είναι ότι: α) αφορούν αφηρημένες μορφές γνώσης σε μεγαλύτερο βαθμό 
από άλλους τομείς μελέτης, β) συνδέονται με μια εξειδικευμένη τυπική γλώσσα, η οποία 
επιβάλλει περιορισμούς στη σύνταξη και τη σημασιολογία και γ) η τυπική γλώσσα τους εκ-
φράζει ένα παιχνίδι εναλλαγής μεταξύ σημαίνοντος και σημαινόμενου, λειτουργώντας ταυ-
τόχρονα ως όργανο και ως αντικείμενο (Resnick et al., 1995). Τα χαρακτηριστικά αυτά πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη κατά το σχεδιασμό της διδασκαλίας των Μαθηματικών. Η σχο-
λική μαθηματική γνώση που αποκτά ο μαθητής θεωρείται αποτέλεσμα της συνισταμένης 
δύο διαδικασιών: α) των ψυχολογικών διεργασιών του μαθητή και β) της κοινωνικής αλλη-
λεπίδρασης του μαθητή με τους συμμαθητές και τον εκπαιδευτικό (Voigt, 1994).  

Ειδικά κατά τη διδασκαλία της Γεωμετρίας αναπτύσσεται στη σχολική τάξη μια ειδική ορο-
λογία για την περιγραφή των γεωμετρικών εννοιών, η οποία προκαλεί δυσκολίες στην κα-
τανόηση των εννοιών αυτών από τους περισσότερους μαθητές (Τουμάσης, 2004). Επιπρό-
σθετα, πολλοί ερευνητές υποστηρίζουν ότι οι μαθητές παρουσιάζουν δυσκολία στην κατα-
νόηση εννοιών της Ευκλείδειας Γεωμετρίας (van Hiele, 1986; Nikoloudakis, 2009). Σκοποί 
της Γεωμετρίας είναι η εξέλιξη της χωρικής γνώσης, της γεωμετρικής διαίσθησης και της 
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ικανότητας οπτικοποίησης, η ανάπτυξη του συμπερασματικού λογισμού και της απόδειξης, 
αλλά και η μελέτη των αντικειμένων του χώρου (Jones, 2000; Κολέζα, 2009). 

Στην άλγεβρα κυριαρχεί η οργανωμένη σκέψη, ενώ στη γεωμετρία κυριαρχεί η οπτική σκέ-
ψη. Η γεωμετρική σκέψη είναι το σύνολο των γνωστικών διαδικασιών με τις οποίες ο μαθη-
τής κατασκευάζει και διαχειρίζεται νοητικές αναπαραστάσεις των αντικειμένων του χώρου, 
των σχέσεων και των μετασχηματισμών τους (Κολέζα, 2009). 

Ταυτότητα του σεναρίου 

Θέμα 

Το παρόν σενάριο υπάγεται γενικά στη γνωστική περιοχή των Μαθηματικών και ειδικά στη 
Γεωμετρία. Ως θέμα έχει τη μελέτη των ιδιοτήτων του τετραγώνου και τίτλος του είναι «Πε-
ριστρέφοντας τα τετράγωνα». 

Οι μαθητές εξασκούνται στη διεξαγωγή πειραμάτων και στην κατασκευή τετραγώνων ως 
μέσα για την κατανόηση συγκεκριμένων ιδιοτήτων και εμπλέκονται σε διαδικασίες εικασί-
ας, κατασκευής υποθέσεων, εξαγωγής συμπερασμάτων και σταδιακής γενίκευσης και δια-
τύπωσης κανόνων για τις ιδιότητες και τις χρήσεις του τετραγώνου. Το τετράγωνο αποτελεί 
για τους μαθητές δομικό λίθο για την κατασκευή γεωμετρικών αναπαραστάσεων φυσικών 
αντικειμένων μέσα από την πληροφορική προγραμματιστική διαδικασία. Οι ιδιότητες του 
τετραγώνου που πρόκειται να εμπλακούν οι μαθητές είναι ότι: α) οι πλευρές του είναι ίσες 
και β) οι γωνίες του είναι ορθές. Τις ιδιότητες αυτές θα ανακαλύψουν, θα μελετήσουν και 
θα συσχετίσουν, έτσι ώστε να κατανοήσουν την εξάρτησή τους στην κατασκευή του τετρα-
γώνου. Η πρωτοτυπική αναπαράσταση των μαθητών στο σενάριο αυτό είναι η λέξη «τετρά-
γωνο» μέσα από το οποίο ανακαλύπτουν, συνδέουν και συνθέτουν τις ιδιότητές του. Η 
προσέγγιση διαφέρει από την κλασική – παραδοσιακή στην οποία η αφετηρία και το απο-
τέλεσμα είναι περισσότερο διαδικασίες βασισμένες σε προγενέστερα σχήματα. 

Με το σενάριο αυτό επιδιώκεται να αναδειχθεί μια διαφορετική προσέγγιση, όχι μόνο στο 
αντικείμενο που διαπραγματεύεται, αλλά και πολλές άλλες γεωμετρικές έννοιες. Αυτή η 
προσέγγιση μπορεί να αποτελέσει υπόβαθρο για την ανάπτυξη και άλλων σεναρίων στα 
πλαίσια των σύγχρονων θεωριών διδασκαλίας και μάθησης. 

Βασική ιδέα 

Οι μαθητές πειραματίζονται με την τεθλασμένη γραμμή που δημιουργείται από ένα πρό-
γραμμα της Logo κινώντας την και μετατρέποντας την σε ένα δυναμικό σχήμα με συγκεκρι-
μένες ιδιότητες. Το λογισμικό Χελωνόκοσμος που θα χρησιμοποιηθεί, βοηθά τους μαθητές 
να κατασκευάσουν, να αναγνωρίσουν, να κατανοήσουν αλλά και να χρησιμοποιήσουν τις 
ιδιότητες του τετραγώνου μέσα από πειραματισμό και ομαδική εργασία, δεδομένου ότι 
είναι ένα εργαλείο συμβολικής έκφρασης για μαθηματική δραστηριότητα, μέσω του προ-
γραμματισμού για τη δημιουργία δυναμικών γραφικών μοντέλων (Κυνηγός, 2014). 
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Με την δραστηριότητα αυτή οι μαθητές τροποποιούν τις τεθλασμένες γραμμές που δη-
μιουργεί το πρόγραμμα, στο οποίο έχει αφαιρεθεί μία βασική ιδιότητα που χρειάζεται να 
ανακαλύψουν. 

Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιήσουν ειδικά σχεδιασμένα προγράμματα Logo που δη-
μιουργήθηκαν στον Χελωνόκοσμο του Αβάκιου, τα οποία όταν εκτελούνται έχουν σαν απο-
τέλεσμα τη δημιουργία τεθλασμένων γραμμών (Κυνηγός, 2014). Με τα προγράμματα αυτά 
οι μαθητές κάνουν πειράματα μέχρι να φτάσουν στην ιδιότητα του τετραγώνου σε σχέση με 
τις γραμμικές ή γωνιακές τιμές, ανάλογά με την δραστηριότητα. 

Το γεωμετρικό σχήμα πλέον δεν είναι στατικό, αλλά αποκτά μια δυναμική διάσταση με την 
οποία οι μαθητές εμπλέκονται και με άλλες έννοιες όπως της μεγέθυνσης, σμίκρυνσης, ο-
μοιότητας, ομοιοθεσίας, με τις οποίες δεν θα εμπλακούν άμεσα, αλλά θα τις ανακτήσουν 
σε επόμενες τάξεις.  

Στο τέλος, θα χρησιμοποιήσουν τα εμπλουτισμένα προγράμματα Logo για να δημιουργή-
σουν σχέδια της δικής τους επιλογής βασισμένα στο τετράγωνο. Με τον τρόπο αυτό τα γε-
ωμετρικά σχήματα βρίσκουν πεδίο εφαρμογής για τους μαθητές και σε άλλα γνωστικά α-
ντικείμενα όπως στα μαθήματα αισθητικής αγωγής. 

Σκεπτικό του σεναρίου 

Καινοτομίες 

Οι μαθητές πειραματίζονται με τις αναπαραστάσεις των σχετικών εννοιών (συμβολική 
γλώσσα προγραμματισμού, γραφικό αποτέλεσμα των εντολών στον υπολογιστή), χειρίζο-
νται δυναμικά τα γραφήματα, αλλάζοντας με συνεχή τρόπο τις τιμές των μεταβλητών μεγε-
θών τους και τις διαπραγματεύονται μετά από συζήτηση, συνεργασία και πειραματισμό 
στην ομάδα. Αναπτύσσουν συνεργατικές και κοινωνικο-μαθησιακές διαδικασίες σε περι-
βάλλον που ευνοεί την μαθητοκεντρική προσέγγιση και έχει τον εκπαιδευτικό καθοδηγητή 
και υποστηρικτή της όλης διαδικασίας. 

Προστιθέμενη αξία 

Οι μαθητές κάνουν πειράματα για να ανακαλύψουν μετρικές σχέσεις, τόσο στις γραμμικές 
ιδιότητες, όσο και στις γωνιακές του τετραγώνου, μέσα από την κατασκευή τους. Θα πειρα-
ματιστούν και θα βελτιώσουν, αν χρειαστεί, τα προγράμματα που θα κάνουν στη Logo, ώ-
στε να δημιουργούν πάντα τετράγωνα με αυτά, αλλά ταυτόχρονα θα εκμαιεύσουν και τις 
διαδικασίες κατασκευής των άλλων γεωμετρικών σχημάτων. Χρησιμοποιούν τα προγράμ-
ματα για να φτιάξουν σχέδια δικής τους επιλογής βασισμένα στο δομικό γεωμετρικό στοι-
χείο τετράγωνο ως δυναμικό αντικείμενο στα σχέδιά τους (Κυνηγός, 2014). 

Γνωστικά – διδακτικά προβλήματα  

Οι μαθητές των πρώτων τάξεων του Γυμνασίου, με τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλί-
ας, αποστηθίζουν έναν ορισμό για το τετράγωνο που περιέχει τις ιδιότητές του. Μπορεί να 
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αναγνωρίζουν ένα τετράγωνο, χωρίς όμως να εντοπίζουν τις καθετότητες, τις παραλληλίες 
καθώς και τις ισότητες των πλευρών και των γωνιών του.  

Οι μαθητές δε θεωρούν αναγκαίο ότι πρέπει να αποδείξουν αυτό που βλέπουν ως προφα-
νές και συνεπώς, κατά τη διδασκαλία της Γεωμετρίας, η έννοια της απόδειξης μπορεί να 
δημιουργήσει αξεπέραστες δυσκολίες (Τουμάσης, 2004). 

Πρόβλημα επίσης, στην Ευκλείδεια Γεωμετρία, που αντιμετωπίζουν οι μαθητές είναι η α-
ντίληψη της θέσης και του προσανατολισμού ενός σχήματος στο επίπεδο.  

Με τις δραστηριότητες του προτεινόμενου σεναρίου το μαθησιακό περιβάλλον αλλάζει και 
οι μαθητές από αποδέκτες γεωμετρικών κανόνων γίνονται δημιουργοί της γνώσης, μέσα 
από μία προγραμματιστική διαδικασία ανακαλύπτοντας, κατανοώντας και χρησιμοποιώ-
ντας την εννοιολογική διάσταση του τετραγώνου.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Προτείνεται μία διαδικασία κατασκευής της γνώσης από το μαθητή στο πλαίσιο της εργα-
σίας του στην ομάδα, η οποία εντάσσεται στην τάξη του, σε ένα διαφορετικό σχολικό περι-
βάλλον, στα πλαίσια της εκπαιδευτικής τεχνολογίας. 

Πλαίσιο εφαρμογής 

Στις υποενότητες που ακολουθούν αναλύονται η ομάδα στόχος, ο χρόνος και ο χώρος υλο-
ποίησης, οι προαπαιτούμενες γνώσεις τα απαιτούμενα μέσα, η κοινωνική οργάνωση των 
μαθητών και οι στόχοι του σεναρίου.  

Ομάδα στόχος  

Το σενάριο αυτό απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Γυμνασίου, αλλά με κατάλληλες τροπο-
ποιήσεις και προσαρμογές, μπορεί να συνδυαστεί με γεωμετρικές έννοιες και των άλλων 
τάξεων, ενδεχομένως όμως χρησιμοποιώντας και το λογισμικό MicroWorlds Pro. 

Χρόνος υλοποίησης  

Η διάρκεια του σεναρίου είναι τρείς (3) διδακτικές ώρες. 

Χώρος υλοποίησης  

Το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου αλλά και με 
τη χρήση διαδραστικού πίνακα, στον οποίο θα αλληλεπιδρούν οι μαθητές σε μία κοινή επι-
φάνεια εργασίας, γράφοντας η κάθε ομάδα τον κώδικα, ο οποίος μπαίνει σε συλλογική 
διαπραγμάτευση και επαλήθευση στον κοινόχρηστο υπολογιστή. 

Μέσα – Υλικά  
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Μέσα και υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση του παρόντος σεναρίου είναι: α) ηλε-
κτρονικοί υπολογιστές, β) διαδραστικός πίνακας, γ) το λογισμικό Χελωνόκοσμος, δ) φύλλα 
εργασίας και ε) τετράδιο σημειώσεων. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Οι μαθητές, σε σχέση με τα μαθηματικά, πρέπει να γνωρίζουν τις έννοιες της ισότητας ευ-
θυγράμμων τμημάτων, της ισότητας γωνιών και την ορθή γωνία. 

Οι μαθητές σε σχέση με τον υπολογιστή και το λογισμικό, πρέπει να έχουν εμπειρία και στις 
βασικές λειτουργίες του Χελωνόκοσμου καθώς και τις απλές εντολές της γλώσσας Logo. 

Κοινωνική ενορχήστρωση τάξης  

Οι μαθητές μοιράζονται τους υπολογιστές του εργαστηρίου χωρισμένοι σε ομάδες των 
τριών (3) μαθητών ή συνεργάζονται στα πλαίσια της ομάδας με τη χρήση του διαδραστικού 
πίνακα και έχουν κοινό φύλλο εργασίας. Με αυτό τον τρόπο αυτό, αποφασίζουν συνεργα-
τικά για τις ενέργειες που θα κάνουν στη διαδικασία του πειραματισμού τους. Ο εκπαιδευ-
τικός δρα επικουρικά και συνεργάζεται με τις ομάδες των μαθητών με κατάλληλη παρέμ-
βαση και καθοδήγηση. 

Σκοπός – στόχοι σεναρίου  

Τα γνωστικά λάθη των μαθητών που προαναφέρθηκαν αποτέλεσαν τη βάση για τη δη-
μιουργία των σκοπών και των στόχων του παρόντος σεναρίου, δεδομένου ότι ο εκπαιδευτι-
κός γνωρίζοντας τα τυπικά λάθη των μαθητών και τους λόγους για τους οποίους αυτά δη-
μιουργήθηκαν, μπορεί να κατανοήσει ευκολότερα τους στόχους της διδασκαλίας του (Hall, 
2002). 

Απώτερος σκοπός του παρόντος σεναρίου είναι να δοθεί η δυνατότητα στους μαθητές να 
εμβαθύνουν την έννοια της ιδιότητας κανονικών γεωμετρικών σχημάτων, γενικότερα, και 
να μπορούν να χρησιμοποιήσουν τις ικανότητές τους για να δημιουργήσουν και να κινούν 
τα δικά τους σχέδια. Επίσης, να διαμορφώσουν άποψη για την εκπαιδευτική χρήση της τε-
χνολογίας στα πλαίσια της μάθησης μέσα από τη δοκιμή και την επαλήθευση που μπορεί 
να έχει από τον υπολογιστή. 

Ειδικότερος στόχος της δραστηριότητας είναι να διερευνήσουν οι μαθητές τις βασικές ιδιό-
τητες του τετραγώνου σε σχέση με τις πλευρές και τις γωνίες του. 

Ανάλυση δραστηριοτήτων 

Στις υποενότητες που ακολουθούν αναφέρονται συνοπτικά οι τέσσερις (4) δραστηριότητες 
του προτεινόμενου σεναρίου.  

Πρώτη δραστηριότητα 
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Δίνεται στους μαθητές μία παραμετρική διαδικασία, με μεταβλητή θ και ζητείται να την 
εκτελέσουν δίνοντας τυχαίες τιμές στις σε αυτήν. Με αυτό τον τρόπο θα κατασκευάσουν 
μια τεθλασμένη γραμμή με ίσες πλευρές (Σχήμα 1).  

 

Σχήμα 1: Τεθλασμένη γραμμή με ίσες πλευρές 

Στη συνέχεια ζητείται από κάθε ομάδα μαθητών, με βάση τη διαίσθησή τους, που στηρίζε-
ται στο γεγονός ότι μπορούν να αναγνωρίζουν το τετράγωνο και δε γνωρίζουν τις ιδιότητες 
ή τον ορισμό του, να πειραματισθούν με την τιμή της μεταβλητής, ώστε να προκύψει τε-
τράγωνο. Το τιθέμενο πρόβλημα οι μαθητές μπορούν να το επιλύσουν με πειραματισμό, 
συζήτηση και καταγραφή των συμπερασμάτων τους. Η εμπειρία αυτή θα τροφοδοτήσει 
σχετική συζήτηση στην ομάδα αλλά και στην τάξη με στόχο να διατυπώσουν συμπεράσμα-
τα, όπως: α) οι γωνίες του τετραγώνου είναι ίσες και β) οι γωνίες του τετραγώνου είναι ορ-
θές. 

Με τη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές παροτρύνονται να επωφεληθούν από τα λάθη τους 
και να τα δουν σαν ευκαιρία μάθησης (Borasi, 1996). 

Δεύτερη δραστηριότητα 

Δίνεται στους μαθητές μία παραμετρική διαδικασία, με μεταβλητές χ, ψ, ζ και ω, και ζητεί-
ται να την εκτελέσουν δίνοντας τυχαίες τιμές στις μεταβλητές χ, ψ, ζ και ω. Με αυτό τον 
τρόπο θα κατασκευάσουν για τυχαίες τιμές των μεταβλητών μια τεθλασμένη γραμμή (Σχή-
μα 2). 

 

Σχήμα 2: Τεθλασμένη γραμμή με ορθές γωνίες 

Στη συνέχεια ζητείται από κάθε ομάδα μαθητών να κάνουν πειράματα ώστε να προκύψει 
τετράγωνο. 
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Καλούνται να παρατηρήσουν τη σχέση που υπάρχει μεταξύ των πλευρών και να διατυπώ-
σουν σχετικό κανόνα, ότι δηλαδή, οι πλευρές του τετραγώνου είναι ίσες. 

Ακολούθως οι μαθητές χρησιμοποιούν τον κανόνα, για να κατασκευάσουν τετράγωνο και 
να διορθώσουν τη διαδικασία.  

Η δραστηριότητα αυτή ολοκληρώνεται με την συζήτηση των μεταβλητών που παρατηρήθη-
καν και πως αυτές θα ενοποιηθούν για την κατασκευή του τετραγώνου (Σχήμα 3). 

 

Σχήμα 3: Τετράγωνο 

Τρίτη δραστηριότητα 

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν και τις δύο διαδικασίες για να κατασκευά-
σουν τετράγωνα μεταβάλλοντας το μήκος της πλευράς του. 

Η φάση ολοκληρώνεται με τον καθορισμό από όλες τις ομάδες της μιας μεταβλητής του 
τετραγώνου που είναι η πλευρά του. 

Τέταρτη δραστηριότητα 

Στη φάση αυτή οι μαθητές θα χρησιμοποιήσουν επαναληπτικές διαδικασίες, ώστε χρησι-
μοποιώντας το τετράγωνο να δημιουργήσουν σχήματα όπως το επόμενο. 

 

Σχήμα 4: Τρίπτερο 

Φύλλο εργασίας 
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Δίνονται στους μαθητές οι παραμετρικές διαδικασίες 

Διαδικασία Α 

για άγνωστο1 :θ 

μ 100  α :θ  μ 100  α :θ  μ 100  α :θ  μ 100  α 
:θ 

τέλος 

άγνωστο1 110 

Διαδικασία Β 

για άγνωστο2 :χ :ψ :ζ :ω 

μ :χ   α 90   μ :ψ   α 90   μ :ζ   α 90   μ :ω  α 90 

τέλος 

άγνωστο2 20 60 70 110 

Διαδικασία Γ 

για τετράγωνο :α 

επανάλαβε 4 [ μ :α δ 90] 

τέλος 

τετράγωνο 100 

Διαδικασία Δ 

για τρίπτερο :α 

επανάλαβε 3 [τετράγωνο :α δ 120] 

τέλος 

τρίπτερο 100 

Πίνακας 1: Παραμετρικές διαδικασίες 

Ζητείται: α) να τις εκτελέσουν, β) να διατυπώσουν εικασίες για τα σχήματα που προκύ-
πτουν, γ) να τις βελτιώσουν με λιγότερες παραμέτρους, δ) να κατασκευάσουν δικές τους 
και ε) να χρησιμοποιήσουν το τετράγωνο σαν δομικό στοιχείο για την κατασκευή άλλων 
σχημάτων. 

Προτάσεις – Επέκταση σεναρίου 

Το παρόν σενάριο μπορεί να τροποποιηθεί ως προς τη χρήση του λογισμικού που χρησιμο-
ποιείται. Αναλυτικότερα, μπορούσε να χρησιμοποιηθεί, αντί του λογισμικού Χελωνόκο-
σμος, διαφορετικό λογισμικό, όπως το MicroWorlds Pro, το οποίο είναι ένα επίσης πολυμε-
σικό περιβάλλον που διαθέτει ως γλώσσα προγραμματισμού τη γνωστή Logo και έχει σχε-
διαστεί σύμφωνα με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του δημιουργού της S. Papert, συνεργάτη 
του J. Piaget.  

Ενδιαφέρον θα παρουσίαζε και η υλοποίηση παρεμφερούς σεναρίου για άλλα γεωμετρικά 
σχήματα, όπως τραπέζια, ισοσκελή και ισόπλευρα τρίγωνα δεδομένου ότι ειδικά για τα τρί-
γωνα πολύ ισχυρή νοητική εικόνα, που αφορά αρκετούς μαθητές είναι ότι η βάση του τρι-
γώνου πρέπει να είναι οριζόντια (Cutugno & Spagnolo,2002). 
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Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μαθητών για τις απειλές και τους κινδύνους στα 
δασικά οικοσυστήματα: μια διδακτική πρόταση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αποτελεί μια διδακτική πρόταση προσέγγισης των κινδύνων και των 
απειλών που δέχονται τα δάση, στα πλαίσια του μαθήματος «Γεωλογία & Διαχείριση Φυσι-
κών Πόρων», στην οποία αξιοποιούνται οι νέες τεχνολογίες σε συνδυασμό με άλλες αρχές 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας, όπως η ενεργός συμμετοχή των μαθητών και η ομαδοσυ-
νεργατικότητα. Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο που προτείνει την αξιοποίηση εννοιο-
λογικών χαρτών, ιστοεξερεύνησης και διαδικτυακής χαρτογραφικής εφαρμογής, με στόχο 
οι μαθητές να αποκτήσουν γνώσεις, δεξιότητες αναζήτησης, επεξεργασίας και αξιολόγησης 
της πληροφορίας καθώς και συνεργατικής επίλυσης προβλημάτων. Η επιλογή της ενότητας 
έγινε με κριτήριο την ανεκτίμητη αξία των δασικών οικοσυστημάτων και τη σημαντική συμ-
βολή τους σ’ ένα καλύτερο ποιοτικά περιβάλλον καθώς και την ανάγκη συσχέτισης των α-
πειλών που δέχονται αυτά τα οικοσυστήματα και κυρίως των ανθρώπινων δραστηριοτήτων 
με τις συνέπειες και τα αναγκαία μέτρα προστασίας τους. Η παιδαγωγική αξιοποίηση των 
νέων τεχνολογιών σε συνδυασμό με την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο μπορεί να συμβάλει στην κατανόηση των κινδύνων που οδηγούν στην 
υποβάθμισή των δασών και στη συνειδητοποίηση της σημαντικότητας της διατήρησης τους 
ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν αίσθηση υπευθυνότητας και να υιοθετήσουν στάσεις για 
ενεργό συμμετοχή στην προστασία τους. 

Λέξεις-κλειδιά: δασικό οικοσύστημα, κίνδυνοι των δασών, χρήση ΤΠΕ, διδακτικό σενάριο 

Εισαγωγή 

Η υποβάθμιση των δασών αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα σύγχρονα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, αποτέλεσμα των έντονων παρεμβάσεων του ανθρώπου στο φυσικό περιβάλ-
λον. Τα δάση αποτελούν πολύτιμα οικοσυστήματα ανεκτίμητης αξίας με τεράστια προστα-
τευτική, υδρολογική, αντιρρυπαντική, αισθητική, κοινωνική και οικονομική σημασία (Ντά-
φης, 2009· Σμύρης, 2012). Η υποβάθμιση που έχουν υποστεί αυτά τα οικοσυστήματα οφεί-
λεται κυρίως στις πυρκαγιές, στις εκχερσώσεις, στην υπερβόσκηση, στη λαθροϋλοτομία και 
στις καταπατήσεις, οι οποίες οδήγησαν στη μείωση της δασοκάλυψης και στη διαταραχή 
της οικολογικής ισορροπία τους. 

Σήμερα ένα από τα βασικότερα γενεσιουργά αίτια της περιβαλλοντικής υποβάθμισης θεω-
ρείται η έλλειψη ενημέρωσης και εκπαίδευσης των ατόμων και οι λανθασμένες πεποιθή-
σεις, ως προς τις ατομικές και συλλογικές ευθύνες (Σκούλλος, Κουρούτος & Μαντζάρα, 
2008). Η εκπαίδευση θα πρέπει να οδηγεί τα άτομα στην απόκτηση γνώσεων για την κατα-
νόηση εννοιών και φαινομένων που σχετίζονται με ποικίλα περιβαλλοντικά θέματα, ώστε 
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να αντιληφθούν το ρόλο και την ευθύνη των ιδίων αλλά και των διαφόρων φορέων στη δη-
μιουργία και στην επίλυση αυτών των προβλημάτων.  

Έτσι με απόφαση του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων, το 2002, εισάγεται 
στο Πρόγραμμα Σπουδών του Ενιαίου Λυκείου το Μάθημα Επιλογής «Διαχείριση Φυσικών 
Πόρων», που μετονομάστηκε αργότερα σε «Γεωλογία & Διαχείριση Φυσικών Πόρων», με 
αντικείμενο μελέτης το φυσικό περιβάλλον και με σκοπό οι μαθητές να αποκτήσουν περι-
βαλλοντική συνείδηση, μέσω της καλλιέργειας αξιών και της υιοθέτησης στάσεων με απώ-
τερο σκοπό την προαγωγή της αειφόρου ανάπτυξης. Σ΄ ένα από τα κεφάλαια του μαθήμα-
τος, με τίτλο «Δασικοί πόροι», συμπεριλαμβάνεται η ενότητα «Δασικοί εχθροί-Κίνδυνοι», 
όπου περιγράφονται οι κυριότερες απειλές των δασών, από βιοτικούς, αβιοτικούς και αν-
θρωπογενείς παράγοντες. Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην υλοποίηση διδακτικών 
προσεγγίσεων μέσω της αναζήτησης, της συλλογής και της επεξεργασίας επιστημονικών 
πληροφοριών με τη χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Ενημέρωσης (ΤΠΕ) τους πα-
ρέχει τη δυνατότητα συνειδητοποίησης της σημαντικότητας της διατήρησης των δασικών 
οικοσυστημάτων αλλά και των κινδύνων που ελλοχεύουν από την όποια υπέρμετρη εκμε-
τάλλευσή τους. 

Ο ρόλος των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 

Οι ΤΠΕ κατέχουν σημαντικό ρόλο στη σύγχρονη κοινωνία αφού επηρεάζουν και επιφέρουν 
αλλαγές σε πολλούς τομείς της κοινωνικής ζωής του ανθρώπου, όπως στην εκπαίδευση και 
στην επικοινωνία. Τα νέα δεδομένα στην εκπαίδευση επιβάλλουν αλλαγές στο περιεχόμενο 
και στη στοχοθεσία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων, ώστε να ανταποκρίνονται με επιτυ-
χία στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας (Γιαβρίμης, Παπάνης, Νεοφώτιστος & Βαλκά-
νος, 2010). Η πολυπλοκότητα των σημερινών προβλημάτων, τα οποία καλείται να επιλύσει 
ο άνθρωπος στο χώρο της επιστημονικής έρευνας και της εργασίας, απαιτούν δεξιότητες 
κριτικής αξιολόγησης, σχεδιασμού λύσεων, συνεργατικής μεθόδου κ.λπ. (Τζιμογιάννης, 
2008). Έτσι η αξιοποίηση των ΤΠΕ κρίνεται αναγκαία στην εκπαιδευτική διαδικασία, με στό-
χο την καλύτερη προετοιμασία των μαθητών για την κοινωνία του μέλλοντος (Τζιμογιάννης 
& Κόμης, 2006). 

Τα νέα περιβάλλοντα των ΤΠΕ και κυρίως το διαδίκτυο αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον 
οποίο οι άνθρωποι συγκεντρώνουν, αναλύουν, αναπαριστάνουν, παρουσιάζουν και αξιο-
ποιούν την πληροφορία. Συγκεκριμένα παρέχουν νέες μεθοδολογίες στην επίλυση προβλη-
μάτων που απαιτούν νέου τύπου αλλά και υψηλού επιπέδου δεξιότητες που πρέπει να 
καλλιεργήσουν οι μαθητές στα πλαίσια των σπουδών τους, όπως την αναζήτηση και αξιο-
λόγηση της πληροφορίας, την κριτική και αναλυτική σκέψη, τη συνεργατική επίλυση προ-
βλημάτων και τη διερευνητική μάθηση (Κωστής, Σιόρεντα & Τζιμογιάννης, 2009). Τα λογι-
σμικά που μπορούν να αξιοποιηθούν περισσότερο στην εκπαιδευτική πρακτική του σχολεί-
ου είναι τα λογισμικά γενικής χρήσης, όπως ο επεξεργαστής κειμένου και τα υπολογιστικά 
φύλλα, τα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, τα περιβάλλοντα προσομοίωσης και το 
διαδίκτυο.  
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Διδακτικό σενάριο 

Το θέμα του σεναρίου βασίζεται στην ενότητα 6.11 με τίτλο «Δασικοί εχθροί-Κίνδυνοι», του 
κεφαλαίου «Δασικοί πόροι». Η ενότητα αποτελείται από τις διδακτικές υποενότητες «Κίν-
δυνοι και προστασία του δάσους από αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες» και «Κίνδυνοι 
και προστασία του δάσους από τον άνθρωπο», όπου περιγράφονται οι κυριότερες απειλές 
των δασών. Ο χρόνος υλοποίησης είναι 5 διδακτικές ώρες.  

Σκοπός και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ο γενικός σκοπός αυτής της ενότητας σύμφωνα με το Αναλυτικό πρόγραμμα Σπουδών 
(ΑΠΣ) είναι να καταγράψουν οι μαθητές τους εχθρούς και τους κινδύνους του δάσους και 
να αναζητήσουν μέτρα για την προστασία του. Οι επιμέρους στόχοι αυτού του διδακτικού 
σεναρίου είναι γνωστικοί, συναισθηματικοί και ψυχοκινητικοί. Α) Γνωστικοί: Οι μαθητές 
περιγράφουν τους κινδύνους και τις απειλές του δάσους εξαιτίας των ανθρωπογενών δρα-
στηριοτήτων, των βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων. Στη συνέχεια συλλέγουν πληροφο-
ρίες, καταγράφουν στοιχεία, συγκρίνουν και διατυπώνουν συμπεράσματα σχετικά με την 
εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών. Διατυπώνουν προτάσεις για την προστασία των δασικών 
οικοσυστημάτων. Β) Συναισθηματικοί: Εξοικειώνονται με τη διαδικασία διερεύνησης και 
αξιολόγησης των πληροφοριών. Συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες και αναπτύσσουν 
πνεύμα συνεργασίας. Ευαισθητοποιούνται και κρίνουν τις συνέπειες της υποβάθμισης των 
δασικών οικοσυστημάτων. Γ) Ψυχοκινητικοί: Εξοικειώνονται με την παρατήρηση της εικό-
νας ως μέσο πληροφόρησης. Καλλιεργούν κριτική και ερευνητική σκέψη με σωστή παρατή-
ρηση, συλλογή και ανάλυση πληροφοριών και χαρτών. Χρησιµοποιούν τον Η/Υ ως εργαλείο 
ανακάλυψης, δηµιουργίας αλλά και ως νοητικό εργαλείο. Εξοικειώνονται με τη χρήση των 
ΤΠΕ και λογισμικών όπως το CmapTools. 

Μεθοδολογία 

Για το σχεδιασμό αυτού του διδακτικού σεναρίου λήφθηκαν υπόψη τρεις σημαντικές αρχές 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας: η ομαδοσυνεργατικότητα, η ενεργός συμμετοχή των μαθη-
τών και ο τεχνολογικός αλφαβητισμός. Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη μάθηση συμ-
βάλλει στη γενικότερη ανάπτυξη των μαθητών αφού προωθεί την κριτική και δημιουργική 
σκέψη τους, αναπτύσσει ικανότητες και στάσεις επικοινωνίας, συνεργασίας και δημοκρατι-
κής συμπεριφοράς (Ματσαγγούρας, 2011). Η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στην εκπαι-
δευτική διαδικασία μέσω της ανακάλυψης, της δημιουργίας και του πειραματισμού εξα-
σφαλίζει την κατάκτηση της γνώσης με τις εμπειρίες που αποκτούν από τις δραστηριότητες 
αυτές, ενώ η αξιοποίηση των ΤΠΕ συμβάλλει στην απόκτηση δεξιοτήτων στην επεξεργασία 
δεδομένων, στην παρουσίαση, στην υποστήριξης απόψεων και συμπερασμάτων (Καψάλης, 
Κωστάκος & Περάκη, 2010). Συγκεκριμένα οι ΤΠΕ αποτελούν ένα γνωστικό εργαλείο, που 
παρέχει στην εκπαίδευση νέους τρόπους αναπαράστασης της γνώσης, νέες μεθοδολογίες 
επίλυσης προβληµάτων και ευκαιρίες για ενεργητική μάθηση (Τζιμογιάννης, 2008). Ιδιαίτε-
ρα η ιστοεξερεύνηση είναι μια διαδικασία κατά την οποία οι περισσότερες πληροφορίες 
που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήματος ή τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας 
προέρχονται από το διαδίκτυο και ενδείκνυται για τη διδασκαλία των περιβαλλοντικών μα-
θημάτων (Καστάνη, Ευθυμίου & Καπανιάρης, 2012). 
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Μία από τις μεθόδους διδασκαλίας που αξιοποιείται είναι η χρήση οπτικοακουστικών μέ-
σων, όπως η φωτογραφία και τo video, τα οποία χρησιμοποιούνται ως αφετηρία για προ-
βληματισμό στο θέμα των κινδύνων που απειλούν τα δάση. Οι φωτογραφίες αξιοποιούνται 
από τους μαθητές ως μέσο έμμεσης προσέγγισης του υπό εξέταση θέματος. Μέσω της φω-
τογραφίας οι μαθητές οικειοποιούνται μακρινά και άγνωστα για αυτούς περιβάλλοντα, ενώ 
παράλληλα η παρατήρηση του φωτογραφικού υλικού δημιουργεί το κατάλληλο υπόβαθρο 
για έναν υγιή διάλογο και προβληματισμό (Γρηγοριάδου, 2008). Το video, με το συνδυασμό 
κινούμενης εικόνας και ήχου, αποτελεί ένα σημαντικό μέσο αφήγησης, που παρέχει δυνα-
τότητα ενημέρωσης ή ευαισθητοποίησης των μαθητών.  

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου οι μαθητές αξιοποιούν το διαδίκτυο, ένα σημα-
ντικό μέσο ενημέρωσης, αναζήτησης και συλλογής πληροφοριών και τα λογισμικά γενικής 
χρήσης, όπως ο επεξεργαστής κειμένου (Word), τα υπολογιστικά φύλλα (Excel) και το πρό-
γραμμα παρουσιάσεων (PowerPoint) καθώς και το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφη-
σης CmapTools. Ειδικά οι ιστοεξερευνήσεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να οριοθετούν τις δρα-
στηριότητες των μαθητών, οι οποίοι αξιοποιούν δημιουργικά τις πληροφορίες των ιστοσε-
λίδων που κρίθηκαν απαραίτητες για να γίνουν κάποιες δραστηριότητες, όπως του Εθνικού 
Ιδρύματος Αγροτικών Ερευνών (http://www.oikoskopio.gr/pyroskopio/) και του WWF Ελλάς 
(http://short.oikoskopio.gr/ 1e5), στις οποίες παρουσιάζονται στατιστικά στοιχεία και χάρ-
τες για τις δασικές πυρκαγιές στη χώρα μας. Επιπλέον κατασκευάζεται εννοιολογικός χάρ-
της μιας και αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο χαρτογράφησης και σχηματικής απεικόνισης 
εννοιών, με σκοπό την ανάδειξη των σχέσεων μεταξύ των εννοιών και υποεννοιών μιας δι-
δακτικής ενότητας. 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων, με σκοπό την εποικοδομητική εμπλοκή 
τους στις ερευνητικές διαδικασίες, αξιοποιούν τις δυνατότητες των ΤΠΕ και καθοδηγούνται 
με τη βοήθεια φύλλου εργασίας για τη συλλογή, επεξεργασία και ανάλυση πληροφοριών. 
Σε όλες τις δραστηριότητες κρίνεται απαραίτητη η αξιοποίηση ηλεκτρονικών υπολογιστών 
με διαδικτυακή σύνδεση με την παράλληλη χρήση προβολικών συστημάτων. Στο τέλος της 
κάθε υποενότητας γίνεται αξιολόγηση σε φύλλο εργασίας με ερωτήσεις κλειστού τύπου. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1η Υποενότητα : Κίνδυνοι και προστασία του δάσους από βιοτικούς και αβιοτικούς παράγο-
ντες. 

Δραστηριότητα 1: Εισαγωγή στο θέμα με παρατήρηση φωτογραφιών. Μία πρώτη προσέγ-
γιση και επαφή των μαθητών με τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα γίνεται με την παρου-
σίαση και ανάλυση φωτογραφιών από το Διαδίκτυο. Ακολουθεί συζήτηση μεταξύ των με-
λών κάθε ομάδας για τους κινδύνους που απειλούν τα δάση, η οποία αποσκοπεί και στην 
ανάκληση προϋπαρχουσών γνώσεων. 

Δραστηριότητα 2: Δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη για τις απειλές του δάσους από 
βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες. Οι μαθητές συγκεντρώνουν πληροφορίες για τους 
βιοτικούς και αβιοτικούς παράγοντες που απειλούν τα δάση από συγκεκριμένες ιστοσελί-
δες του διαδικτύου, τις οποίες μελετούν και καταγράφουν σε φύλλο εργασίας. Με τη χρήση 
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του λογισμικού CmapΤools η κάθε ομάδα δημιουργεί έναν εννοιολογικό χάρτη με τους πα-
ραπάνω παράγοντες που απειλούν τα δάση και στη συνέχεια τον παρουσιάζει στις άλλες 
ομάδες. 

 

Δραστηριότητα 3: Η επίδραση των βιοτικών παραγόντων στην ανάπτυξη των δασών. Με τη 
χρήση του διαδικτύου κάθε ομάδα αναλαμβάνει τη συλλογή, την αξιολόγηση και τη μελέτη 
υλικού αναφορικά με κάποιον βιοτικό παράγοντα (έντομο ή παράσιτο) που προσβάλει ένα 
δασικό δέντρο. Στη συνέχεια σχεδιάζει μια παρουσίαση μέσω του προγράμματος Power-
Point, όπου γίνεται αναφορά στο είδος του δασικού δέντρου, στην ασθένεια του, στα συ-
μπτώματα και στις επιπτώσεις που πιθανόν αυτή να έχει στην ανάπτυξή του. Ακολουθεί η 
διάχυση της κεκτημένης πλέον γνώσης στις υπόλοιπες ομάδες. 

 2η Υποενότητα : Κίνδυνοι και προστασία του δάσους από τον άνθρωπο 

Δραστηριότητα 4: Εισαγωγή στο θέμα με προβολή βίντεο για τις δασικές πυρκαγιές. Ακο-
λουθεί προβολή video με τίτλο «Το τρίγωνο της φωτιάς» σχετικά με τα αίτια, το ρόλο και τις 
συνέπειες μιας πυρκαγιάς σε δασικές περιοχές με αφορμή τη μεγάλη πυρκαγιά στην Ηλεία 
το 2007 (http://www.fria.gr/prolipsi/spots.html). Οι μαθητές συζητούν και εκφράζουν τις 
απόψεις τους για τη σχέση μεταξύ κλιματικής αλλαγής και δασικών πυρκαγιών καθώς και 
για τις συνέπειες στο οικοσύστημα. 

Δραστηριότητα 5: Συμπλήρωση του εννοιολογικού χάρτη με τις απειλές του δάσους από 
ανθρωπογενείς παράγοντες καθώς και με τα αίτια των δασικών πυρκαγιών. Οι μαθητές ε-
πισκέπτονται την ιστοσελίδα του Υπουργείου Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Κλιματικής Αλ-
λαγής–Υ.Π.Ε.Κ.Α. (http://www.ypeka.gr/Default.aspx?tabid=707&language=el-GR) και του 
WWF Ελλάς (http://www.wwf.gr/forests/pdfs/Diaplaseis.pdf), όπου παρουσιάζονται οι φυ-
σικοί και ανθρωπογενείς κίνδυνοι των δασών. Κάθε ομάδα συμπληρώνει τον εννοιολογικό 
χάρτη προσθέτοντας τους νέους παράγοντες και τον παρουσιάζει στις άλλες ομάδες. 
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Δραστηριότητα 6: Μελέτη και ανάλυση της εξέλιξης των δασικών πυρκαγιών στη χώρα μας. 
Οι μαθητές επισκέπτονται συγκεκριμένες ιστοσελίδες στο διαδίκτυο όπου παρατίθενται 
στατιστικά στοιχεία και χάρτες για τις δασικές πυρκαγιές στην Ελλάδα. 

 

Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να μελετήσει και να συλλέξει υλικό για ένα διαφορετικό νομό της 
Ελλάδας. Οι μαθητές επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://www.oikoskopio.gr /pyroskopio/, 
παρατηρούν το χάρτη της Ελλάδας με τον αριθμό των δασικών πυρκαγιών από το έτος 1983 
έως το 2005, μελετούν και συζητούν τις πληροφορίες. Συγκεκριμένα κάθε ομάδα εντοπίζει 
τα στοιχεία (αριθμός πυρκαγιών, καμένη έκταση, αιτία, θερμοκρασία και μήνας) του νομού 
που έχει επιλέξει, καταγράφει τις πληροφορίες σε φύλλο εργασίας και κατασκευάζει διά-
γραμμα για την εξέλιξη των πυρκαγιών ανά μήνα και αιτία. Κάθε ομάδα συσχετίζει τους 
παραπάνω παράγοντες με τις δασικές πυρκαγιές. 

Δραστηριότητα 7: Η επίδραση της κλιματικής αλλαγής στις δασικές πυρκαγιές. Οι μαθητές 
επισκέπτονται την ιστοσελίδα http://short.oikoskopio.gr/1e5, όπου υπάρχει διαδικτυακή 
χαρτογραφική απεικόνιση πληροφοριών, όπως εντοπισμός καμένων εκτάσεων και μεταβο-
λές στην κάλυψη γης λόγω δασικών πυρκαγιών. Ακολουθεί στην οθόνη του Η/Υ προβολή 
του χάρτη της Ελλάδας όπου οι εκτάσεις εμφανίζονται με διαφορετικούς χρωματισμούς 
ανάλογα με τις χρήσεις γης. Οι μαθητές μέσω της επιλογής του υπερσυνδέσμου Καλύψεις 
Γης οδηγούνται στα έτη 1987 και 2007, όπου με τη βοήθεια του υπομνήματος ακολουθεί ο 
εντοπισμός των αλλαγών στη χρήση γης και στις καμένες εκτάσεις της συγκεκριμένης πε-
ριοχής για αυτά τα έτη. Αντιγράφουν τους χάρτες των ετών 1987 και 2007 και τους μεταφέ-
ρουν σε αρχείο Word.  

Στη συνέχεια οι μαθητές κάθε ομάδας επιλέγουν τον υπερσύνδεσμο «Κλιματική Αλλαγή» 
και «Δασικές Πυρκαγιές» και εντοπίζουν χαρακτηριστικά του κλίματος, όπως τον αριθμό 
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των ημερών με αυξημένο κίνδυνο πυρκαγιάς και καύσωνα, τη συχνότητα των ημερών με 
αυξημένη ξηρασία καθώς και το δείκτη κινδύνου πυρκαγιάς. Ακολουθεί η καταγραφή των 
στοιχείων της γεωγραφικής περιοχής του νομού σε φύλλο εργασίας, η δημιουργία ενός 
διαγράμματος σε αρχείο Excel, όπου απεικονίζονται τα παραπάνω αριθμητικά δεδομένα, η 
ανάλυση των στοιχείων που αφορούν τη θερμοκρασία του αέρα και η συσχέτιση της κλιμα-
τικής αλλαγής με τις δασικές πυρκαγιές. Τέλος κάθε ομάδα παρουσιάζει την εξέλιξη των 
δασικών πυρκαγιών στον υπό μελέτη νομό. 

Δραστηριότητα 8: Μέτρα προστασίας των δασών. Οι μαθητές παρακολουθούν ενημερωτικά 
μηνύματα σε video (διάρκειας 5΄) σχετικά με τα αίτια και την πρόληψη των δασικών πυρκα-
γιών. Κάθε ομάδα αναζητά πληροφορίες στο διαδίκτυο, τις καταγράφει σε φύλλο εργασίας 
και ετοιμάζει παρουσίαση σε PowerPoint με προτάσεις και δράσεις για την προστασία των 
δασών, στις οποίες θα μπορούσαν να συμμετέχουν και οι ίδιοι. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα του σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο που περιεγράφηκε αποσκοπεί στην ενεργητική εμπλοκή των μαθητών 
στην μαθησιακή διαδικασία με τη χρήση των ΤΠΕ ώστε να κατανοήσουν, να αντιληφθούν 
και να ευαισθητοποιηθούν σχετικά με τους κινδύνους που διατρέχουν τα δασικά οικοσυ-
στήματα, το ρόλο των ανθρώπινων δραστηριοτήτων στην υποβάθμιση των δασών και την 
ανάγκη προστασίας τους. Συγκεκριμένα προτείνεται η χρήση κατάλληλων ιστοσελίδων προ-
κειμένου οι μαθητές να συλλέξουν, αξιολογήσουν και επεξεργαστούν πληροφορίες, τις ο-
ποίες θα συσχετίσουν μεταξύ τους με τη δημιουργία εννοιολογικών χαρτών ή θα αξιοποιή-
σουν με το σχεδιασμό μιας παρουσίασης. Η κατασκευή εννοιολογικών χαρτών διευκολύνει 
τους μαθητές να αποκτήσουν μια ολιστική αντίληψη των βιοτικών και αβιοτικών παραγό-
ντων καθώς και των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων που προκαλούν ζημιές στα δάση, μέ-
σω της οπτικοποίησης των γνώσεων και της καταγραφής των σχέσεων μεταξύ εννοιών και 
υποεννοιών. Η αξιοποίηση της διαδικτυακής χαρτογράφησης δίνει τη δυνατότητα συλλο-
γής, ανάλυσης και συσχέτισης στοιχείων για την εξέλιξη των δασικών πυρκαγιών στη χώρα 
μας και την επίδραση της κλιματικής αλλαγής σ’ αυτές. Οι ομαδικές δραστηριότητες σε 
συνδυασμό με τη χρήση των ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να συνεργαστούν, 
να ανταλλάξουν απόψεις και να καταλήξουν σε συλλογικά συμπεράσματα, συμβάλλοντας 
στην απόκτηση κοινωνικών δεξιοτήτων καθώς και δεξιοτήτων υποστήριξης των απόψεων 
και των συμπερασμάτων τους. 
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Επεκτείνοντας ένα σενάριο Δυναμικών Μαθηματικών στο περιβάλλον Moodle  
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η ανάπτυξη μιας σειράς ηλεκτρονικών μαθημάτων 
για τη θεματική ενότητα «Μεσοκάθετος Ευθυγράμμου Τμήματος», που αφορά στα Μαθη-
ματικά της Α΄ τάξης Γυμνασίου. Το λογισμικό με το οποίο υλοποιείται είναι το Moodle, μια 
πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης για τη δημιουργία και διεξαγωγή ηλεκτρονικών μα-
θημάτων και προγραμμάτων σπουδών μέσω του διαδικτύου προσφέροντας στους εγγε-
γραμμένους χρήστες του ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Παρέχο-
ντας στους εκπαιδευτικούς δυνατότητες για δημιουργία και οργάνωση του διδακτικού υλι-
κού, η ηλεκτρονική μάθηση δίνει την ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να εργαστούν ο-
πουδήποτε και οποτεδήποτε αλληλεπιδρώντας με το παρεχόμενο εκπαιδευτικό υλικό, ακο-
λουθώντας καθένας τη δική του μαθησιακή διαδρομή.  

Λέξεις-κλειδιά: Moodle, ηλεκτρονική μάθηση, ασύγχρονη εκπαίδευση. 

 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται ραγδαία εξέλιξη των τεχνολογιών πληροφορίας και 
επικοινωνιών, ενώ συγχρόνως η διάθεση εκπαιδευτικού υλικού μέσω συστημάτων ηλε-
κτρονικής μάθησης αυξάνεται συνεχώς. Το διαδίκτυο αποτελεί σημαντικό εργαλείο και συ-
νάμα πρόκληση στα χέρια εκπαιδευτικών και εκπαιδευομένων, παρέχοντας υψηλό βαθμό 
αλληλεπίδρασης και ευκολία στην αναζήτηση, μετάδοση και ανανέωση πληροφοριών 
(Δρούζας, Κωστόπουλος, & Πιντέλας, 2013). 

Η πιο σημαντική ίσως εξέλιξη στην περιοχή της εκπαιδευτικής τεχνολογίας αφορά στην αλ-
λαγή προοπτικής σχετικά με τη θέση και τις παιδαγωγικές και εκπαιδευτικές δυνατότητες 
των σύγχρονων τεχνολογικών μέσων.  

Τα τελευταία χρόνια, όλο και περισσότερο απομακρυνόμαστε από τη λογική του υπολογι-
στή ως μεμονωμένη θέση εργασίας για ατομικές διδακτικές ή/και μαθησιακές χρήσεις και 
προσανατολιζόμαστε, σταδιακά, προς τη λογική της χρήσης συστημάτων, μέρος των οποίων 
είναι ο «δικτυωμένος υπολογιστής» και άλλες τεχνολογικές συσκευές (tablets, 
smartphones, PDAs, κ.ά.), οι οποίες επικοινωνούν μεταξύ τους ανταλλάσοντας δεδομένα 
(Κόμης, 2004). 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η δημιουργία μιας σειράς ηλεκτρονικών μαθημάτων 
για τη θεματική ενότητα «Μεσοκάθετος Ευθυγράμμου Τμήματος» που αφορά στα Μαθη-
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ματικά της Α΄ τάξης Γυμνασίου, η οποία βασίστηκε στην πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης 
Moodle, στο περιβάλλον δημιουργίας, αποθήκευσης και επαναχρησιμοποίησης ακολου-
θιών δραστηριοτήτων LAMS, καθώς και στο λογισμικό Δυναμικών Μαθηματικών Geogebra.  

 

Ηλεκτρονική μάθηση (e-learning) 

Η ηλεκτρονική μάθηση αφορά στη χρήση του διαδικτύου και των τεχνολογιών πληροφορίας 
και επικοινωνιών, με σκοπό τη δημιουργία, τον διαμοιρασμό και τη βελτίωση έντυπου και 
ψηφιακού μαθησιακού υλικού (Σαμαρτζή, 2013). Παρέχοντας, σε σχέση με τον παραδοσια-
κό τρόπο διδασκαλίας, πλεονεκτήματα όπως: 

• εξατομικευμένη μάθηση, αφού ο ίδιος ο εκπαιδευόμενος καθορίζει τον ρυθμό της 
πορείας μάθησης  

• δυνατότητες για επαναχρησιμοποίηση, αλλά και συνεχή βελτίωση της ποιότητας 
του παρεχόμενου μαθησιακού υλικού, αφού η μεταβολή ενός μαθησιακού αντικει-
μένου οδηγεί στην αυτόματη ενημέρωση της θεματικής ενότητας στην οποία είναι 
ενσωματωμένο 

• μειωμένο κόστος παροχής υπηρεσιών μάθησης 

προσφέρει στους εκπαιδευομένους ευελιξία και ελευθερία στον τρόπο προσέγγισης και 
μελέτης του διδακτικού υλικού, έχοντας παράλληλα τη δυνατότητα τόσο σύγχρονης, όσο 
και ασύγχρονης επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων με τους συμμαθητές τους, αλλά και 
τους εκπαιδευτικούς (Κοζώνης, 2012).  

Στην πραγματικότητα, η ενεργή συμμετοχή των εκπαιδευτικών στον σχεδιασμό και την α-
νάπτυξη ενός ψηφιακού περιβάλλοντος μάθησης, μετατρέπει τον παραδοσιακό τρόπο δι-
δασκαλίας σε μια διαρκή αναζήτηση γνώσεων και μαθησιακών εμπειριών από τους μαθη-
τές (Κορδάκη & Σιέμπος, 2010). 

Ασύγχρονη η-μάθηση και Moodle 

Η ασύγχρονη η-μάθηση βασίζεται στο διαδίκτυο και στην ασύγχρονη συμμετοχή και πρό-
σβαση στο εκπαιδευτικό υλικό τόσο από τους μαθητές, όσο και τους εκπαιδευτικούς.  

Οι εκπαιδευόμενοι επιλέγουν τη χρονική στιγμή που θα μελετήσουν το εκπαιδευτικό υλικό, 
το οποίο είναι αποθηκευμένο σε κάποιο περιβάλλον (Ρήγκου, 2007), χωρίς τους χωρικούς 
και χρονικούς περιορισμούς που επιβάλει ο παραδοσιακός τρόπος μάθησης (Αναστασίου, 
2009).  

Το λογισμικό, με το οποίο επιτυγχάνεται, είναι μια πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης 
ή Σύστημα Διαχείρισης Μαθησιακού Υλικού (Learning Management System-LMS).  

Παράδειγμα τέτοιας πλατφόρμας αποτελεί το Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic 
Learning Environment), το οποίο είναι ένα πακέτο λογισμικού ανοικτού κώδικα για τη δη-
μιουργία και διεξαγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων μέσω του διαδικτύου παρέχοντας σε 
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εγγεγραμμένους χρήστες του ολοκληρωμένες υπηρεσίες ηλεκτρονικής εκπαίδευσης. Το 
Moodle αποτελεί ένα σύστημα: 

• διαχείρισης μαθημάτων (Course Management System-CMS) 
• διαχείρισης μάθησης (Learning Management System-LMS) 
• εικονικής μάθησης (Virtual Learning System-VLS) 

Ο σχεδιασμός του μαθήματος με τη βοήθεια της πλατφόρμας Moodle στοχεύει κυρίως: 

• στην φιλοξενία και διανομή πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού και διαδραστικών 
μαθησιακών δραστηριοτήτων  

• στην οργάνωση και αυτοματοποίηση μέρους του έργου των εκπαιδευτικών 
• στην υποστήριξη μαθητο-κεντρικών μορφών μάθησης που προάγουν τη συνεργατι-

κή οικοδόμηση της γνώσης (Παπαστεργίου, 2010) 
• στην προσαρμογή ενός προγράμματος σπουδών στις ανάγκες και ιδιαιτερότητες 

κάθε μαθητή. 
Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο 

Πρωτεύοντα ρόλο ως προς την επίτευξη των προσδοκώμενων μαθησιακών στόχων αποτε-
λεί το πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε για την ανάπτυξη του συγκεκρι-
μένου διαδικτυακού περιβάλλοντος και το οποίο αποτελείται από εκπαιδευτικά αντικείμε-
να, όπως: 

• Αρχεία κειμένου σε μορφή docx και pdf, με ρόλο άλλοτε επεξηγηματικό και άλλοτε 
για τη δημιουργία των φύλλων εργασίας σχετικά με τις προτεινόμενες δραστηριό-
τητες.  

• Εικόνες. Δεδομένου ότι το μάθημα της γεωμετρίας στηρίζεται στην κατασκευή σχη-
μάτων, χρησιμοποιήθηκε πληθώρα γεωμετρικών σχημάτων, αλλά και εικόνων, με 
σαφή στόχο οι μαθητές να κατανοήσουν ευκολότερα τις σχετικές γεωμετρικές έν-
νοιες και σχέσεις. 

• Βίντεο, για την ρεαλιστικότερη παρουσίαση πληροφοριών (γεωμετρικών εννοιών 
και ιδιοτήτων), μεταφέροντας πραγματικές καταστάσεις και κατασκευές στην οθό-
νη του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Χρησιμοποιήθηκαν τέσσερα βίντεο από το 
YouΤube παρουσίασης βασικών γεωμετρικών κατασκευών. 

• Αρχεία Geogebra. Σε όλα τα μαθήματα επαναχρησιμοποιήθηκαν υπάρχοντα αρχεία 
του λογισμικού δυναμικών μαθηματικών Geogebra, τα οποία προσφέρουν στους 
μαθητές αφενός πολλαπλές αναπαραστάσεις της ίδιας έννοιας και αφετέρου δυνα-
τότητες για ανακάλυψη, διερεύνηση και πειραματισμό. 

• Εφαρμογές Java. Το λογισμικό Geogebra, δίνει δυνατότητα για δημιουργία εφαρ-
μογών Java, παρέχοντας τη δυνατότητα για δημιουργία και διαμοιρασμό εκπαιδευ-
τικών έργων με χρήση του λογισμικού μέσα από το περιβάλλον μάθησης. 

• Δραστηριότητες Lams. Το LAMS παρέχει στους εκπαιδευτικούς ένα οπτικό περι-
βάλλον για τη δημιουργία, αποθήκευση και την επαναχρησιμοποίηση ακολουθιών 
δραστηριοτήτων (Αναστασίου, 2009), οι οποίες μπορεί να εκπονούνται ατομικά ή 

474

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



  

συνεργατικά. Με τις ακολουθίες αυτές υποστηρίζονται λειτουργίες όπως η πληρο-
φόρηση, η συνεργασία, η αξιολόγηση και ο αναστοχασμός (Κοπατσάρης, 2010). 

• Συνδέσεις, οι οποίες αφορούν: 
o Το τρέχον σχολικό εγχειρίδιο των Μαθηματικών της Α΄ Γυμνασίου σε ψη-

φιακή μορφή 
o Πληροφορίες για τη μεσοκάθετο στη Wikipedia 

 

Το περιβάλλον μάθησης 

Στην αρχική οθόνη (σχήμα 1) βλέπουμε δεξιά τα πεδία εισαγωγής των κωδικών του χρήστη. 
Μόλις ο χρήστης εισάγει τα στοιχεία του οδηγείται στο βασικό μενού (σχήμα 2). 

 Σχήμα 1: Αρχική οθόνη  

Στο βασικό μενού ο χρήστης βλέπει ένα εισαγωγικό μήνυμα για τη θεματική ενότητα την 
οποία θα διδαχθεί (σχήμα 2), τους μαθησιακούς στόχους της ενότητας καθώς και οδηγίες 
για την επιτυχή υλοποίηση των επιμέρους δραστηριοτήτων των μαθημάτων (σχήμα 3).  
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Σχήμα 2: Εισαγωγικό μήνυμα 

 

Σχήμα 3: Οδηγίες για τους μαθητές 

Επίσης, ο μαθητής μπορεί να βρει υλικό σε ψηφιακή μορφή, απαραίτητο για την παρακο-
λούθηση και ολοκλήρωση της σειράς μαθημάτων, όπως το σχολικό βιβλίο Μαθηματικών 
της Α΄ τάξης Γυμνασίου σε ψηφιακή μορφή, πληροφορίες για τη μεσοκάθετο από τη 
Wikipedia, όπως και εγχειρίδιο χρήσης του λογισμικού Geogebra. 
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Το εκπαιδευτικό περιβάλλον περιλαμβάνει μια σειρά 7 κατάλληλα δομημένων μαθημάτων, 
με αυξανόμενο επίπεδο δυσκολίας, ανακεφαλαίωση και κριτήρια αξιολόγησης. Κάθε μά-
θημα περιλαμβάνει πλούσιο έντυπο και ψηφιακό υλικό, όπως φύλλα εργασίας σε αρχεία 
κειμένου, πολυμεσικό υλικό, δραστηριότητες GeoGebra και ακολουθίες δραστηριοτήτων 
LAMS, καθώς και πεδίο υποβολής για τις εργασίες που οφείλει να ολοκληρώσει ο εκπαι-
δευόμενος. 

Ο μαθητής θα ενημερωθεί στο πρώτο μάθημα (Εισαγωγικά) για τις βασικές έννοιες της θε-
ματικής ενότητας, και θα πραγματοποιήσει δύο δραστηριότητες με στόχο την ενεργοποίηση 
των πρότερων γνώσεων και αναπαραστάσεών του σχετικά με απαραίτητες γεωμετρικές 
έννοιες, καθώς και την εξοικείωσή του με το λογισμικό Geogebra. 

Το δεύτερο μάθημα (Η έννοια της μεσοκαθέτου και ιδιότητες), αποτελείται από δύο φύλλα 
εργασίας και μια δραστηριότητα LAMS, με στόχο αφενός ο μαθητής να κατανοήσει την α-
ναγκαιότητα χάραξης της μεσοκαθέτου ενός ευθυγράμμου τμήματος μέσω της διερεύνησης 
ενός υπαρκτού προβλήματος, και αφετέρου να ανακαλύψει την ιδιότητα που έχει κάθε ση-
μείο της μεσοκαθέτου. 

Στο τρίτο μάθημα (Γεωμετρική κατασκευή της μεσοκαθέτου), έχει επιπλέον τη δυνατότητα 
να παρακολουθήσει ένα βίντεο και μια παρουσίαση σχετικά με τη γεωμετρική κατασκευή 
της μεσοκαθέτου ευθυγράμμου τμήματος (Σχήμα 4). 

477

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



  

 

Σχήμα 4: 3ο μάθημα-Γεωμετρική κατασκευή μεσοκαθέτου 

  

Στο τέταρτο μάθημα (Περιγεγραμμένος κύκλος τριγώνου) περιγράφεται ο τρόπος χάραξης 
των μεσοκαθέτων των πλευρών τριγώνου και στη συνέχεια, ο μαθητής είναι πιθανό να κα-
ταλήξει στην κατασκευή του περιγεγραμμένου κύκλου του, αφού προσδιορίσει το κέντρο 
του ως το σημείο τομής των μεσοκαθέτων των πλευρών του, με τη βοήθεια πάντα των προ-
σφερόμενων δραστηριοτήτων. 
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Το πέμπτο μάθημα (Γεωμετρική κατασκευή ισοπλεύρου τριγώνου), αφορά στην κατασκευή 
ισόπλευρου τριγώνου με δεδομένο μήκος πλευρών και στην κατασκευή ισοσκελούς τριγώ-
νου με δοσμένα μήκη πλευρών, ενώ το έκτο και έβδομο μάθημα αφορούν επίλυση πρακτι-
κών προβλημάτων της καθημερινής ζωής.  

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων, ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να παρακολουθήσει 
μια σύντομη, αλλά περιεκτική ανακεφαλαίωση των βασικών εννοιών που διδάχθηκε και 
τελικά, καλείται να πραγματοποιήσει τα αντίστοιχα κριτήρια αξιολόγησης (Σχήμα 5).  

 

Σχήμα 5: Ανακεφαλαίωση και κριτήρια αξιολόγησης  

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία, παρουσιάστηκε η ανάπτυξη μιας σειράς ηλεκτρονικών μαθημάτων 
με χρήση της πλατφόρμας ηλεκτρονικής μάθησης Moodle. Η επέκταση ενός εκπαιδευτικού 
σεναρίου Δυναμικών Μαθηματικών σε ένα τέτοιο περιβάλλον αποτελεί πρόκληση για τον 
εκπαιδευτικό, ο οποίος θέλει να προσφέρει στους μαθητές δυνατότητες ανακάλυψης της 
γνώσης οποιαδήποτε στιγμή αυτοί επιθυμούν, με χρήση ποικίλων πολυμεσικών εφαρμο-
γών.  

Βασισμένη στη θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού, η πλατφόρμα Moodle υποστηρίζει 
την ενεργό συμμετοχή του εκπαιδευομένου στη μαθησιακή διαδικασία (Αναστασίου, 2009), 
αλλά πολύ περισσότερο, συμβάλει σημαντικά στην κατασκευή της νέας γνώσης. Στο περι-
βάλλον που αναπτύξαμε, οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν και να πειρα-
ματιστούν στις προτεινόμενες ακολουθίες μαθησιακών δραστηριοτήτων, να πραγματοποι-
ήσουν μια γεωμετρική κατασκευή ή να προβληματιστούν επιλύοντας γεωμετρικά προβλή-
ματα της καθημερινότητας.  

Η σχεδίαση ενός εκπαιδευτικού περιβάλλοντος αποτελεί μια κρίσιμη διδακτική αιχμή όταν: 
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• ενεργοποιεί τον μαθητή στη μάθηση, δίνοντας έμφαση στη διερεύνηση και την αυ-
τό-οργάνωση του μαθητή 

• εμπλέκει τον μαθητή σε κατάλληλα εκπαιδευτικά σενάρια 
• είναι αρωγός του μαθητή σε κάθε βήμα της ηλεκτρονικής-μαθησιακής του πορείας 

Θεωρούμε, λοιπόν, ότι το προτεινόμενο περιβάλλον Moodle είναι ένα πολύτιμο εργαλείο 
στα χέρια των μαθητών, οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίσουν βασικές γεωμετρικές έννοιες με 
ένα τρόπο σίγουρα διαφορετικό από τον παραδοσιακό, αλλά συνάμα ενδιαφέρον και ελκυ-
στικό ακολουθώντας καθένας τον δικό του μαθησιακό βηματισμό.  
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παϊκή Ένωση. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει συνοπτικά τις λειτουργίες της εκπαιδευτι-
κής πύλης του Scientix ώστε να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης για να μπορέσουν να συμμετάσχουν ενεργά στο έργο. Τα οφέλη 
θα είναι αφενός μεν για τον εκπαιδευτικό η αναβάθμιση των εκπαιδευτικών του πρακτικών 
με μια γκάμα δοκιμασμένων εκπαιδευτικών εργαλείων που παρέχει η πύλη και αφετέρου 
για τον μαθητή μια πιο σύγχρονη παιδαγωγικά προσέγγιση στις Φυσικές Επιστήμες. 

Λέξεις - κλειδιά: Scientix, Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο, εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Οι φορείς χάραξης της πολιτικής για την Ευρώπη του 2020 έχουν αναγνωρίσει την ανάγκη 
για εκσυγχρονισμό των εκπαιδευτικών συστημάτων των κρατών μελών. Ο στόχος είναι να 
αποκτήσουν οι νέοι τις γνώσεις και δεξιότητες εκείνες που απαιτούνται για να αντιμετωπι-
στούν οι προκλήσεις του μέλλοντος. Υπολογίζεται ότι μέχρι το 2020 στην Ευρωπαϊκή Ένωση 
(ΕΕ) θα χρειαστούν ένα εκατομμύριο περισσότεροι ερευνητές και η ζήτηση σε θέσεις που 
έχουν σχέση με τις Φυσικές Επιστήμες και την Τεχνολογία (Science, Technology, 
Engineering, Mathematics) δεν θα μπορεί να καλυφθεί από τους αποφοίτους σχολών των 
αντιστοίχων επιστημών (Madurell, 2012, p. 6). Αυτή την περίοδο, μόνο στη Γερμανία, υπάρ-
χει έλλειψη περίπου 50.000 ακαδημαϊκών από τους τομείς των μαθηματικών, της πληρο-
φορικής, των θετικών σπουδών και της τεχνολογίας (Plünnecke, 2014). Η αυξανόμενη ζήτη-
ση σε τεχνικά επαγγέλματα συνοδεύεται δυστυχώς και από μειωμένο ενδιαφέρον των νέων 
για σπουδές που έχουν σχέση με STEM. Έτσι λοιπόν θα πρέπει να βρεθούν τρόποι να ενι-
σχυθεί το ρεύμα των νέων ανθρώπων που ακολουθούν κάποια καριέρα σε STEM.  

Αν και κάθε κράτος μέλος της ΕΕ είναι υπεύθυνο για την οργάνωση και το περιεχόμενο του 
εκπαιδευτικού του συστήματος, είναι χρήσιμη και αναγκαία μια ευρύτερη συνεργασία με-
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ταξύ ερευνητικών φορέων αλλά και φορέων εκπαίδευσης για την αποτελεσματικότερη 
προώθηση αφενός μεν της έρευνας αλλά και αφετέρου της εφαρμογής των εκάστοτε πορι-
σμάτων στην εκπαιδευτική πράξη. Ένα κατακερματισμένο σύστημα προώθησης των νέων 
εκπαιδευτικών πρακτικών μπορεί να είναι δυσκίνητο και όχι και τόσο αποτελεσματικό. Έτσι, 
αποκτά ιδιαίτερη σημασία στις μέρες μας η ύπαρξη μιας κοινής Ευρωπαϊκής ομπρέλας κά-
τω από την οποία θα καλλιεργούνται οι νέες εκπαιδευτικές πρακτικές προς μια πιο τεχνο-
λογικά ενημερωμένη και συνειδητοποιημένη κοινωνία. Φορείς χάραξης εκπαιδευτικών πο-
λιτικών πρέπει να συνεργάζονται μεταξύ τους στην διαμόρφωση κοινών στόχων, πρακτικών 
και μεθοδολογιών, δάσκαλοι και καθηγητές να μπορούν να επιλέξουν από μια ευρεία γκά-
μα εκπαιδευτικών εργαλείων και να ανταλλάσσουν απόψεις και εμπειρίες εφαρμογής τους 
στην τάξη και τέλος μαθητές και γονείς να έχουν την ευκαιρία να αξιοποιούν τις καλύτερες 
και αποτελεσματικότερες εκπαιδευτικές πρακτικές. Είναι λοιπόν απαραίτητη η συνεργασία 
όλων των εμπλεκόμενων φορέων προς την επίτευξη του κοινού στόχου που είναι η ανα-
βάθμιση της εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών στην Ευρώπη. Το Scientix δημιουργήθη-
κε για να διαδραματίσει σημαντικό ρόλο στην προσπάθεια αυτή (Cunha, Gras-Velázquez, & 
Gerard, 2012). Μπορεί να δημιουργήσει τις γέφυρες επικοινωνίας μεταξύ των ενδιαφερό-
μενων μερών διευκολύνοντας έτσι το διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών, εκ-
παιδευτικών πολιτικών και αποτελεσμάτων της έρευνας. Κάθε χρόνο η Ευρωπαϊκή Επιτρο-
πή χρηματοδοτεί εκατοντάδες έργα που αφορούν την Εκπαίδευση στις Φυσικές Επιστήμες. 
Τα περισσότερα από αυτά τα έργα υλοποιούνται με επιτυχία. Όμως πολύ λίγοι άνθρωποι 
είναι ενήμεροι για τα αποτελέσματα των ερευνών αυτών εκτός βέβαια από αυτούς που ε-
μπλέκονται άμεσα στην υλοποίησή τους. 

Scientix: Μια πύλη για την Εκπαίδευση των Φυσικών Επιστημών στην Ευρώπη 

Το Scientix λοιπόν έρχεται να καλύψει αυτό το κενό. Ο στόχος του είναι να συγκεντρώσει 
όλες τις μεθοδολογίες και τα αποτελέσματα των ερευνών που αφορούν την εκπαίδευση 
των Φυσικών επιστήμων στην Ευρώπη και χρηματοδοτήθηκαν από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
κάτω από το 6ο και 7ο Πλαίσιο Στήριξης για την έρευνα και την Τεχνολογική Ανάπτυξη (Γε-
νική Διεύθυνση Εκπαίδευσης και Πολιτισμού) αλλά και διάφορες Εθνικές Πρωτοβουλίες 
(Gérard & Snellmann, 2011). 

Η διαχείριση του Scientix γίνεται από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο (www.eun.org) για λο-
γαριασμό της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο εκπροσωπεί ένα δί-
κτυο 30 υπουργείων Παιδείας των κρατών μελών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο 
κύριος ρόλος του είναι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, 
η προώθηση των STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics) αλλά και η ενίσχυ-
ση της Ευρωπαϊκής διάστασης της εκπαίδευσης. Βοηθά στην παραγωγή εκπαιδευτικού πε-
ριεχομένου για τα σχολεία της Ευρώπης αλλά και προωθεί και ενισχύει την έρευνα και την 
πρωτοπορία.  

Το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στις Φυσικές Επιστήμες, την Τεχνο-
λογία, την Μηχανική και τα Μαθηματικά (SΤΕΜ). Ενδεικτικά, μερικά από τα ενεργά projects 
STEM του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου είναι τα ακόλουθα: NanOpinion, Futururenergia, 
Chemistry is all around You, Experimania, GoLab, GLobla Excursion, Ingenious, DESIRE.  

Ένα από τα έργα που στηρίζει το Ευρωπαϊκό Σχολικό Δίκτυο είναι και το Scientix. Για την 
Ελλάδα το Εθνικό Σημείο Επαφής (National Contact Point) με το έργο ορίστηκε το Ινστιτούτο 
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Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων (ΙΤΥΕΔ). Το έργο έχει «πρεσβευτές» (Ambassadors) 
σε κάθε χώρα οι οποίοι βοηθούν στη διάδοσή και διάχυσή του. Στην Ελλάδα, «πρεσβευτές» 
είναι οι συγγραφείς της παρούσας εργασίας. Η αρχική σελίδα του Διαδικτυακού τόπου του 
έργου βρίσκεται στη διεύθυνση: www.scientix.eu και φαίνεται στην εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1. Αρχική σελίδα της εκπαιδευτικής πύλης Scientix 

Περιγραφή της Πύλης 

Αναζήτηση του Εκπαιδευτικού Υλικού 

Η αναζήτηση του εκπαιδευτικού υλικού στην πύλη μπορεί να γίνει με κριτήρια τη θεματική 
ενότητα, την ομάδα-στόχο στην οποία απευθύνεται, την περίοδο υλοποίησης του προ-
γράμματος ή τις συμμετέχουσες χώρες (Εικόνα 2). Όλες οι πληροφορίες για τα παρουσιαζό-
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μενα έργα είναι διαθέσιμες σε έξι γλώσσες: Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά, Ιταλικά, Πολωνικά 
και Ισπανικά . 

 

Εικόνα 2. Αναζήτηση Project 

Οι πληροφορίες για το κάθε έργο χωρίζονται σε τρεις σελίδες/καρτέλες (Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3. Περιγραφή Project 

Στην πρώτη σελίδα υπάρχουν οι γενικές πληροφορίες του έργου, όπως οι φορείς υλοποίη-
σης, οι γενικοί στόχοι, οι συνεργάτες, θέματα). Απευθύνεται κυρίως σε φορείς χάραξης πο-
λιτικής. Η δεύτερη σελίδα απευθύνεται σε ερευνητές και περιέχει χρήσιμο υλικό και μελέ-
τες περίπτωσης σχετικές με το έργο. Στην τρίτη σελίδα παρέχεται η εκπαιδευτική μεθοδο-
λογία και σύνδεσμοι με το εκπαιδευτικό υλικό που παρέχεται δωρεάν. Η σελίδα αυτή α-
πευθύνεται στους εκπαιδευτικούς οι οποίοι ενδεχομένως και θα υλοποιήσουν το έργο στην 
τάξη τους.  

Πολύ σημαντική είναι η υπηρεσία «μετάφραση μετά από ζήτηση» (Translate on Demand) 
με την οποία μπορεί να μεταφραστεί εκπαιδευτικό υλικό σε οποιαδήποτε από τις 23 επίση-
μες γλώσσες της Ευρωπαϊκής Ένωσης αν αυτό ζητηθεί από τρεις τουλάχιστον εγγεγραμμέ-
νους στην πύλη χρήστες. Η μόνη προϋπόθεση είναι να χρησιμοποιηθεί για εκπαιδευτικούς 
σκοπούς.  
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Μέσα στο Διαδικτυακό αυτό τόπο, είναι διαθέσιμη μια μεγάλη ποικιλία εκπαιδευτικού υλι-
κού όπως σχέδια μαθήματος, αναφορές από την υλοποίηση των έργων, εκπαιδευτικό υλικό 
αλλά και εκπαιδευτικοί οδηγοί (Εικόνα 4). 

 

Εικόνα 4. Υλικό 

Όλο το υλικό είναι διαθέσιμο δωρεάν. Ο τίτλοι και μια σύντομη περιγραφή είναι σε όλες τις 
γλώσσες του Scientix ενώ το υλικό είναι στην γλώσσα που έχει δημιουργηθεί αρχικά.  

Βασικός άξονας στο εκπαιδευτικό υλικό που διατίθεται από την πύλη είναι η υποστήριξη 
αφενός μεν της διερευνητικής μάθησης - Inquiry Based Learning (Dewey, 1933) και αφετέ-
ρου η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορικής και Επικοινωνίας (ΤΠΕ / ICT) στην εκπαί-
δευση. Η διερευνητική μάθηση είναι μια σύγχρονη εκπαιδευτική προσέγγιση σύμφωνα με 
την οποία η μάθηση δεν ξεκινά με την απλή παρουσίαση της νέας γνώσης. Ξεκινά με το να 
θέτουμε ερωτήσεις και προβλήματα τα οποία οι εκπαιδευόμενοι καλούνται να επιλύσουν. 
Στη διαδικασία αυτή ο εκπαιδευτικός παίζει υποστηρικτικό ρόλο (Bransford, Brown & 
Cocking, 2000· Bruner, 1990· Ciardiello, 2003· Elton, 2006· Gibbs, 1988). Η συγκεκριμένη 
μεθοδολογία αποτελεί και τη βάση των περισσότερων έργων στην πύλη του Scientix. 
 

Άλλες υπηρεσίες 

Άλλες υπηρεσίες που παρέχει στον εκπαιδευτικό η πύλη, είναι: 

• Περιοδική ενημέρωση με τη μορφή newsletter σχετική με τις εξελίξεις στο χώρο της 
εκπαίδευσης των Φυσικών Επιστημών.  

• Δυνατότητα ενημέρωσης με RSS feeds αλλά και μέσω twitter. 

• Ενημέρωση για προγράμματα, εκδηλώσεις, συνέδρια, διαγωνισμούς και άλλα γεγο-
νότα σε εθνικό και διεθνές επίπεδο που σχετίζονται με την εκπαίδευση και τις Φυ-
σικές Επιστήμες.  

• Μια ενεργή online κοινότητα που παρέχει τη δυνατότητα επικοινωνίας και αλληλε-
πίδρασης ανάμεσα στα μέλη της μέσω: (α) forum με διάφορες κατηγορίες θεμάτων 
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που μπορούν να δημιουργηθούν από εγγεγραμμένους χρήστες. Η συμμετοχή μπο-
ρεί μάλιστα να γίνει σε διαφορετικές γλώσσες, (β) chat που πραγματοποιείται σε 
πραγματικό χρόνο ανάμεσα στα συνδεδεμένα μέλη και (γ) με τη δυνατότητα συμ-
μετοχής σε on-line meeting rooms του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου στην πλατ-
φόρμα Cisco's WebEx Conference tool. 

• Δωρεάν online ασύγχρονη εκπαίδευση με το εκπαιδευτικό εργαλείο MOODLE. Οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να παρακολουθήσουν online, σύμφωνα με τον δικό τους 
μαθησιακό ρυθμό, σειρά μαθημάτων που μεταξύ άλλων αφορούν τα Μαθηματικά, 
τη δημιουργία του δικού τους μαθήματος στο moodle, μεθόδους αποτελεσματικής 
αναζήτησης στο Google και άλλα ενδιαφέροντα. 

• Εργαστήρια (workshops) που πραγματοποιούνται σε τακτά διαστήματα πάνω σε 
θέματα που αφορούν σύγχρονες εκπαιδευτικές πρακτικές. Αρκετές φορές τα έξοδα 
συμμετοχής στα εργαστήρια αυτά καλύπτονται από το Scientix. 

• Δυνατότητα συμμετοχής σε Πανευρωπαϊκό συνέδριο στο οποίο παρουσιάζονται 
αποτελέσματα του έργου αλλά και μελλοντικές εξελίξεις των STEM. Το συνέδριο 
που έκλεισε την πρώτη φάση λειτουργίας του Scientix πραγματοποιήθηκε τον Μάιο 
του 2013. Το επόμενο θα πραγματοποιηθεί στις 24-26 Οκτωβρίου 2014 στις Βρυ-
ξέλλες. 

• Science: it’s a girl thing. Πρόκειται για μια πρωτοβουλία για την ευαισθητοποίηση 
και ενθάρρυνση των κοριτσιών σε ηλικίες 13-18 ετών να σπουδάσουν Φυσικές Επι-
στήμες. 

Οι χρήστες ενθαρρύνονται να ενταχθούν στην κοινότητα των ενεργών χρηστών και να κα-
ταθέσουν τη γνώμη τους για οτιδήποτε υπάρχει αναρτημένο στην πύλη μέσω σχολίων. Αξί-
ζει να σημειωθεί ότι οι χρήστες λαμβάνουν γρήγορα απάντηση στα σχόλια τους. Με βάση 
τα σχόλια των χρηστών η πύλη ανανεώνεται συνεχώς ώστε να καλύπτει τις ανάγκες των 
χρηστών της. Οι χρήστες της πύλης γενικά ενθαρρύνονται να συμμετάσχουν ενεργά στην 
ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών αλλά και στην διαμόρφωση κοινών εκπαιδευτικών 
πρακτικών μαζί με συναδέλφους τους από όλη την Ευρώπη, (Aguirre-Molina & Gras-
Velázquez, 2011). 

Παραδείγματα έργων στην πύλη 

Μερικά έργα που φιλοξενούνται στην πύλη είναι τα παρακάτω όπως φαίνεται και στην ει-
κόνα 5. 

 
   

Εικόνα 5. Παραδείγματα έργων στην πύλη Scientix 

486

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



• FIBONACCI - Disseminating inquiry-based science and mathematics education in Europe 
- Πρόκειται για ένα έργο στο οποίο πραγματοποιήθηκε ο σχεδιασμός, έλεγχος και η ε-
φαρμογή της διερευνητικής μεθόδου διδασκαλίας στις Επιστήμες και τα Μαθηματικά. 
Μεταξύ των αποτελεσμάτων του έργου είναι μια πολύ χρήσιμη προτεινόμενη μεθοδο-
λογία διερευνητικής μάθησης με πρακτικές συμβουλές και παραδείγματα. 

• S-TEAM - Sharing advanced science teacher education methods - Το έργο εστιάζει στον 
τρόπο με τον οποίο πρέπει να διδάσκονται αποτελεσματικά οι Φυσικές Επιστήμες. 

• ESTABLISH - “European Science and Technology in Action, Building Links with Industry, 
Schools, and Home” 

• INQUIRE: Offering a one-year teacher training on IBSE methods - Το έργο προσφέρει 
στους εκπαιδευτικούς μεθόδους εφαρμογής της διερευνητικής μάθησης μέσα από εκ-
παιδευτικά σενάρια που υλοποιήθηκαν σε 14 Βοτανικούς Κήπους και Μουσεία της Ευ-
ρώπης. 

• SPICE - Creating a Science Pedagogy Innovation Centre for Europe. Είναι διαθέσιμες 
στην πύλη 14 εκπαιδευτικές πρακτικές διερευνητικής μάθησης που αποδεδειγμένα ε-
νεργοποιούν το ενδιαφέρον των μαθητών. 

Τα μέχρι τώρα αποτελέσματα 

Επισκεψιμότητα δικτυακής πύλης Scientix: Κατά μέσο όρο περίπου 9.100 επισκέψεις ανά 
μήνα (το πρώτο εξάμηνο του 2014). Περίπου 5.700 μοναδικοί επισκέπτες ανά μήνα με μέση 
διάρκεια επίσκεψης τα 4:53 λεπτά. Στο χώρο ενημέρωσης της δικτυακής πύλης συντονίζουν 
87 εκπαιδευτικοί από 34 ευρωπαϊκές χώρες. 

Μέχρι σήμερα έχουν οργανωθεί 204 τοπικές, περιφερειακές ή εθνικές δράσεις από τους 
«πρεσβευτές» από τις οποίες οι 135 έχουν ήδη γίνει και οι υπόλοιπες θα γίνουν τους αμέ-
σως επόμενους μήνες μαζί με άλλες που θα προστεθούν. Έχουν πιστοποιηθεί 26 «εθνικά 
σημεία επαφής» (NCP) τα οποία συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς κάθε χώρας. Από 
πλευράς European Schoolnet (EUN) έχουν διοργανωθεί δύο συνέδρια στις 6-8 Μαΐου 2011 
με 450 συμμετοχές και στις 24-26 Οκτωβρίου 2014 με 550 συμμετοχές εκπαιδευτικών από 
όλη την Ευρώπη. Έχει συμπληρωθεί το καταθετήριο προγραμμάτων με 220 προγράμματα 
STEM. Έχουν διοργανωθεί 3 γενικά εργαστήρια εκπαιδευτικών (21-23 Μαρτίου, 4-6 Απριλί-
ου και 11-12 Απριλίου του 2014) και 4 εργαστήρια για την τάξη του μέλλοντος (Future Class-
room Lab) στις 14-16 Σεπτεμβρίου 2012 με 50 συμμετοχές, στις 19-21 Απριλίου 2013 με 77 
συμμετοχές, στις 14-16 Φεβρουαρίου 2014 με 32 συμμετοχές και στις 23-25 Μαΐου 2014 με 
επίσης 32 συμμετοχές. Τέλος, έχουν οργανωθεί εξ αποστάσεως εκπαιδεύσεις για τις κοινό-
τητες πρακτικής του Scientix, για τη χρήση ασύγχρονης και σύγχρονης εκπαίδευσης (Moo-
dle και webinars) στα πλαίσια του Scientix. 

Συμπεράσματα 

Το Scientix ως ενεργή κοινότητα εκπαιδευτικών, φορέων εκπαίδευσης και ερευνητών μεγα-
λώνει συνεχώς. Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί γίνονται ενεργά μέλη της κοινότητας 
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και επίσης αυξάνεται συνεχώς η ποσότητα του εκπαιδευτικού υλικού που διατίθεται από 
την πύλη του έργου (Gras-Velázquez et al. 2013). 

Η συγκεκριμένη παρουσίαση έχει σκοπό να κάνει γνωστή την πύλη Scientix στον Έλληνα 
εκπαιδευτικό της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και να προσφέρει μια 
σύντομη περιγραφή των διαθέσιμων εργαλείων της πύλης, τα οποία μπορούν να αξιοποιη-
θούν στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη. Φιλοδοξεί έτσι να κινητοποιήσει το ενδιαφέρον 
των εκπαιδευτικών στην μεγαλύτερη αξιοποίηση του Scientix προς όφελος των Φυσικών 
Επιστημών στην Εκπαίδευση και να βοηθήσει στη διάχυση όλων των σχετικών πληροφο-
ριών και υλικού.  
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Έρευνα εντοπισμoύ τεχνικών Διαφήμισης και ΜΜΕ που συμβάλλουν αρνητικά στην προ-
στασία του Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Ανάπτυξη με στόχο την καλλιέργεια κριτικής 

σκέψης έναντι αυτών των τεχνικών, σε μαθητές και φοιτητές. 
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Περίληψη  

Η παρούσα πρόδρομη εργασία παρουσιάζει τα σημαντικότερα αποτελέσματα έρευνας που 
έχει κυρίως δύο στόχους: πρώτον τον εντοπισμό των τεχνικών της διαφήμισης και των Μέ-
σων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) που άμεσα ή έμμεσα δρουν αρνητικά απέναντι στο Περι-
βάλλον και την Αειφόρο Ανάπτυξη ή και την ανθρώπινη αξιοπρέπεια (ευρύτερη αειφορική 
συνιστώσα). Δεύτερον την ανάδειξη των μεμπτών αυτών πρακτικών και τεχνικών στη σπου-
δάζουσα νεολαία, ώστε αυτή να ευαισθητοποιηθεί και να αποκτήσει μηχανισμούς εγρή-
γορσης, κριτικού πνεύματος και «δημιουργικής άμυνας». Δεν στοχεύει να υποβαθμίσει το 
θεσμό της διαφήμισης και της υγιούς λειτουργίας των ΜΜΕ. Η παρουσίαση των διαφημι-
στικών τεχνικών έγινε μέσω πολυμεσικής (multimedia) εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μα-
θητές Γυμνασίων, προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές, στην Αττική. Είναι μια αμι-
γής εφαρμογή Τεχνολογίας Πληροφοριών και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση. Επιτεύ-
χθηκε μια στατιστικά σημαντική μεταβολή στις στάσεις των μαθητών και των φοιτητών της 
τάξης του 20-25% και 6% (μέγιστο) αντίστοιχα. Το σημαντικότερο μάλιστα είναι ότι το απο-
τέλεσμα αυτό επιτεύχθηκε με εφαρμογή ενός μόνο παρεμβατικού προγράμματος διάρκειας 
μιας διδακτικής ώρας για τους μαθητές και δύο διδακτικών ωρών για τους φοιτητές. Επι-
πλέον εφαρμόζοντας μια πρόσθετη διαδικασία αμέσως μετά την αρχική παρέμβαση οι μα-
θητές Γυμνασίου ήταν σε θέση να εντοπίσουν με ακρίβεια 80% ποια τεχνική επηρεασμού 
χρησιμοποιήθηκε σε άγνωστα για αυτούς οπτικά μηνύματα.   

Λέξεις – κλειδιά: ΕΑΑ1 και τεχνικές διαφήμισης, ΜΜΕ και Αειφόρος Ανάπτυξη. 

Εισαγωγή  

Πρέπει να επισημανθεί ότι η εργασία δέχεται εκ προοιμίου, τον καθοριστικό ρόλο τόσο των 
Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) όσο και της διαφήμισης ως μέσων και πρακτικών, 
χρήσιμων και συχνά απολύτως απαραίτητων, στη λειτουργία των σύγχρονων κοινωνιών.  

Παράλληλα παρατηρείται συχνά η επιρροή τους να γίνεται κυριαρχική στη διαμόρφωση 
αντιλήψεων, θέσεων, στάσεων και συμπεριφοράς μέσω προβολής προτύπων και «συμβό-

1 ΕΑΑ: Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη  
                                                           

490

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

mailto:ikotsalas@chem.uoa,gr


λων» επιτυχίας. Σε αρκετές περιπτώσεις, τα εκπεμπόμενα μηνύματα και τεχνικές προώθη-
σης τους δε συνάδουν με τις αρχές της προστασίας του περιβάλλοντος, της Αειφόρου Ανά-
πτυξης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας αλλά και των αρχών του εντίμου εμπορίου. Μια 
ψευδής ή υποβολιμαία διαφήμιση (διαφήμιση δηλαδή που δεν ενημερώνει αντικειμενικά 
για το προϊόν αλλά του αποδίδει ιδιότητες και «αρετές» τις οποίες δεν διαθέτει) στρέφεται 
εναντίον της προσωπικότητας και της ατομικής ελευθερίας αλλά, σε τελική ανάλυση, απο-
τελεί και μέσο αθέμιτου ανταγωνισμού προς εντίμως διαφημιζόμενα προϊόντα ή υπηρεσί-
ες. 

Η διαφήμιση και τα ΜΜΕ αποτελούν ως γνωστόν, φορείς της λεγόμενης «Άτυπης Εκπαί-
δευσης» και τα μηνύματα που προβάλλουν ενίοτε αντιστρατεύονται τις αρχές της Αειφό-
ρου Ανάπτυξης που με κόπο προσπαθεί να στηρίξει ή τυπική ή και μη τυπική εκπαίδευση. 
Ως εκ τούτου είναι απαραίτητο η τυπική εκπαίδευση να είναι σε θέση να εφοδιάσει τους 
μαθητές και φοιτητές με μηχανισμούς κριτικής σκέψης και δημιουργίας κατάλληλης κατα-
ναλωτικής συμπεριφοράς, έναντι αντίστοιχων υπερβολικών κι επιζήμιων καταναλωτικών 
προτύπων. Η κριτική σκέψη απέναντι στη διαφήμιση και κάθε «μήνυμα» μέσω των ΜΜΕ 
για να αναπτυχθεί και οδηγήσει στην διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών χρειάζεται 
υποβοήθηση για την ανάγνωση και αναγνώριση «κωδικών» και τεχνασμάτων. Την ανάπτυ-
ξη αυτής της ικανότητας στους θεατές ορίζουμε ως «δημιουργική άμυνα». 

Στην παρούσα «πρόδρομη» εργασία παρουσιάζεται η δομή και μεθοδολογία της έρευνας 
και τα σημαντικότερα από τα συμπεράσματα.  

Η παρούσα εργασία συνδύασε αρχικά δειγματοληπτική εγγραφή διαφημίσεων, δελτίων 
ειδήσεων, εκπομπών και ταινιών με τη βιβλιογραφική μελέτη θεμάτων για την Αειφόρο 
Ανάπτυξη, θεμάτων Νευροφυσιολογίας συναφών με τη διαφήμιση, θεμάτων Γνωστικής 
Ψυχολογίας, αρχών Μάρκετινγκ και Συμπεριφοράς Καταναλωτή. Στη συνέχεια τα αποτελέ-
σματα του συγκριτικού συσχετισμού όλων των παραπάνω καταγράφηκαν σε παρουσιάσεις 
διαφανειών (PowerPoint-PP) και προβλήθηκαν σε δείγμα μαθητών Γυμνασίων της Αττικής 
καθώς και σε προπτυχιακούς φοιτητές Ανωτέρων, Ανωτάτων Σχολών και Μεταπτυχιακών 
Φοιτητών. Η αλλαγή της στάσης μαθητών και φοιτητών αξιολογήθηκε μέσω της συμπλή-
ρωσης ερωτηματολογίων προ και μετά των παρουσιάσεων. Τα θέματα που προβάλλονταν 
ήταν προσαρμοσμένα στις ηλικιακές ιδιαιτερότητες, στο επίπεδο γνώσεων βάσει του προ-
γράμματος σπουδών και στις ευαισθησίες κάθε ηλικίας. 

Μεθοδολογία της Έρευνας  

Η μεθοδολογία της έρευνας περιελάμβανε τα ακόλουθα στάδια: 

α) Δειγματοληπτική εξέταση ποικίλων μηνυμάτων. Έγινε συλλογή τηλεοπτικών και κινημα-
τογραφικών αποσπασμάτων: η συλλογή αυτή κάλυψε περίοδο άνω των δεκαπέντε ετών. 
Συλλέχθηκαν, εγγράφηκαν κι ελέγχθηκαν ψηφιακά τηλεοπτικές και κινηματογραφικές προ-
βολές (DVD, VHS και TV) περιλαμβανομένων εκπομπών, ταινιών, παιδικών σειρών και δια-
φημίσεων, αποσπασμάτων από συνεντεύξεις ειδικών που σχετίζονταν με το θέμα. Ακολού-
θησε η ψηφιακή επεξεργασία των καταλληλότερων αρχείων για τη δημιουργία της πολυμε-
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σικής2 εκπαιδευτικής παρουσίασης. Τα αποσπάσματα βίντεο που χρησιμοποιήθηκαν, υπέ-
στησαν επεξεργασία με κατάλληλα λογισμικά βίντεο-ήχου αρχικά Adobe Premiere Light και 
κατόπιν Studio Plus της Pinnacle. Η επεξεργασία των φωτογραφιών έγινε με το πρόγραμμα 
Paint Shop Pro. 

β) Τεκμηρίωση ενδείξεων προβληματισμών «εκ των έσω». Έγινε συλλογή άρθρων προβλη-
ματισμού και εσωτερικής κριτικής από τα ίδια τα ΜΜΕ (από εφημερίδες, περιοδικά). 

γ) Διερεύνηση των δεοντολογικών αρχών. Έγινε επισκόπηση του δεοντολογικού και θεσμι-
κού πλαισίου και πρακτικών επικοινωνίας και πληροφόρησης3, βάσει των Αρχών της Δημο-
σιογραφίας, της Διαφήμισης και της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη4 αλλά και αι-
τημάτων για ακριβή πληροφόρηση περί τα προϊόντα και τις χρήσεις τους, βάσει των αρχών 
της Χημείας Περιβάλλοντος και της Υγιεινής.  

 δ) Εκτενής βιβλιογραφική μελέτη. Αυτή περιέλαβε: έρευνα σε κείμενα Ιατρικής Νευροφυ-
σιολογίας5, Γνωστικής Ψυχολογίας6 και Κοινωνικής Ψυχολογίας7. Η έρευνα επεκτάθηκε, 
αφενός, στην αναζήτηση τεκμηρίωσης των εφαρμογών των τεχνικών που χρησιμοποιούν τα 
ΜΜΕ σχετικά με την επίδραση, αλλαγή και διαμόρφωση των στάσεων των θεατών και, α-
φετέρου, στη μελέτη συγγραμμάτων μάρκετινγκ και Συμπεριφοράς Καταναλωτή για την 
κατανόηση της χρήσης των τεχνικών των ΜΜΕ στην προώθηση προϊόντων ή ιδεών8.  

ε) Δημιουργία κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού-πολυμεσικής παρουσίασης τύπου Power-
Point (ΡΡ): Ο συγκριτικός συσχετισμός των παραπάνω κατέληξε στη δημιουργία δύο πολυ-
μεσικών παρουσιάσεων PP, που περιείχαν αποσπάσματα βίντεο, ήχο και εφέ, μια για μα-
θητές και μια για φοιτητές. Το υλικό είχε κοινά σημεία και για τις δυο ομάδες αλλά και αρ-
κετές διαφορές. Το λογισμικό της παρουσίασης ήταν το Open Office Impress (ανοιχτού κώ-
δικα). 

στ) Δημιουργία ερωτηματολογίων: Καταρτίστηκαν ερωτηματολόγια για μαθητές και φοιτη-
τές με ερωτήσεις γνώσεων και στάσεων στα θέματα των τεχνικών που χρησιμοποιούν τα 
ΜΜΕ που έρχονται σε αντίθεση με την προστασία του Περιβάλλοντος και την Αειφόρο Α-
νάπτυξη. Τα ερωτηματολόγια συμπληρώθηκαν πριν και μετά τις παρουσιάσεις, με σκοπό 

2  (Mayer, 2005) 

3  (Σιώμκος, 2002) 

4  (Σκούλλος, 1992), (Σκούλλος, 2008),( Σκούλλος, 2009-2010) 

5  (Kandel  et al., 2000),  (Guyton & Hall, 1998), (Vander et al., 2001) 

6  (Eysenck, 2010), (Βοσνιάδου, 2007) 

7  (Χαντζή, 2007) 

8 (Σιώμκος, 2002), (Μπαλτάς & Παπασταθοπούλου, 2003), (Hoyer & MacInnis, 2001),  (Στα-
θακόπουλος, 2001) 
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την καταγραφή πιθανών αλλαγών στις απόψεις των ερωτώμενων, λόγω της επίδρασης του 
εκπαιδευτικού υλικού. 

ζ) Εφαρμογή του εκπαιδευτικού υλικού. Η έρευνα εφαρμόστηκε σε 530 μαθητές Γυμνασίου 
(Β΄ και Γ΄ τάξης) από 14 Γυμνάσια, σε 220 φοιτητές προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επι-
πέδου Ανώτατης Εκπαίδευσης από 7 διαφορετικές Σχολές ή προγράμματα και 90 προπτυ-
χιακούς φοιτητές Ανώτερης Εκπαίδευσης. Η έρευνα εντάχθηκε στο διδακτικό πρόγραμμα 
των μαθητών κατόπιν σχετικής αδείας του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και ειδικών αδειών 
και συνεννοήσεων με τους αρμοδίους για την Τριτοβάθμια Εκπαίδευση. Προ της προβολής 
του εκπαιδευτικού υλικού έγινε συμπλήρωση Ερωτηματολογίου για την καταγραφή των 
αρχικών θέσεων των συμμετεχόντων στη έρευνα. Ακολούθησε η προβολή του εποπτικού 
εκπαιδευτικού υλικού και κατόπιν συμπλήρωση εκ νέου του ίδιου, με το αρχικό, ερωτημα-
τολογίου προς ανάδειξη τυχόν διαφοροποιήσεων που οφείλονται στο παρεμβατικό πρό-
γραμμα. H παρουσίαση PP για τους μαθητές διάρκεσε μια διδακτική ώρα, ενώ για τους φοι-
τητές διάρκεσε δυο διδακτικές ώρες.  

η) Στατιστική αξιολόγηση των ερωτηματολογίων. Τα ερωτηματολόγια εξετάστηκαν με τεχνι-
κές ανάλυσης διαφορών (t-test συζευγμένων τιμών και απλή ανάλυση Διακύμανσης-
ΑΝΟVA) και την τεχνική ανάλυσης συσχέτισης Linear mixed model. Η επεξεργασία έγινε με 
τα στατιστικά προγράμματα SPSS (εκδόσεις 13, 20, 22) και STATA. Ως επίπεδο στατιστικής 
σημαντικότητας ορίστηκε η τιμή p<0.059. 

θ) Ειδική (πρόσθετη) παρέμβαση για μαθητές. Ειδικά για τους μαθητές Γυμνασίων υπήρξε 
ένα ακόμα στάδιο, το στάδιο της αυτοαξιολόγησης. Μετά την εκπαιδευτική παρουσίαση και 
την τελική συμπλήρωση του ερωτηματολογίου ακολούθησε μια ακόμα πολυμεσική παρου-
σίαση-έλεγχος. Παρουσιάστηκαν επτά άγνωστα για τους μαθητές αποσπάσματα βίντεο, 
που σχετίζονταν με τις τεχνικές που τους είχαν εξηγηθεί στην προηγούμενη βασική παρου-
σίαση και τους ζητήθηκε να «διαγνώσουν» και να εντοπίσουν ποια είναι η τεχνική είχε χρη-
σιμοποιηθεί.  

Σημαντικότερα Αποτελέσματα και Συμπεράσματα 

Κάποιες από τις τεχνικές που εντοπίστηκαν και αναλύθηκαν σε μαθητές ή/και φοιτητές εί-
ναι οι εξής «μεμπτές»: 

1. Η έντεχνη αποσιώπηση ή και παραπληροφόρηση σχετικά με πιθανές βλαβερές βιο-
λογικές επιδράσεις προϊόντων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. 

2. Η αποσιώπηση της χημικής κατεργασίας των προϊόντων και ιδιαίτερα των τροφίμων 
και η έντεχνη κάλυψή της με λέξεις, όπως «φρέσκο», «αγνό», «χωρίς επεξεργασία», «φυσι-
κά χρωματισμένο» κ.ά. Το κοινό μη έχοντας την απαιτούμενη επιστημονική κατάρτιση αδυ-
νατεί να κατανοήσει το πλήρες μήνυμα αλλά και να εντοπίσει την «κρυμμένη» αλήθεια του 
διαφημιστικού μηνύματος. 

9   (Howitt  & Cramer, 2006) 
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3. Τα ανωτέρω συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας γενικότερης νοοτροπίας και στά-
σης στην κοινωνία, η οποία τροφοδοτείται και τροφοδοτεί τη διαφήμιση και τον καταναλω-
τισμό πέρα από την αναγκαία για μια καλή ζωή, πληροφόρηση και κατανάλωση, αντίστοι-
χα. Η προώθηση της ιδέας περί άνευ όρων ικανοποίησης κάθε ανάγκης, αληθινής ή επί-
πλαστης και η άκριτη εξύμνηση της κατανάλωσης, παραβλέποντας τις επιπτώσεις για την 
υγεία και για την επιβάρυνση του περιβάλλοντος, έρχονται σε ευθεία αντίθεση με τις αρχές 
και πρακτικές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη. 

4. Η μεθοδευμένη, μέσω τεχνικών εκμετάλλευσης των νοητικών-εγκεφαλικών δυνατο-
τήτων του θεατή, ώστε να καταστεί καταναλωτής με «επιλεγμένη» ή μειωμένη χρήση της 
κριτικής του ικανότητας. Κάποιες από τις τεχνικές που εντοπίστηκαν είναι οι συχνότατες 
λάμψεις10, η ταχύτατη εναλλαγή των χρωμάτων και των διαφορετικών θεμάτων για προ-
σέλκυση της προσοχής11, η τοποθέτηση του προϊόντος σε επιλεγμένη θέση στην οθόνη12, η 
επανάληψη, η διέγερση του συναισθήματος για ευτελή πράγματα13, η χρήση επωνύμων 
προσώπων στην προώθηση των προϊόντων, τα μηνύματα εκτός επίγνωσης-υποκατωφλικά ή 
υποσυνείδητα14 κ.ά. 

Η εφαρμογή των παρουσιάσεων σε μαθητές Γυμνασίων και φοιτητές επέφερε μέσα σε ελά-
χιστο χρόνο στατιστικά σημαντική μεταβολή στις στάσεις αμφοτέρων. Η αλλαγή στις στά-
σεις των μαθητών, παρότι η εκπαιδευτική παρέμβαση σε αυτούς διάρκεσε μόνο μία διδα-
κτική ώρα, ήταν εκατοστιαία σχεδόν τετραπλάσια από αυτή των φοιτητών, στους οποίους η 
παρέμβαση διάρκεσε δύο διδακτικές ώρες. Καταγράφηκε μια στατιστικά σημαντική μετα-
βολή (p<0,05) στις στάσεις των μαθητών, σε ποσοστό 20-25%, και των φοιτητών σε ποσο-
στό κατά μέγιστο 6 %. Ενδεχομένως οι μαθητές υιοθετούν ευκολότερα νέες στάσεις ζωής σε 
σχέση με τους φοιτητές που έχουν περισσότερο παγιωμένες απόψεις. Η αλλαγή αυτή που 
ειδικά για τους φοιτητές φαίνεται μικρή αποτελεί πολύ σημαντικό επίτευγμα καθώς σύμ-
φωνα με την βιβλιογραφία η αλλαγή της στάσης για κάποιο θέμα είναι δύσκολη, επιτυγχά-
νεται δε σε βάθος χρόνου και μετά από πολλές επαναλήψεις15.  

Είναι επίσης αξιοσημείωτο το ακόλουθο γεγονός: στους μαθητές προβλήθηκαν άγνωστα 
αποσπάσματα από βίντεο τα οποία σχετίζονταν με τις τεχνικές που τους είχαν παρουσια-
στεί και εξηγηθεί κατά την προηγούμενη βασική παρουσίαση. Κατόπιν τους ζητήθηκε να 
«διαγνώσουν» και να εντοπίσουν ποια ακριβώς τεχνική χρησιμοποιήθηκε. Εντόπισαν την 
σωστή τεχνική με πολύ υψηλά ποσοστά επιτυχίας τα οποία ξεπέρασαν το 80%.  

10  (Basar, 1998), (Basar et al, 1999), (Nowack & Feltman, 1998) 

11 (Guyton & Hall, 1998) σελ. 761-765, 771-772 

12  (Dixon, 1981) σελ. 215, (Gregory, 1987) σελ.754 

13  (Σιώμκος, 2002) σελ. 201 

14  (Arbib, 1998), (Merikle, 2000), (Rolls, 2006)  

15  (Σιώμκος, 2002) σελ. 161, 639,  (Watanabe et al., 2001), (Guyton & Hall, 1998) σελ. 878, 
(Fields, 2005),  (Hofer, 2009)   
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Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα της έρευνας δείχνουν ότι ένα κατάλληλα διαμορφωμέ-
νο υλικό ΤΠΕ μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην επαγρύπνηση και στη δημιουργία κριτι-
κής σκέψης και προστασίας των νέων και της κοινωνίας ευρύτερα, έναντι μεμπτών τεχνικών 
και πρακτικών που ηθελημένα ή και αθέλητα επεμβαίνουν στην προσωπικότητα του ατό-
μου και το ωθούν στην αγνόηση του περιβάλλοντος και των αρχών της Αειφόρου Ανάπτυ-
ξης, περιορίζοντας με τον τρόπο αυτό τις δυνατότητες για μια καλή και αξιοπρεπή ζωή αλλά 
και για μια πράσινη οικονομία για την παρούσα και τις επερχόμενες γενεές.  
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Η αξιοποίηση της ιστοεξερεύνησης (webquest) ως εργαλείο 
της Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης 

Καστούδη Διονυσία 
Καθηγήτρια Γαλλικής Φιλολογίας. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου: 

«Επιστήμες της Αγωγής - Εκπαίδευση με χρήση Νέων τεχνολογιών» 
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Κυριακάκη Χαρίκλεια 
Καθηγήτρια Φιλόλογος. Μεταπτυχιακό Δίπλωμα του Πανεπιστημίου Αιγαίου:  

«Περιβαλλοντική Εκπαίδευση» 
hara.kyriakaki@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα μελέτη αποτελεί μια πρόταση διδακτικής αξιοποίησης των Ιστοεξερευνήσεων 
(Webquest) στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση. Παρουσιάζονται τα δομικά χαρακτηριστικά 
της Ιστοεξερεύνησης, η οποία, μέσα από δραστηριότητες επίλυσης προβλημάτων και ανα-
ζήτησης και επεξεργασίας πληροφοριών, συμβάλλει ουσιαστικά στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, ως πεδίο εφαρμογής των σύγχρονων προσεγγίσεων της συνεργατικής μάθησης. 
Προτείνεται ένα σενάριο Ιστοεξερεύνησης με τίτλο «Δράση για τον πλανήτη», προσανατο-
λισμένο στο περιβάλλον και ειδικότερα, διερευνάται ο βαθμός ευαισθητοποίησης σε περι-
βαλλοντικά θέματα, με σκοπό την ανάπτυξη κινήτρων για αλλαγή αξιών, στάσεων και συ-
μπεριφορών σε τοπικό επίπεδο και την υιοθέτηση περιβαλλοντικού ήθους, ώστε να εξα-
σφαλιστεί η βιωσιμότητα του πλανήτη. 

Λέξεις – κλειδιά: Ιστοεξερεύνηση (Webquest), Συνεργατική μάθηση, Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση, περιβαλλοντικά προβλήματα, περιβαλλοντική ευαισθητοποίηση 

Εισαγωγή 

Για περισσότερα από τριάντα χρόνια η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (Π.Ε.) επιδιώκει τη με-
ταβολή της ανθρώπινης δράσης, από εχθρική και καταστροφική προς το περιβάλλον, σε 
δράση περιβαλλοντικά φιλική, με απώτερο στόχο μια οικολογικά ευαισθητοποιημένη συ-
μπεριφορά. Κρίνεται αναγκαία η εκπαίδευση περιβαλλοντικά ενημερωμένων και ευαισθη-
τοποιημένων πολιτών, καθώς τα περιβαλλοντικά ζητήματα γίνονται όλο και πιο καίρια. Το 
ρόλο αυτό καλείται να διεκπεραιώσει κατά κύριο λόγο η Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, όπως 
διατρέχει τα ελληνικά Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών, μέσω της διεπιστημονικής, δια-
θεματικής ανάπτυξης. Ο σκοπός αυτός επιτυγχάνεται μέσα από δραστηριότητες που σχετί-
ζονται με το περιβάλλον και διοχετεύονται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Αναλυτικού 
Προγράμματος, συνδέοντας με αυτόν τον τρόπο την Π.Ε. με το γενικό στόχο της παιδείας, 
αυτόν της κατανόησης της ατομικής συνείδησης σε σχέση με τη συλλογική.  

Παράλληλα, οι εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να ενισχύσουν τη μαθησιακή δια-
δικασία. Το Διαδίκτυο παρέχει απεριόριστες δυνατότητες πρόσβασης στην πληροφορία και 
διευκολύνει τη μάθηση μέσα από ποικιλία δραστηριοτήτων. Οι μαθητές έχουν τη δυνατό-
τητα να επιλέξουν υλικό από διάφορες πηγές, ανάλογα με το γνωστικό τους επίπεδο και τα 
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ενδιαφέροντά τους και να μετατρέψουν την ψηφιακή πληροφορία σε εξατομικευμένη γνώ-
ση μέσα από συνεργατικές προσεγγίσεις (Κόμης, 2004). Για πρώτη φορά η χρήση των ΤΠΕ 
στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση προτείνεται το 1997 στη διεθνή διάσκεψη της UNESCO 
στη Θεσσαλονίκη, ως απόρροια της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα 
πολλών χωρών αλλά και της ραγδαίας εξάπλωσης του διαδικτύου. 

Προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει σχεδιαστεί μια μέθοδος αξιοποίησης του διαδικτύου για 
την υλοποίηση ποκίλων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα 
και με ειδικότερη εφαρμογή στο πεδίο της Π.Ε. Εισηγητής του όρου είναι ο καθηγητής του 
Πανεπιστημίου του San Diego Bernie Dodge, ο οποίος ορίζει την Ιστοεξερεύνηση ως «εκ-
παιδευτική δραστηριότητα που εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα, κατά την οποία οι 
περισότερες ή και όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται για την επίλυση ενός προβλήμα-
τος ή για τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας, προέρχονται από πηγές του διαδικτύου» 
(Dodge, 1995). 

Ιστοεξερεύνηση και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση 

Σύμφωνα με τον παραπάνω ορισμό, οι ιστοεξερευνήσεις (WebQuests) είναι σενάρια διδα-
κτικών ενοτήτων ή ζητημάτων που είναι οργανωμένα σε ένα δικτυακό τόπο και στα οποία 
βασική πηγή άντλησης και επεξεργασίας των πληροφοριών αποτελεί το διαδίκτυο. Η Ιστοε-
ξερεύνηση ανήκει στις τεχνικές διερευνητικής μάθησης. Οι μαθητές διερευνούν ανοιχτά 
ερωτήματα και συμμετέχουν σε ομαδικές εργασίες, αξιοποιώντας και επεκτείνοντας την 
προσωπική τους εμπειρία και επιδιώκοντας παράλληλα μαθησιακούς στόχους αλλά και την 
καλλιέργεια δεξιοτήτων ψηφιακού γραμματισμού. Η χρήση τους παρέχει στους εκπαιδευτι-
κούς τη δυνατότητα να σχεδιάσουν δομημένες μαθησιακές δραστηριότητες γύρω από ένα 
κεντρικό ζήτημα και να προσανατολίσουν τους μαθητές προς τη διερεύνησή του 
(http://webquest.sdsu.edu/index-2007a.html). 

Η δομή της Ιστοεξερεύνησης περιλαμβάνει το χώρο του μαθητή με τα εξής μέρη:  

α) Εισαγωγή: διαφαίνεται η κεντρική ιδέα του σεναρίου β) Αποστολή: προσδιορισμός της 
εργασίας και του ρόλου των μαθητών γ) Διαδικασία: αναλυτική περιγραφή των δραστηριο-
τήτων των μαθητών και των πηγών που θα χρησιμοποιηθούν δ) Αξιολόγηση: περιγραφή 
του τρόπου αξιολόγησης της επίτευξης των γνωστικών στόχων, του τρόπου εργασίας και 
των τελικών προϊόντων των μαθητών και ε) Συμπέρασμα: παρουσίαση των αποτελεσμάτων 
και προτάσεις για μελλοντικές δράσεις. Στην Ιστοεξερεύνηση επίσης περιλαμβάνεται και ο 
χώρος του εκπαιδευτικού με τις απαραίτητες οδηγίες για την εφαρμογή και τη δομή της 
(Dodge 2001). 

Προσεγγίζοντας το σχεδιασμό, την εφαρμογή και την αξιολόγηση της Ιστοεξερεύνησης δια-
πιστώνεται ότι πρόκειται για εκπαιδευτική δραστηριότητα που διαφοροποιείται από τις 
παραδοσιακές μορφές εκπαίδευσης. Ακριβώς στο σημείο αυτό έγκειται η σχέση της με την 
Π.Ε., η οποία αναδεικνύει τη διεπιστημονική προσέγγιση στα περιβαλλοντικά ζητήματα, 
είναι προσανατολισμένη στη λύση προβλημάτων και έχει μια σταθερή κατεύθυνση ενσω-
μάτωσης της εκπαίδευσης στην κοινωνία (Τσαμπούκου – Σκαναβή, 2004). 
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Ένα Webquest με θέμα περιβαλλοντικής προβληματικής λειτουργεί ως εργαλείο της Π.Ε., 
που δύναται να υπηρετήσει τους στόχους της, καθώς δίνει τη δυνατότητα σύνδεσης του 
διδακτέου με την καθημερινή ζωή μέσα από εφαρμογές διαδικτύου. Η αξία μιας τέτοιας 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας στο πλαίσιο της Π.Ε. συνίσταται στο γεγονός ότι η στοχοθε-
σία και οι μεθοδολογικές προσεγγίσεις που χρησιμοποιούνται έχουν ως υπόβαθρο τις σύγ-
χρονες κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης. Συγκεκριμένα, οι μαθητές εμπλέκονται 
στη μελέτη περιβαλλοντικών προβλημάτων με διερευνητικού και ανακαλυπτικού τύπου 
δραστηριότητες. Υιοθετούνται μεθοδολογικές προσεγγίσεις, όμοιες με αυτές της Π.Ε., σε 
θέματα εργασίας σε ομάδες, επίλυσης προβλήματος, λήψης αποφάσεων και τρόπου αξιο-
λόγησης, με πρωταρχικό στόχο την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάπτυξης κριτικής σκέψης 
(Δημητρίου, 2009).  

Η ανάπτυξη κριτικής σκέψης στην Π.Ε. αποτελεί έναν από τους θεμελιώδεις σκοπούς της. O 
Fisher (1991) συνδέει τη διαδικασία επίλυσης προβλημάτων με τη δημιουργική και την κρι-
τική σκέψη και θεωρεί αλληλένδετες τις τρεις μορφές σκέψης, τη δημιουργική , την κριτική 
και τη διερευνητική ,οι οποίες μπορούν να οδηγήσουν στην επίλυση ενός προβλήματος. 
Κατά τη διαρκεια υλοποίησης της Ιστοεξερεύνησης, οι εκπαιδευόμενοι, όχι μόνο αποκτούν 
γνώσεις, αλλά εξοικειώνονται και με τις διαδικασίες που πρέπει να ακολουθήσουν κάθε 
φορά που χρειάζονται κάποιες πληροφορίες. Σε αντίθεση με πολλές άλλες μεθόδους που 
προωθούν την ατομική δράση του κάθε εκπαιδευόμενου, εδώ η συνεργασία είναι προα-
παιτούμενη για την επιτυχία της μεθόδου.  

Διαφαίνεται ότι μια σωστά σχεδιασμένη Ιστοεξερεύνηση μπορεί να υποστηρίξει με τον κα-
λύτερο δυνατό τρόπο τους στόχους που επιδιώκονται από ένα πρόγραμμα Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης. Οι στόχοι αυτοί είναι γνωστικοί (κατανόηση εννοιών και διαδικασιών), ψυχο-
κινητικοί - κοινωνικοί (απόκτηση και καλλιέργεια δεξιοτήτων, ανάπτυξη υπευθυνότητας, 
τάση συμμετοχής, ικανότητα παρέμβασης) και αξιακοί - συναισθηματικοί (διαμόρφωση 
στάσεων, αποδοχή αξιών) (Φλογαΐτη, 1998). 

Παρουσίαση της Ιστοεξερεύνησης 

Η Ιστοεξερεύνηση με θέμα «Δράση για τον πλανήτη» δημιουργήθηκε με σκοπό τη διερεύ-
νηση του βαθμού ευαισθητοποίησης σε περιβαλλοντικά θέματα και την ενημέρωση των 
παιδιών, αλλά και των κατοίκων της περιοχής για τις αίτιες υποβάθμισης του φυσικού πε-
ριβάλλοντος και για την ανάγκη απόκτησης ατομικής και κοινωνικής ευθύνης, με την αλλα-
γή απλών καθημερινών συνηθειών που διασφαλίζουν την ποιότητα ζωής. Ακολουθώντας οι 
μαθητές τα στάδια της Ιστοεξερεύνησης προβληματίζονται για σύγχρονα περιβαλλοντικά 
ζητήματα και καλούνται να κατασκευάσουν ένα ερωτηματολόγιο που απευθύνεται στους 
συμμαθητές τους και στους συμπολίτες τους για τις οικολογικές τους συνήθειες και ένα ε-
νημερωτικό φυλλάδιο με συμβουλές για περαιτέρω ευαισθητοποίηση σε περιβαλλοντικά 
θέματα.  

Η επιλογή του θέματος σχετίζεται άμεσα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών, καθώς η 
οικολογία και το περιβάλλον είναι θέματα που προσεγγίζονται διαθεματικά. Ταυτόχρονα 
όμως είναι μέσα στα ενδιαφέροντα των μαθητών, αρκετοί από τους οποίους έχουν ήδη 
συμμετάσχει σε προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και είναι εξοικειωμένοι με το 

499

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



θέμα. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, η Ιστοεξερεύνηση έχει κατασκευαστεί με βάση το ακόλου-
θο σενάριο:  

Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα Περιβάλλοντος στις 5 Ιουνίου, οι μαθητές πρόκειται να 
συμμετάσχουν σε σχολικές δραστηριότητες ανοιχτές στο ευρύ κοινό. Ομάδες μαθητών θα 
έχουν ετοιμάσει ένα ερωτηματολόγιο για τις οικολογικές συνήθειες των κατοίκων της πε-
ριοχής, το οποίο θα μοιράσουν στο κοινό και θα κάνουν ένα είδος δημοσκόπησης. Άλλες 
ομάδες θα ετοιμάσουν φυλλάδια, προτείνοντας οικολογικές κινήσεις που ο κάθε πολίτης 
μπορεί να κάνει σε διάφορους τομείς της καθημερινής ζωής. Οι ομάδες θα έχουν αντλήσει 
όλες τις απαραίτητες πληροφορίες από προτεινόμενες από το διδάσκοντα ιστοσελίδες.  

Η δραστηριότητα απευθύνεται σε μαθητές Γ΄Γυμνασίου και πραγματοποιήθηκε σε πέντε 
συνεδρίες των 45 λεπτών. Αναλυτικά οι μαθησιακοί στόχοι της Ιστοεξερεύνησης διαμορ-
φώνονται ως εξής: 

 Γνωστικοί στόχοι: Επιδιώκεται οι μαθητές: 

α) να ενημερωθούν για τοπικά και παγκόσμια περιβαλλοντικά προβλήματα και να αναγνω-
ρίσουν την αλληλοσυσχέτισή τους, β) να διατυπώσουν ερωτήσεις για τις οικολογικές συνή-
θειες και να κατονομάσουν τις συνήθειες που οδηγούν στην περιβαλλοντική υποβάθμιση, 
γ) να προβληματιστούν για τα μέτρα που πρέπει να πάρει ο απλός πολίτης στην καθημερινή 
του ζωή για την προστασία του περιβάλλοντος και να εκφράσουν συμβουλές και παραινέ-
σεις με οικολογικές προτάσεις χρησιμοποιώντας πάντα το κατάλληλο λεξιλόγιο, δ) να ανα-
πτύξουν και να παράγουν λόγο αξιολογώντας τα αποτελέσματα της έρευνάς τους και να 
διατυπώσουν συμπεράσματα, ε) να εξοικειωθούν με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών για 
αναζήτηση πληροφορίων, επεξεργασία κειμένων, μορφοποίηση εικόνων, δημιουργία πα-
ρουσιάσεων. 

Συναισθηματικοί στόχοι: Οι μαθητές να είναι σε θέση: α) να συνειδητοποιήσουν τη σημα-
σία της προστασίας του περιβάλλοντος και να αναπτύξουν περιέργεια και ενδιαφέρον για 
τα περιβαλλοντικά προβλήματα και τις απλές καθημερινές πράξεις για την αντιμετώπισή 
τους, β) να αναπτύξουν το απαραίτητο αίσθημα ευθύνης σε θέματα προστασίας του περι-
βάλλοντος, ώστε να είναι πρόθυμοι να συμμετέχουν σε δράσεις. 

Ψυχοκινητικοί στόχοι: Οι μαθητές να μπορούν: α) να συνεργάζονται, να ανταλλάσσουν 
πληροφορίες.και να εκτιμούν την ομαδική εργασία, σεβόμενοι και αποδεχόμενοι τις ιδέες, 
απόψεις και προτιμήσεις των άλλων, β) να αναπτύσσουν δεξιότητες παρατήρησης, ερευνη-
τικής διάθεσης, καταγραφής και ταξινόμησης. 

Διδακτικές πρακτικές: Η τάξη χωρίζεται σε έξι ομάδες των τριών ή τεσσάρων ατόμων, ενώ 
καταβάλλεται προσπάθεια, ώστε να υπάρχει σε κάθε ομάδα ένας τουλάχιστον μαθητής που 
να μπορεί να διαχειριστεί την πρόσβαση στο διαδίκτυο και να είναι ο ίδιος βοηθός, συνερ-
γάτης των υπολοίπων. Οι ομάδες αναλαμβάνουν συγκεκριμένες εργασίες, με την καθοδή-
γηση του εκπαιδευτικού, ο οποίος συντονίζει το έργο των ομάδων, κινητοποιεί τους μαθη-
τές να υποβάλλουν ερωτήσεις και απορίες, καθοδηγεί και υποστηρίζει διακριτικά τη διαδι-
κασία αναζήτησης, επεξεργασίας και μελέτης του υλικού. Με τον τρόπο αυτό γίνεται ανα-
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κάλυψη γνώσεων από τους ίδιους τους μαθητές και υπάρχει ανάπτυξη και καλλιέργεια δε-
ξιοτήτων στη συνεργασία και στην από κοινού παραγωγή λόγου. Έτσι οι μαθητές μπορούν 
να εξασκηθούν στη συνεργατική μάθηση, να συνεργάζονται ισότιμα και δημοκρατικά με 
βάση τους κανόνες και τους ρόλους που αναθέτει η ομάδα, να μάθουν να οργανώνουν το 
χρόνο τους και να συντονίζουν τις ενέργειές τους, να αναλαμβάνουν την ευθύνη της πα-
ρουσίασης της εργασίας τους σε κοινό, να εντοπίζουν, να συλλέγουν και να αξιολογούν το 
υλικό που θα αξιοποιήσουν στις εργασίες τους και να εμπλακούν στη δημιουργική διαδικα-
σία της ομαδικής εργασίας, βιώνοντας την ικανοποίηση για το αποτέλεσμα της προσπά-
θειάς τους. 

Εφαρμογή της Ιστοεξερεύνησης 

1η Φάση – Εισαγωγή: Οι μαθητές εισέρχονται στο εργαστήριο Πληροφορικής, χωρίζονται 
σε ομάδες, βάσει των κριτηρίων που προαναφέρθηκαν και ενημερώνονται ότι στην επιφά-
νεια εργασίας του υπολογιστή τους υπάρχει το αρχείο Webquest. Οι μαθητές ανοίγουν το 
αρχείο και έπειτα την «Α.Αρχική Σελίδα». Έρχονται σε πρώτη επαφή με το θέμα. Η εικόνα 
στην Αρχική σελίδα του Webquest λειτουργεί ως αφόρμηση για συζήτηση και προβληματι-
σμό για προβλήματα της περιοχής, αλλά και περιβαλλοντικά προβλήματα του πλανήτη (κα-
ταιγισμός ιδεών).  

 

Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα της ιστοεξερεύνησης 

2η Φάση – Αποστολή: Παρουσιάζεται ο σκοπός – αποστολή της ιστοεξερεύνησης. Οι ομά-
δες ενημερώνονται ότι τελικός σκοπός είναι η δημιουργία ερωτηματολογίου για τις οικολο-
γικές συνήθειες των κατοίκων της περιοχής και ενημερωτικά φυλλάδια με οικολογικές κι-
νήσεις που ο κάθε πολίτης μπορεί να υιοθετήσει στην καθημερινή του πρακτική. 

3η Φάση – Διαδικασία: Κατανομή δραστηριοτήτων. Κάποιες ομάδες μαθητών θα ετοιμά-
σουν το ερωτηματολόγιο και άλλες θα ετοιμάσουν το φυλλάδιο με τις οικολογικές δράσεις. 
Ξεκινούν την αναζήτηση των πληροφοριών, ψάχνοντας στις ενδεδειγμένες ιστοσελίδες. Οι 
μαθητές που ασχολούνται με το ερωτηματολόγιο μπορούν να βρουν το σύνδεσμο προς ένα 
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πρότυπο ερωτηματολογίου, το οποίο θα χρησιμοποιήσουν ως μοντέλο. Ο εκπαιδευτικός 
συντονίζει και κατευθύνει όπου χρειάζεται. Οι μαθητές συνεργάζονται και κάνουν την πλο-
ήγησή τους στο διαδίκτυο στις ενδεδειγμένες πηγές. Για τη συγκεκριμένη Ιστοεξερεύνηση 
έχουν επιλεγεί Ιστοσελίδες Κρατικών Οργανισμών, Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, ιστοσε-
λίδες με επιστημονικά άρθρα, καθώς επίσης και ιστοσελίδες με διαδραστικά περιβαλλοντι-
κά παιχνίδια. Οι μαθητές δε χρειάζεται να διαβάσουν ολόκληρα κείμενα, αλλά να αναζητή-
σουν συγκεκριμένες πληροφορίες, με τη χρήση λέξεων-κλειδιά και να αποκτήσουν σφαιρι-
κή κατανόηση των κειμένων. Οι ομάδες του ερωτηματολογίου διατυπώνουν τις ερωτήσεις 
για τις περιβαλλοντικές συνήθειες και οι άλλες ομάδες διαμορφώνουν το ενημερωτικό 
φυλλάδιο. 

4η Φάση – Αξιολόγηση: Οι μαθητές προχωρούν στην αξιολόγηση με τους πίνακες που θα 
βρούν στον αντίστοιχο σύνδεσμο. Υπάρχουν ρουμπρίκες επίδοσης, με τις οποίες κάθε μα-
θητής αξιολογεί την προσπάθειά του σε σχέση με τους επιδιωκόμενους στόχους, τη συμμε-
τοχή του στην ομάδα και την τελική παρουσίαση (Newby et al., 2009). 

 

 

Εικόνα 2: Μέρος του πίνακα Αξιολόγησης 

5η Φάση – Συμπεράσμα: Οι μαθητές έχουν ολοκληρώσει τις εργασίες τους και έχει φτάσει η 
στιγμή του απολογισμού. Οι ομάδες παρουσιάζουν το τελικό προϊόν των εργασιών τους 
στην ολομέλεια της τάξης. Σ’αυτό το στάδιο γίνεται διαλογική συζήτηση για τα αποτελέσμα-
τα και οι μαθητές μπορούν να κάνουν τις ασκήσεις Hot Potatoes που θα βρουν στο Σύνδε-
σμο Συμπέρασμα. 
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Αξιολόγηση Ιστοεξερεύνησης 

Η υλοποίηση της συγκεκριμένης Ιστοεξερεύνησης εισάγει ένα νέο τρόπο μάθησης. Αυτό 
που κυρίως έκανε τη διαφορά είναι το γεγονός της κινητοποίησης και της περιέργειας των 
παιδιών για το διαφορετικό. Ακολουθώντας τα βήματα της Ιστοεξερεύνησης, οι μαθητές 
είχαν την ευκαιρία να περιηγηθούν στο διαδίκτυο, να συνεργαστούν, να συμμετάσχουν ε-
νεργά στη διαδικασία της μάθησης και τελικά να παράγουν κάτι για το οποίο αισθάνονται 
ικανοποίηση. Παρόλο που οι μαθητές δεν είναι ακόμα εξοικειωμένοι με αυτόν τον τρόπο 
μάθησης και παρά το γεγονός ότι χρειάστηκε να δοθούν αρκετές οδηγίες και κατευθύνσεις 
για τη σωστή διεκπεραίωση της αποστολής, όλα εξελίχθηκαν πολύ ικανοποιητικά.  

Οι μαθητές δούλεψαν ομαδικά, έψαξαν, εκδήλωσαν προθυμία στη δημιουργία των εργα-
σιών τους, έπαιξαν διαδραστικά παιχνίδια και μέτρησαν το βαθμό επίδρασής τους στο πε-
ριβάλλον. Έδειξαν ενδιαφέρον και ευχαρίστηση στη συνεργασία μεταξύ τους και στην αξιο-
λόγηση των εργασιών τους. Όλες οι ομάδες με τη βοήθεια των πινάκων αξιολόγησης συζή-
τησαν και αξιολόγησαν τις εργασίες και διαπιστώθηκε ο βαθμός επίτευξης των στόχων, ε-
νώ, στο στάδιο του Συμπεράσματος, έγινε προφορική συζήτηση σχετικά με το τι έχουν απο-
κομίσει από την όλη εμπειρία, αν ενημερώθηκαν για τα τοπικά, αλλά και παγκόσμια περι-
βαλλοντικά προβλήματα και για νέες οικολογικές πρακτικές. Επίσης τα παιδιά ανέφεραν τα 
σημεία που συνάντησαν δυσκολίες και σχολίασαν εάν τελικά τους άρεσε η δραστηριότητα.  

Όπως προαναφέρθηκε, η συγκεκριμένη Ιστοεξερεύνηση υλοποιήθηκε με μαθητές Γ΄ Γυμνα-
σίου. Μπορεί όμως να εφαρμοστεί και στις άλλες βαθμίδες εκπαίδευσης, καθώς οι δρα-
στηριότητες μπορούν να απλοποιηθούν ή να γίνουν πιο σύνθετες, περισσότερες ή λιγότε-
ρες, ανάλογα με το επίπεδο των μαθητών, τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους.  

Συμπεράσματα 

Η Ιστοεξερεύνηση αποτελεί πλέον διδακτική μέθοδο που όλο και περισσότεροι εκπαιδευτι-
κοί χρησιμοποιούν στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, καθώς η μεδοθολογία της βασίζεται 
στις σύγχονες θεωρίες μάθησης με βιωματικό και ομαδοσυνεργατικό χαρακτήρα. Αναδει-
κνύεται επομένως σε ένα δυναμικό εργαλείο υλοποίησης προγραμμάτων Περιβαλλοντικής 
Εκπαίδευσης, ακολουθώντας μεθοδολογία έρευνας. Οι μαθητές εμπλέκονται σε μια ολιστι-
κή, συνεργατική και βιωματική μαθησιακή διαδικασία, η οποία συνδέει το σχολείο με την 
κοινότητα, εθνική και παγκόσμια, καθώς και με τις επιστημονικές και τεχνολογικές εξελίξεις 
που συντελούνται καθημερινά. 
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Η Αξιοποίηση του Geogebra για την Διδασκαλία της Εκθετικής Συνάρτησης. 
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 Κωστοπούλου Καλλιόπη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.03 

kalkostop@sch.gr 
 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση περιγράφεται μια διδακτική πρόταση στην ύλη της Άλγεβρας Β 
Λυκείου για την μελέτη της εκθετικής συνάρτησης f(x)=αx, αξιοποιώντας ψηφιακά εργαλεία 
που διαφοροποιούν εντελώς τον τρόπο προσέγγισης της στην εκπαιδευτική διαδικασία, σε 
σχέση με τον μέχρι τώρα παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. Αρχικά μέσα από 
καθοδηγούμενες δραστηριότητες ο μαθητής καλείται να κατανοήσει πότε ο τύπος f(x)=αx 

εκφράζει μια εκθετική συνάρτηση, το ρόλο του α στον τύπο της συνάρτησης και ακολούθως 
να μελετήσει την εκθετική για τις διαφορετικές τιμές του α δηλαδή να βρει πεδίο ορισμού, 
τιμών, μονοτονία, σημεία τομής με άξονες και τις συμμετρίες δυο εκθετικών συναρτήσεων 
με βάσεις αντίστροφους αριθμούς. Κύριος σκοπός της εισήγησης αυτής είναι η ανάδειξη 
των κερδών που έχει ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός εφαρμόζοντας ΤΠΕ στην τάξη που 
υποστηρίζουν την οικοδόμηση της γνώσης, επιτρέπουν διερευνήσεις και πειραματισμούς 
προσφέροντας έτσι βιωματική μάθηση και αυξάνουν την εμπλοκή του μέσω της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης και της συνεργατικής μάθησης.  

Λέξεις - κλειδιά: Εκθετική συνάρτηση, Geogebra, συνεργατική μάθηση. 
 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία εξέλιξη του υλικού και του λογισμικού των υπολογιστών τα τελευταία χρόνια, 
καθώς και εξάπλωση των τηλεπικοινωνιών, συνιστούν ένα νέο δεδομένο που ανατρέπει 
πολλούς από τους καθιερωμένους προσανατολισμούς και αναμφίβολα συμβάλλει στην 
ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση και στην εκπαιδευτική διαδικασία όπου επιφέρει 
σημαντικές αλλαγές στη δομή της (Κόμης, 2004). Αυτές δεν περιορίζονται μόνο στις 
διδακτικές πρακτικές αλλά επεκτείνονται στους στόχους και στο περιεχόμενο της 
διδασκαλίας, στις μαθησιακές συνήθειες, στα χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά 
περιβάλλοντα καθώς και στην οργάνωση τους.  

Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση γίνεται με τη βοήθεια του λογισμικού Geometry 
Geogebra. «Το πρόγραμμα Geogebra είναι ένα ελεύθερο λογισμικό για τη διδασκαλία των 
μαθηματικών που ενώνει την Άλγεβρα, την Γεωμετρία και τον Λογισμό, εύκολο στη χρήση 
και διαρκώς εξελισσόμενο. Είναι ένα δυναμικό λογισμικό γιατί εκτός από τις δυνατότητες 
κατασκευής γεωμετρικών σχημάτων, απεικόνισης συναρτήσεων και υπολογισμών δίνει την 
δυνατότητα αλληλεπίδρασης με το χρήστη» (Hohenwarter, & Preine, 2007). Επιλέχτηκε για 
τη συγκεκριμένη μελέτη γιατί παρέχει όλα τα εργαλεία που ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός 
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χρειάζονται για να αναπτυχθεί και να ολοκληρωθεί επιτυχώς η συγκεκριμένη διδακτική 
πρόταση. 

Η μελέτη της εκθετικής συνάρτησης παρουσιάζει ενδιαφέρον για την διδασκαλία στην τάξη 
για τον μαθητή, ο οποίος έχει μέχρι τώρα μελετήσει αρκετές και διαφορετικές συναρτήσεις 
σε προηγούμενες τάξεις όμως η εκθετική παρουσιάζει την εξής ιδιαιτερότητα, παρουσιάζει 
την μεταβλητή x στον έκθετη. Ο μαθητής έχει συνηθίσει η μεταβλητή να βρίσκεται στην 
βάση και ο έκθετης πάντα να είναι ένας συγκεκριμένο αριθμός, για παράδειγμα η f(x)=x2. Η 
διαφορετικότητα αυτή παρουσιάζει ενδιαφέρον στη μελέτη της συνάρτησης και το 
λογισμικό με τις πολλαπλές αναπαραστάσεις που προσφέρει και τις γρήγορες μετρήσεις 
βοηθούν το μαθητή να οικειοποιηθεί καλυτέρα τη νέα γνώση. Ο εκπαιδευτικός που θα 
εντάξει στην διδασκαλία του το προτεινόμενο σενάριο θα έχει την ευκαιρία να δοκιμάσει 
σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές μεθόδους οι οποίες θα συμβάλλουν στην βελτίωση 
της στάσης του απέναντι στην καθημερινή σχολική διαδικασία. Θα διδάξει σημαντικές 
έννοιες της άλγεβρας στο πλαίσιο του σεναρίου το οποίο προβλέπει ατμόσφαιρα 
ερευνητικού εργαστηριού. 
 

Στόχοι  

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Οι μαθητές να κατανοήσουν : 
1. πότε μια εκθετική συνάρτηση υπάρχει 
2. το ρόλο του α στον τύπο της συνάρτησης αυτής 
3. ποιο είναι το πεδίο ορισμού και τιμών της 
4. την μονοτονία της 
5. τα σημεία τομής της με τους άξονες x΄x και y΄y 
6. τη σχέση δυο εκθετικών συναρτήσεων όπου οι βάσεις τους είναι αριθμοί 

αντίστροφοι. 

Ως προς το παιδαγωγική πλευρά: Οι μαθητές να μπορούν να  
1. «μάθουν να εργάζονται αυτόνομα και με αυτοκαθοδηγουμενο τρόπο 
2. αναπτύσσουν εικασίες και υποθέσεις σχετικά με τις έννοιες και τις διαδικασίες του 

σεναρίου και να τις ελέγχουν 
3. να μάθουν να επιχειρηματολογούν για τα συμπεράσματα τους σε όλη τη τάξη» 

(Κυνηγός, Ψυχάρης , Γαβρίλης & Κεΐσογλου, 2010, σελίς 114). 
4. να οικοδομούν κώδικες επικοινωνίας ώστε να γίνονται αντιληπτοί από τα άλλα 

μέλη της ομάδας από τους συμμαθητές τους και τον καθηγητή τους»(Κυνηγός, 
Ψυχάρης , Γαβρίλης & Κεΐσογλου, 2010, σελίς 141). 

Ως προς τις νέες τεχνολογίες και τα τεχνολογικά εργαλεία που θα χρησιμοποιήσουν: 
O μαθητής θα πρέπει να:  

1. αποκτήσει ευελιξία και εξοικείωση με το λογισμικό  
2. σχηματίσει θετική άποψη και στάση για τους υπολογιστές και τις νέες τεχνολογίες 

γενικότερα 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις: 

Πρωτίστως ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ελέγξει αν ο μαθητής έχει κάποιες γνώσεις που 
θεωρούνται προαπαιτούμενες για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στην αποδοχή της νέας 
γνώσης. Θα πρέπει λοιπόν να γνωρίζει τις εξής έννοιες: 

1. Καρτεσιανό σύστημα συνταγμένων 
2. Γραφική παράσταση μιας συνάρτησης  
3. Δύναμη και τις ιδιότητες αυτών 
4. Κεντρική και κυρίως αξονική συμμετρία 
5. Συντεταγμένες συμμετρικών σημείων  
6. Μονοτονία συνάρτησης 
7. Σημεία τομής συνάρτησης με τους άξονες 
8. Βασικές λειτουργίες λογισμικού Geogebra 

 
Κοινωνική ενορχήστρωση της τάξης 

«Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες στο εργαστήριο πληροφορικής και καθοδηγούμενοι 
από φύλλο εργασίας καλούνται να κατασκευάσουν, να πειραματιστούν, να διερευνήσουν 
και να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Επομένως η διερεύνηση αυτή θα γίνει 
συνεργατικά. Άλλωστε η εφαρμογή ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία δημιουργεί 
προϋποθέσεις κοινωνικής αλληλεπίδρασης και συνεργασίας. Για να υπάρχει κοινός στόχος 
και καλή συνεργασία οι μαθητές καλούνται να συμπληρώσουν ένα κοινό φύλλο εργασίας 
που περιέχει ερωτήσεις σχετικές με το θέμα. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να ελέγχει τα 
συμπεράσματα τους, να συνεργάζεται μαζί τους, να τους καθοδηγεί ώστε να 
αντιλαμβάνονται καλυτέρα τα συμπεράσματα τους και να τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν 
την διερεύνηση»(Κυνηγός, Ψυχάρης, Γαβρίλης & Κεΐσογλου, 2010, σελίς 139) 
 

Ανάλυση της διδακτική πρότασης 

Αρχικά ο μαθητής μέσω του φύλλου εργασίας καλείται να κατασκευάσει έναν δρομέα που 
θα αντιστοιχεί σε έναν αριθμό α με τιμές από -10 έως 10 με βήμα 0.1. Από την γραμμή 
εισαγωγής τύπων θα πρέπει να εισάγει τον τύπο που του δίνεται, f(x)=αx. Κινώντας το 
δρομέα μπορεί να δει τι γίνεται με τη γραφική παράσταση της συνάρτησης. Κάνοντας 
έντονη και βάζοντας χρώμα στη γραμμή που σχηματίζεται κάθε φορά με την κίνηση του 
δρομέα την κάνει πιο ευδιάκριτη και μπορεί να καταγράφει όλες τις περιπτώσεις. Με τον 
παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας δεν έχει την δυνατότητα να έχει άμεσα και γρήγορα τόσες 
διαφορετικές αναπαραστάσεις για την γραφική παράσταση και για πολλές και 
διαφορετικές τιμές του α. Ο μαθητής καταγράφει τι γίνεται με την γραφική παράσταση και 
βγάζει τα συμπεράσματα του, για ποιες δηλαδή τιμές του α έχουμε καμπύλη γραμμή οπότε 
εκθετική συνάρτηση και προσαρμόζει τις τιμές του δρομέα α. 

Ακολούθως του ζητείται να παρατηρήσει τι διαφοροποιήσεις έχουμε στη μορφή της 
καμπύλης για αυτές τις τιμές. Παρατηρεί και διαχωρίζει τις τιμές του α σε δυο κατηγορίες, 
δηλαδή σε 0<α<1 και α>1. Διδάσκοντας την εκθετική συνάρτηση χωρίς ΤΠΕ ο διαχωρισμός 
αυτός δίνεται έτοιμος στον μαθητή χωρίς να έχει την ευκαιρία αυτός να πειραματιστεί, να 
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ελέγξει και να αποφασίσει. Στην τάξη ο εκπαιδευτικός μαζί με το μαθητή σχεδιάζουν 
γραφικές παραστάσεις για ελάχιστες τιμές του α και επιπλέον αυτές είναι στατικές.  

Εν συνεχεία ο μαθητής μπορεί να πάρει ένα σημείο Α πάνω στη γραφική παράσταση, να το 
κινήσει και να κάνει εγγραφή των τιμών των συντεταγμένων του στο λογιστικό φύλλο του 
Geogebra για0<α<1 (Εικόνα 1) και για α>1 (Εικόνα 2). Η δυνατότητα αυτή παρέχει άμεσα 
ένα πίνακα πολυαρίθμων τιμών για το x και το y της συνάρτησης. Οι τιμές αυτές που 
αυτόματα ενημερώνονται για κάθε μεταβολή του δρομέα δίνει πολλές πληροφορίες στο 
μαθητή. Αρχικά μπορεί να δώσει απάντηση για την μονοτονία της συνάρτησης και να την 
τεκμηριώσει μέσα από τις τιμές αυτές. Ωστόσο ζητείται και αλγεβρικά να αποδείξει τον 
ισχυρισμό του για την μονοτονία με παράδειγμα, υπολογίζοντας την τεταγμένη της 
συνάρτησης για δυο διαφορετικές τιμές της αντίστοιχης τετμημένης.  

 

Εικόνα 1: Η γραφική παράσταση της f(x)=αx για 0<α<1 στο περιβάλλον του Geogebra 
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Εικόνα 2: Η γραφική παράσταση της f(x)=αx για α>1 στο περιβάλλον του Geogebra  

Ο πίνακας τιμών μπορεί να δώσει στον μαθητή την απάντηση για το πεδίο ορισμού και 
τιμών της συνάρτησης. Πολλές φόρες στην τάξη ο μαθητής συγχέει το πεδίο ορισμού, τις 
τιμές δηλαδή που παίρνει η μεταβλητή x με τις τιμές που μπορεί να πάρει η βάση α για να 
είναι η συνάρτηση εκθετική. Με την οπτικοποίηση μέσω των εικόνων που έχει λόγω της 
δυναμικότητας του λογισμικού αποσαφηνίζονται οι έννοιες αυτές στο μυαλό του. 

Έχοντας μπροστά του το παράθυρο γραφικών του Geogebra ο μαθητής μπορεί να δει τα 
σημεία τομής της γραφικής παράστασης με τους άξονες, ωστόσο και ο πίνακας τιμών 
μπορεί να τον βοηθήσει να βρει αν έχει σημεία τομής με τους άξονες και ποιες είναι οι 
συντεταγμένες αυτών. Εδώ θα πρέπει να αυξήσουμε τα δεκαδικά ψηφία στα οποία το 
λογισμικό κάνει στρογγυλοποίηση για να μην έχουμε λανθασμένη εικόνα. Ρυθμίζουμε η 
στρογγυλοποίηση των συντεταγμένων να γίνεται σε πολλά δεκαδικά ψηφία για να 
αποδείξουμε ότι ο άξονας x’x δεν έχει κοινά σημεία με την καμπύλη της εκθετικής. Ωστόσο 
ο μαθητής καλείται και αλγεβρικά να αποδείξει ότι το σημείο τομής με τον y’y είναι το (0,1) 
ενώ δεν υπάρχουν σημεία τομής με τον x’x. 

Εν συνεχεία ο μαθητής καλείται να εισάγει και τον τύπο g(x)=(1/α)x και να μελετήσει τι 
γίνεται ταυτόχρονα και για τις δυο εκθετικές όπου οι βάσεις τους είναι αντίστροφοι 
αριθμοί. Κυρίως να παρατηρήσει και να αποδείξει ότι ο άξονας y’y είναι άξονας συμμετρίας 
για αυτές. Είναι αρκετά δύσκολο για το μαθητή να κατανοήσει την σχέση αυτή των δυο 
εκθετικών μόνο με την απεικόνισή τους στον πίνακα . Με το λογισμικό μπορεί να πάρει ένα 
σημείο πάνω στην μια γραφική παράσταση και να κατασκευάσει, με το κατάλληλο κουμπί, 
το συμμετρικό του. Το συμμετρικό αυτό θα είναι σημείο της άλλης γραφικής παράστασης 
και επιπλέον, κινώντας το πρώτο σημείο θα βλέπει ότι το δεύτερο κινείται πάνω στη 
γραφική παράσταση της δεύτερης συνάρτησης. Η εγγραφή των συντεταγμένων των δυο 
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αυτών σημείων στο λογιστικό αποδεικνύει ότι πράγματι τα σημεία αυτά είναι συμμετρικά 
με άξονα συμμετρίας τον y’y. (Εικόνα 3) 

 
Εικόνα 3: Η γραφική παράσταση της f(x)=αx και g(x)=(1/α)x για α>0 ταυτόχρονα στο 

περιβάλλον του Geogebra  

Ο χρόνος υλοποίησης της διδακτικής πρότασης ορίζεται σε 2 διδακτικές ώρες. Ως προς 
επέκταση των παραπάνω οι μαθητές μπορούν να μελετήσουν την επίλυση εκθετικών 
εξισώσεων και να ασχοληθούν με την μελέτη της λογαριθμικής συνάρτησης. 

Μετά την εφαρμογή του στην τάξη θα γίνει αξιολόγηση ως προς την διαδικασία που 
ακολουθήθηκε, την πληρότητα και σαφήνεια των φύλλων εργασίας, η πληρότητα του 
χρόνου και κυρίως αν οι στόχοι επετεύχθησαν. «Οι δυσκολίες που θα παρουσιαστούν από 
την εφαρμογή του συγκεκριμένου λογισμικού θα καταγραφούν από τον διδάσκοντα ο 
οποίος είτε θα βελτιώσει τις απαιτήσεις του σεναρίου είτε θα σχεδιάσει μια περισσότερο 
κατευθυνόμενη πορεία εφαρμογής του ιδίου σεναρίου» (Κυνηγός, Ψυχάρης, Γαβρίλης & 
Κεΐσογλου, 2010,).  

 
Συμπεράσματα 

Το Geogebra παρέχει στον εκπαιδευτικό τις απαραίτητες δυνατότητες οι οποίες μπορούν να 
υποστηρίξουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών στην διδασκαλία της εκθετικής και ο 
δυναμικός του χαρακτήρας δίνει την ευκαιρία στον μαθητή για πειραματισμό και 
διερεύνηση σε αντίθεση με την παραδοσιακή μέχρι τώρα διδακτική αντιμετώπιση της 
ενότητας αυτής με κύρια εργαλεία τον πίνακα και την κιμωλία. Ο δυναμικός χαρακτήρας 
του λογισμικού αυξάνει την εμπλοκή των μαθητών, προάγει την δημιουργικότητα τους και 
την ενεργή συμμέτοχη τους στην απόκτηση της νέας γνώσης αφού πλέον έχουν βιωματική 
εμπειρία αυτής.  
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Φύλλα Εργασίας 
  

1ο Φύλλο Εργασίας 

α) Ανοίξτε το λογισμικό Geogebra. Κατασκευάστε έναν δρομέα α με τιμές από -10 έως 10 
και βήμα 0.1. Στην γραμμή τύπων του Geogebra να εισάγετε τον τύπο f(x)=αx . Δώστε χρώμα 
κόκκινο στην γραφική παράσταση της συνάρτησης που βλέπετε στο αρχείο του λογισμικού. 
Κινήστε το δρομέα και εκφράστε τι παρατηρείτε. 
………………………………………………………………………………………………… 
β) Πότε φαίνεται η γραφική παράσταση; Για ποιες τιμές του α; 
………………………………………………………………………………………………… 
γ) Τι γίνεται όταν το α=1; 
………………………………………………………………………………………………… 
δ) Τι γίνεται όταν το α=0; 
………………………………………………………………………………………………… 
στ) Για ποιες τιμές του α η γραφική παράσταση έχει μορφή καμπύλης γραμμής (εκθετική); 
Γράψτε το συμπέρασμα σας  
………………………………………………………………………………………………… 
στ) Αλλάξτε τις τιμές του δρομέα α βάζοντας μόνο τις τιμές αυτές για τις οποίες υπάρχει η 
εκθετική (δεξί κλικ στο δρομέα και μετά ιδιότητες) και σύρετε το δρομέα. Ποιο είναι το 
πεδίο ορισμού και ποιο το πεδίο τιμών της; 
………………………………………………………………………………………………… 
ε)Τι παρατηρείται ως προς τη μορφή της γραφικής παράστασης; 
………………………………………………………………………………………………… 
ζ) Για ποιες τιμές του α γίνεται αυτό; 
………………………………………………………………………………………………… 

2ο Φύλλο εργασίας 
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α) Σύρετε το δρομέα ώστε να παίρνει τιμές ανάμεσα στο 0 και το 1. Tι μονοτονία έχουν οι 
αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις; 
………………………………………………………………………………………………… 
β) Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό για την συνάρτηση f(x)=0.5x με όσους περισσότερους 
τρόπους γνωρίζεται από τη θεωρία και με όσους τρόπους σας δίνει το λογισμικό; 
………………………………………………………………………………………………… 
γ) Ποια είναι τα σημεία τομής τους με τους άξονες; 
………………………………………………………………………………………………… 
δ) Σύρετε το δρομέα ώστε να παίρνει τιμές μεγαλύτερες του 1. Tι μονοτονία έχουν οι 
αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις; 
………………………………………………………………………………………………… 
στ) Μπορείτε να το εξηγήσετε αυτό για την συνάρτηση f(x)=2x, με όσους περισσότερους 
τρόπους γνωρίζεται από τη θεωρία και με όσους τρόπους σας δίνει το λογισμικό; 
………………………………………………………………………………………………… 
ε) Ποια είναι τα σημεία τομής τους με τους άξονες; Βρείτε τα από τον πινάκα τιμών αλλά 
και αλγεβρικά. 
………………………………………………………………………………………………… 

3ο Φύλλο εργασίας 

α) Στην γραμμή τύπων του Geogebra να εισάγετε τον τύπο g(x)=(1/α)x. Μετακινήστε το 
δρομέα, τι παρατηρείτε; 
………………………………………………………………………………………………… 
β) Μπορείτε να εικάσετε τι σχέση μπορεί να έχουν οι δυο αυτές γραφικές παραστάσεις 
μεταξύ τους; 
………………………………………………………………………………………………… 
γ) Πως μπορούμε να το αποδείξουμε αυτό; Υποδείξτε όσους τρόπους ξέρετε. 
………………………………………………………………………………………………… 
δ) Καταγράψτε το συμπέρασμα σας για τη σχέση που έχουν οι δυο αυτές συναρτήσεις 
μεταξύ τους. 
………………………………………………………………………………………………… 
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Η απλόχερη συμβολή των Δυναμικών Περιβαλλόντων Γεωμετρίας 
στη μελέτη της Κεντρικής Συμμετρίας  

Μαστρογιάννης Αλέξιος  
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε 

alexmastr@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παράλληλη μεταφορά, η ανάκλαση, η ολισθαίνουσα ανάκλαση και η περιστροφή αποτε-
λούν τους 4 ευκλείδειους μετασχηματισμούς, των οποίων γενικό και ειδοποιό χαρακτηρι-
στικό είναι η ισομετρία, η διατήρηση, δηλαδή, των μηκών και των γωνιών. Ειδική περίπτω-
ση της περιστροφής αποτελεί η κεντρική συμμετρία. Ο ευκλείδειος αυτός μετασχηματι-
σμός, παρόλη τη φαινομενική ευκολία του, δημιουργεί προσκόμματα και νοητικές ανασχέ-
σεις κατά την κατανόησή του, αφού μια σειρά από λόγους, παρανοήσεις και παρερμηνείες 
δυσχεραίνουν τη μελέτη του από μαθητές μέσης σχολικής ηλικίας. Η παρούσα εργασία, με 
σκοπό την υπερακόντιση αυτών των μαθησιακών εμποδίων, προτείνει την υλοποίηση αρκε-
τών, σχετικών δραστηριοτήτων, εντός των ελκυστικών και παροτρυντικών πλαισίων των 
Δυναμικών Περιβαλλόντων Γεωμετρίας. Είναι, μάλλον, επιβεβαιωμένη η γενναιόδωρη συμ-
βολή αυτών των λογισμικών στη μελέτη της Γεωμετρίας αλλά και των γεωμετρικών μετα-
σχηματισμών, ειδικότερα. Όλες δε, οι προτεινόμενες παρεμβάσεις αξιοποιούν τον επαγωγι-
κό συμπερασμό, ένα από τα σημαντικότερα δωρήματα των Δυναμικών Περιβαλλόντων. 

Λέξεις - κλειδιά: Μετασχηματισμοί, κεντρική συμμετρία, Δυναμικά Συστήματα Γεωμετρίας  

Ευκλείδειοι μετασχηματισμοί  

Στην Ευκλείδεια Γεωμετρία οι ιδιότητες των σχημάτων παραμένουν αναλλοίωτες, μετά από 
μετασχηματισμούς. Η Γεωμετρία του Ευκλείδη είναι συνυφασμένη με την έννοια της ισομε-
τρίας, τον μετασχηματισμό δηλαδή, που διατηρεί τις αποστάσεις των σημείων (τα μήκη πα-
ραμένουν ίσα).  

 

Στους ευκλείδειους (ορθογώνιους) μετασχηματισμούς το σχήμα των αντικειμένων δεν υφί-
σταται ουδεμία αλλοίωση, καθώς τα μήκη και τα μέτρα των γωνιών παραμένουν σταθερά. 
Η μόνη αλλαγή στα σχήματα εντοπίζεται στη θέση και τον προσανατολισμό τους. Οι ευκλεί-
δειοι μετασχηματισμοί εντοπίζονται σε 4 μορφές. Συγκεκριμένα τέτοιοι μετασχηματισμοί 
λογίζονται (Modenov & Parκhomenko, 1965; Δρόσος, 1996; Μαστρογιάννης 2014): 

• Η παράλληλη μεταφορά ή ολίσθηση, κατά την οποία τα πρότυπα σημεία αντιστοιχίζο-
νται με τις εικόνες τους, έτσι ώστε κάθε αρχικό σημείο να κινείται κατά την ίδια φορά, 
διεύθυνση και απόσταση. Μια μεταφορά, δηλαδή, καθορίζεται από ένα προσανατολι-
σμένο διάνυσμα.  

• Η αξονική συμμετρία (ανάκλαση) είναι ένας ορθογώνιος μετασχηματισμός, ο οποίος 
ορίζεται ως προς έναν άξονα e, όπου κάθε σημείο του έχει εικόνα τον εαυτό του. Δηλα-
δή, αν Re o μετασχηματισμός της ανάκλασης, τότε Re(Α) = x, για κάθε σημείο Α∈e. 
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Διαφορετικά, αν σημείο Μ του επιπέδου με Μ∉e, το Μ’ = Re(Μ) είναι τέτοιο, ώστε ο 
άξονας e να είναι η μεσοκάθετος του τμήματος MM’.  

• Η ολισθαίνουσα ανάκλαση ή ανάκλαση μεταφοράς είναι η σύνθεση μιας αξονικής συμ-
μετρίας και μιας μεταφοράς, όπου το διάνυσμα της μεταφοράς είναι παράλληλο με τον 
άξονα της συμμετρίας.  

• Η (περι)στροφή, που έχει εικόνα ένα αντικείμενο, το οποίο στρέφεται, με φορά αντίθε-
τη των δεικτών του ρολογιού, κατά συγκεκριμένη γωνία θο (0≤θ≤2π), γύρω από ένα ση-
μείο Κ, που καλείται κέντρο. Αν τώρα θ = 180ο,τότε ο μετασχηματισμός καλείται και κε-
ντρική συμμετρία ή συμμετρία ως προς σημείο ή μισή στροφή.  

Οι παραπάνω 4 ευκλείδειοι μετασχηματισμοί είναι όλοι ισομετρίες, αλλά και κάθε ισομε-
τρία του επιπέδου είναι οπωσδήποτε ένας από τους παραπάνω μετασχηματισμούς. Γενικά, 
ισχύει ότι κάθε ισομετρία ή ισοδύναμα κάθε ευκλείδειος μετασχηματισμός είναι η σύνθεση 
τριών το πολύ αξονικών συμμετριών (Modenov & Parκhomenko, 1965; Δρόσος, 1996). Σε 
κάθε περίπτωση η ισομετρία διατηρεί τη συνευθείαση (η εικόνα μιας ευθείας είναι ευθεία), 
αλλά και το μέτρο των γωνιών.  

Οι γεωμετρικοί μετασχηματισμοί στο Σχολείο  

Οι ευκλείδειοι μετασχηματισμοί, αυτή η γεωμετρική λειτουργία δηλαδή, που απεικονίζει 
ένα σύνολο σημείων ενός επίπεδου σε ένα άλλο σύνολο σημείων (Dindyal, 2005; Brieske & 
Lott, 1978) αναφέρεται στη διεθνή βιβλιογραφία ως «Γεωμετρία της Κίνησης» (Motion 
Geometry). Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιούν καθημερινές, φυσικές αλλά και ψηφια-
κές εμπειρίες με σχήματα, ώστε να μάθουν τους μετασχηματισμούς. Για παράδειγμα, η κά-
λυψη ενός φύλλου χαρτιού με πλακίδια μπορεί να ιδωθεί ως μια διαισθητική διαδικασία, 
που σκιαγραφεί και υποδηλώνει τους γεωμετρικούς μετασχηματισμούς (De Villiers, 1996; 
Jagoda & Swoboda, 2011). Ακόμα, η εμπλοκή σε επιτραπέζια παιγνίδια, σε τάγκραμ και σε 
παζλ ή και στις αντίστοιχες ψηφιακές εκδοχές τους, μέσω αλληλεπιδραστικών προγραμμά-
των σε υπολογιστή, απαιτούν κατάλληλες κινήσεις και διερευνήσεις, που ενεργοποιούν 
τους μετασχηματισμούς και ενισχύουν τη χωρική αντίληψη (NCTM, 2000). Μάλιστα, η έ-
ρευνα για την ανάπτυξη της γεωμετρικής και χωρικής σκέψης και νοημοσύνης έχει δείξει 
την πλήρη σύνδεσή της με τη γεωμετρία των ευκλείδειων μετασχηματισμών (Xistouri & 
Pitta-Pantazi, 2006; Son, 2006).  

Κατά την πιαζετιανή θεωρία, η έννοια της μετακίνησης και της αλλαγής θέσης είναι βασική 
στην ευκλείδεια μετρική του επιπέδου και ταυτόχρονα διπλά δύσκολη για τους μαθητές. Η 
έννοια της μέτρησης υπερβαίνει τη δυνατότητα να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητες σω-
ματικές μετακινήσεις, αλλά και να μετατεθούν πράγματα. Επιπλέον, η νοερή πρόβλεψη και 
επεξεργασία των μετακινήσεων δεν είναι αρκετή, καθότι οι μαθητές πρέπει να συνδέουν τις 
μετακινήσεις με τα σημεία αναφοράς (Piaget, Inhelder & Szeminska, 1981). Ωστόσο, η θεω-
ρία αυτή αποδέχεται ότι οι μαθητές μέσης σχολικής ηλικίας είναι σε θέση, τελικά, να εκτε-
λούν ευκλείδειους μετασχηματισμούς, στα πλαίσια των οποίων μπορούν να βελτιώσουν τις 
γνωστικές τους δεξιότητες. Επίσης, σύμφωνα πάντα με τη θεωρία αυτή, οι μαθητές μπο-
ρούν να αντιληφθούν και την έννοια της διατήρησης του μήκους. Αυτό το διαφαινόμενο 
θετικό, εύφορο παιδαγωγικό κλίμα για την πραγμάτευση των ευκλείδειων μετασχηματι-
σμών ενστερνίστηκαν και τα νέα Αναλυτικά Προγράμματα του «ΝΕΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ» και εισά-
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γουν για μελέτη στο Δημοτικό Σχολείο όλους αυτούς τους μετασχηματισμούς, σε πλήρη 
αντιδιαστολή με παλαιότερα Αναλυτικά Προγράμματα, στα οποία μια τέτοια εισαγωγή ή-
ταν μερικώς (στα τωρινά) αλλά και πλήρως (στα προγράμματα πριν το 2005) αγνοημένη και 
εξοστρακισμένη.  

Βέβαια, αν και υπάρχει περιορισμένη έρευνα στο σχετικό πεδίο (Xistouri & Pitta-Pantazi, 
2011), κάποια ερευνητικά δεδομένα δεν επιβεβαιώνουν τις παραπάνω ευοίωνες μαθησια-
κές προοπτικές. Η εκτέλεση απλών και σύνθετων μετασχηματισμών, όπως επίσης και η δια-
τήρηση του μήκους δημιουργεί αρκετές γνωστικές παρακωλύσεις σε μαθητές μέσης σχολι-
κής ηλικίας (Kidder, 1976; Kamii, 2006; Μαστρογιάννης & Κορδάκη, 2007), με αποτέλεσμα 
οι διδακτικές και μαθητικές συνάψεις αλλά και η αίγλη της Γεωμετρίας της Κίνησης να τίθε-
νται υπο αμφισβήτηση και να εξασθενίζουν (Μαστρογιάννης 2008).  

Η κεντρική ή περιστροφική συμμετρία (συμμετρία ως προς σημείο) 

Η κεντρική συμμετρία (συμμετρία ως προς σημείο ή ως προς κέντρο), όπως προλέχθηκε, 
αποτελεί μια ειδική περίπτωση περιστροφής κατά 180 μοίρες, γύρω από ένα σημείο, που 
καλείται κέντρο. Γενικά αν (x, y) ανήκει στο επίπεδο R2, τότε η περιστροφή Ρ γύρω από το 

σημείο (0, 0), κατά γωνία θ, μπορεί να ορισθεί μέσω του πίνακα 
x y
x y
συνθ ηµθ
ηµθ συνθ
⋅ − ⋅ 

 ⋅ ⋅ 
 (1), 

έτσι ώστε Ρ(x, y) = (x΄, y΄), όπου 
x y x x΄
x y y y΄
συνθ ηµθ
ηµθ συνθ
⋅ − ⋅    

=    ⋅ ⋅    
. Στην περίπτωση της 

κεντρικής συμμετρίας, αυτός ο μετασχηματισμός, μέσω καρτεσιανών συντεταγμένων μπο-
ρεί να αποδοθεί ως εξής: Για κάθε σημείο Μ(x, y) στο R2, το συμμετρικό του ως προς το ση-
μείο (a, b) είναι το Μ΄(2a-x, 2b-y). Αν, βέβαια, θεωρηθεί το (0, 0) ως κέντρο, τότε για κάθε 
σημείο Μ(x, y) το συμμετρικό του ως προς το (0, 0) είναι το Μ΄(-x, -y). Σε αυτή την περίπτω-
ση ο μετασχηματισμός καλείται γραμμικός, καθώς τέτοιος είναι ένας μετασχηματισμός Τ: 
R2→  R2 αν υπάρχει ένας 2x2 πίνακας Α τέτοιος, ώστε Τ(x) = A∙x, για κάθε διάνυσμα x∈R2. 

Έτσι, ο πίνακας Α = 
1 0

0 1
− 
 − 

, που προκύπτει από τον (1) με την κατάλληλη αντικατάστα-

ση (συν180ο = -1 και ημ180ο = 0), αντιπροσωπεύει την κεντρική συμμετρία P με κέντρο το 

(0, 0), αφού 
1 0

0 1
− 
 − 

x
y

 
 
 

=
x
y

− 
 − 

, δηλαδή P(x, y) = (-x, -y).  

Η περιστροφή μπορεί εύκολα, φυσικά και αβίαστα να αναπαρασταθεί, μέσω της εξέτασης, 
για παράδειγμα, ενός ηλίανθου, ο οποίος, ενώ περιστρέφεται γύρω από το κέντρο του, η 
εμφάνισή του παραμένει αμετάβλητη (Kennedy, Tipps & Johnson, 2008). Ακόμη, η περι-
στροφή της σελήνης γύρω από τη γη μπορεί να αποδοθεί επακριβώς, μέσω του μετασχημα-
τισμού της γεωμετρικής περιστροφής. Ωστόσο, παρόλη αυτή τη φαινομενική ευκολία κατα-
γράφονται πολλές δυσκολίες, λανθασμένες αντιλήψεις και παρερμηνείες των μαθητών, οι 
οποίες σχετίζονται με την κατανόηση της κεντρικής (ή και περιστροφικής) συμμετρίας και 
γενικά του μετασχηματισμού της περιστροφής.  
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Ένα μέρος αυτών των αγκυλώσεων, ειδικά στο Δημοτικό σχολείο, οφείλεται στην αχνή και 
λειψή γνώση των δασκάλων (Thaqi, Giménez & Rosich, 2011; Son, 2006). Μάλιστα, πολλοί 
από τους εκπαιδευτικούς συγχέουν την αξονική συμμετρία με την περιστροφή. Γενικά, η 
δυσκολία και η παρέλκυση που παρουσιάζεται κατά τη μελέτη του γεωμετρικού μετασχη-
ματισμού της περιστροφής (και της ειδικής περίπτωσης της κεντρικής συμμετρίας), μπορεί 
να αναζητηθεί στους παρακάτω λόγους και αιτίες (Harris,2000; Mansi, 2003; Son, 2006; CK-
12 Foundation, 2009):  

• Πολλά σχήματα, αν δεν έχουν τον συνήθη προσανατολισμό (είναι δηλαδή περιστρεμ-
μένα, όπως συμβαίνει στην κεντρική συμμετρία) δύσκολα αναγνωρίζονται, αφού οι μα-
θητές δείχνουν να χωλαίνουν στις νοερές περιστροφές. 

• Οι συμμετρίες ως προς σημείο μπορούν να πραγματοποιούνται γύρω από οποιοδήποτε 
σημείο, και όχι μόνο γύρω από ένα, όπως πολλοί μαθητές πιστεύουν. 

• Επειδή μια σύνθεση μεταφορών ή περιστροφών είναι μεταφορά ή περιστροφή αντί-
στοιχα, τα παιδιά θεωρούν (λανθασμένα) ότι το ίδιο θα συμβαίνει και στην περίπτωση 
της κεντρικής συμμετρίας, όπου η σύνθεση είναι μεταφορά. 

• Οι μαθητές προσπαθούν να απομνημονεύσουν κανόνες, δίχως να σκέπτονται ή να ψά-
χνουν για πρότυπα και κανονικότητες. 

• Πολλές παρερμηνείες στην κεντρική συμμετρία οφείλονται και στην έλλειψη συνειδη-
τοποίησης ή την πλημμελή κατανόηση όσων ιδιοτήτων ενός σχήματος παραμένουν α-
μετάβλητες ή όσων μεταβάλλονται, γύρω από το κέντρο της συμμετρίας. 

 

Βέβαια, μολονότι καταγράφονται όλες οι παραπάνω «μαθησιακές δυσπραγίες», αρκετές 
ερευνητικές εργασίες, από παλιά, θεωρούν ότι ο χρόνος που ξοδεύεται με τους γεωμετρι-
κούς μετασχηματισμούς, αξίζει γενικά την προσπάθεια (Usiskin, 1972). Εκτός από τα οφέλη 
της χρήσης τους στη Γεωμετρία, οι μετασχηματισμοί φαίνονται να αποτελούν μια χρήσιμη 
μαθηματική έννοια, για τους μαθητές (ιδιαίτερα, βέβαια, του Λυκείου). Εξάλλου, μερικές 
εφαρμογές των μετασχηματισμών είναι εύκολες και ένας μέσος μαθητής, μπορεί να μάθει, 
μια σειρά μαθημάτων Γεωμετρίας, στην οποία η μαθηματική ανάπτυξη θα είναι βασισμένη 
σε μετασχηματισμούς (Usiskin, 1972).  

Τα Δυναμικά Περιβάλλοντα στη μελέτη της Κεντρικής Συμμετρίας - Οι δραστηριότητες 

Κατά καιρούς έχουν παρουσιαστεί αρκετές μελέτες και διδακτικές παρεμβάσεις, σε ελληνι-
κό και διεθνές επίπεδο, οι οποίες αφορούν σε γεωμετρικούς μετασχηματισμούς, ιδιαίτερα 
της αξονικής συμμετρίας, με χρήση Δυναμικών Περιβαλλόντων Γεωμετρίας (Xistouri & Pitta-
Pantazi, 2013; Guven, 2012; Μαρκόπουλος κ. ά., 2012; Mastrogiannis & Trypa, 2010; 
Mastrogiannnis, 2008; Μαστρογιάννης 2008; Μαστρογιάννης & Κορδάκη 2007). Μελέτες, 
έρευνες και προτάσεις, ωστόσο, περί της περιστροφής και της κεντρικής συμμετρίας, μέσω 
Δυναμικών Περιβαλλόντων, ελάχιστες έχουν καταγραφεί. Μάλιστα, αυτές οι λίγες έρευνες 
εστίαζαν στη βοήθεια, ως προς την κατανόηση των γεωμετρικών μετασχηματισμών, που 
παρείχαν στους μαθητές τα ψηφιακά περιβάλλοντα. Γενικά, δείχθηκε ότι οι πειραματικές 
ομάδες απέδιδαν καλύτερα από τις ομάδες ελέγχου όχι μόνο στην επίδοση αλλά και στο 
επίπεδο μάθησης και κατανόησης των γεωμετρικών μετασχηματισμών (Guven, 2012).  
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Τα Δυναμικά Συστήματα Γεωμετρίας οπτικοποιούν τους μετασχηματισμούς και δίνουν την 
ευκαιρία στους μαθητές να παρατηρήσουν και να αντιληφτούν ότι οποιαδήποτε μεταβολή 
του αρχικού σχήματος (προτύπου) επιφέρει αυτόματα την ίδια αλλαγή και στην εικόνα του. 
Επιπλέον, οι μαθητές μπορούν κάθε φορά να μετακινούν τους άξονες συμμετρίας, τα κέ-
ντρα ή τις γωνίες των περιστροφών και να διαπιστώνουν τις αντίστοιχες επιπτώσεις στις 
εικόνες. Μία άλλη σπουδαία μαθησιακή συνεισφορά των Δυναμικών Περιβαλλόντων Γεω-
μετρίας μπορεί να αναζητηθεί στις συνθέσεις μετασχηματισμών (NCTM, 2000), όπως επί-
σης και τον προσδιορισμό του είδους του μετασχηματισμού, όταν είναι γνωστό το πρότυπο 
και η εικόνα του. Αυτή η δυναμική μοντελοποίηση του παραδοσιακού, στατικού ευκλεί-
δειου περιβάλλοντος μέσω του συρσίματος, η ενθάρρυνση για ανακαλύψεις ιδιοτήτων και 
σχέσεων, για υποθέσεις, πειραματισμούς και γενικεύσεις, η φιλικότητα η ευχρηστία και 
τέλος η αλληλεπιδραστικότητα προβάλλουν ως τα μεγάλα πλεονεκτήματα των Δυναμικών 
Περιβαλλόντων, κατά τη μάθηση της Γεωμετρίας. 

Στη συνέχεια, λοιπόν, με δεδομένη την ισχυρή διαμεσολαβητικότητα των Δυναμικών Περι-
βαλλόντων Γεωμετρίας στη μάθηση των μετασχηματισμών, και αφού λήφθηκαν υπόψη ό-
λες οι παραπάνω παραδοχές, οι μαθητικές αδυναμίες και οι σχετικές παρερμηνείες, επιχει-
ρήθηκε να σχεδιαστεί μια σειρά δραστηριοτήτων, οι οποίες, ενδεχομένως, να λειτουργή-
σουν ως θρυαλλίδα και καταλύτης για τη μάθηση και κατανόηση της κεντρικής συμμετρίας, 
της ειδικής περίπτωσης της περιστροφής, δηλαδή, κατά 180ο. Σε όλες τις κατασκευές αξιο-
ποιήθηκε το γνωστό λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας Cabri Geometry.  

Μια πρώτη δραστηριότητα θα μπορούσε να αφιερωθεί στην επιβεβαίωση της ισοδυναμίας 
μεταξύ κεντρικής συμμετρίας και της περιστροφής κατά 180ο. Οι μαθητές μπορούν (σχήμα 
1, αριστερά) μέσω του λογισμικού αυτόματα, να βρουν το συμμετρικό ενός τριγώνου ως 
προς ένα κέντρο Κ (υπάρχει σχετική εντολή). Ακολούθως, μπορούν να πραγματοποιήσουν 
περιστροφή κατά 180ο του ίδιου αρχικού τριγώνου, γύρω από το σημείο Κ, ώστε να διαπι-
στώσουν ότι οι τελικές εικόνες αυτών των 2 μετασχηματισμών ταυτίζονται απόλυτα. 

   

Σχήμα 1: Η Κεντρική συμμετρία είναι μια περιστροφή 180ο 
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Στο σχήμα 1 απεικονίζονται 2 στιγμιότυπα αυτής της κινηματογραφικής περιστροφής. Στο 
μεσαίο τμήμα η γωνία είναι ακόμη 87ο, ενώ στο δεξί τμήμα η περιστροφή είναι 180ο και οι 
εικόνες συμπίπτουν. Για την κεντρική συμμετρία οι μαθητές επιλέγουν το αρχικό σχήμα και 
το κέντρο, ενώ για την περιστροφή επιλέγουν επιπλέον αυτών και το μέγεθος της γωνίας. 
Επίσης, εύκολα μπορεί να προκύψει ότι κατά την περιστροφή (και την κεντρική συμμετρία 
προφανώς), η σειρά των κορυφών διατηρείται. Οι μαθητές μετασχηματίζοντας δυναμικά το 
αρχικό τρίγωνο ΑΒΓ από μια κορυφή του, διαπιστώνουν ποια κορυφή της εικόνας υφίστα-
ται ανάλογη τροποποίηση. Έτσι, με την ίδια διαδικασία εντοπίζεται και η αντίστοιχη μιας 
άλλης κορυφής, ώστε τελικά το τρίγωνο ΑΒΓ να απεικονιστεί στο συμμετρικό του Α΄Β΄Γ΄, 
γύρω από ένα σημείο Κ. Ακόμη, εδώ μπορεί εύκολα να επαληθευτεί ότι το Κ είναι το μέσο 
των ευθυγράμμων τμημάτων που ενώνουν όλα τα αρχικά σημεία με τις αντίστοιχες εικόνες 
τους. Αυτή η παρατήρηση οδηγεί, ασφαλώς, και στην κατασκευή του συμμετρικού ενός 
σχήματος, ως προς ένα οποιοδήποτε σημείο-κέντρο, καθότι μπορεί να εκληφθεί και ως ορι-
σμός της. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να σχεδιαστεί το συμμετρικό ενός π.χ. τριγώνου (και 
να επιβεβαιωθεί πάλι η ισοδυναμία κατασκευής της κεντρικής συμμετρίας), φέρνοντας τα 
τμήματα ΑΚ, ΒΚ και ΓΚ (σχήμα 2, κόκκινο χρώμα) και λαμβάνοντας στις προεκτάσεις τους 
ίσα τμήματα ΚΑ΄, ΚΒ΄ και ΚΓ΄ (σχήμα 2, κίτρινο χρώμα). Η διατήρηση της σειράς των κορυ-
φών, σε αυτή την κατασκευή, είναι ευκρινέστερη. Αντί ίσων προεκτάσεων μπορούν να χα-
ραχθούν οι ευθείες που διέρχονται από το Α και Κ, από το Β και Κ και από το Γ και Κ και στη 
συνέχεια να σχεδιαστούν κύκλοι με κέντρο το Κ και ακτίνα ΚΑ, ΚΒ και ΚΓ. Τα σημεία τομής 
των κύκλων με τις 3 ευθείες είναι οι εικόνες των αντίστοιχων αρχικών σημείων (σχήμα 2). 
Αυτή η κατασκευή δικαιολογεί και την ονοματοδοσία του σημείου Κ ως κέντρου. Ακολού-
θως, οι μαθητές μπορούν να αντιληφθούν και τις συνέπειες της μεταβολής θέσης του κέ-
ντρου Κ της συμμετρίας και ότι αυτή ισοδυναμεί με μια παράλληλη μεταφορά της εικόνας.  

 

Σχήμα 2: Η δικαιολόγηση τη ονοματοδοσίας ως «κέντρου» της συμμετρίας 
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Μια δραστηριότητα σχετική με τη μετατόπιση του κέντρου μπορεί να συνδεθεί με την εικό-
να μιας ημιευθείας. Αν το κέντρο γίνεται σημείο της ημιευθείας, τότε πρότυπο και εικόνα 
συνθέτουν μια ευθεία, διαφορετικά η μετατόπιση στο επίπεδο του κέντρου παράγει, κάθε 
φορά, ένα αντίστοιχο ζεύγος παράλληλων ημιευθειών. Επιπλέον, μπορεί να διαπιστωθεί ότι 
στην κεντρική συμμετρία η εικόνα μιας ευθείας είναι ευθεία, αλλά και ότι 3 συνευθειακά 
σημεία έχουν ως εικόνα 3 αντίστοιχα τέτοια (η συνευθείαση παραμένει), αλλά και ότι αν 
ένα σημείο κινείται δυναμικά στην αρχική ευθεία, η εικόνα του θα διατρέχει την εικόνα της 
αρχικής ευθείας. 

Παραπλήσια είναι η δραστηριότητα οποία θα «αποδείκνυε» ότι η εικόνα του μέσου ενός 
ευθυγράμμου τμήματος είναι και μέσο της εικόνας του αρχικού ευθυγράμμου τμήματος. Οι 
μαθητές, αρχικά, βρίσκουν το συμμετρικό ενός ευθυγράμμου τμήματος ως προς σημείο. 
Με τη βοήθεια του λογισμικού εντοπίζουν το μέσο του προτύπου και κατασκευάζουν το 
συμμετρικό του, διαπιστώνοντας ότι είναι σημείο της εικόνας του αρχικού τμήματος. Τέλος, 
η εύρεση του μέσου της εικόνας, αυτόματα μέσω του λογισμικού, μπορεί να δείξει και να 
επιβεβαιώσει τη ζητούμενη ταύτιση των 2 αυτών σημείων (μέσο της εικόνας και εικόνα του 
μέσου του αρχικού τμήματος). Μάλιστα, η δυναμική τροποποίηση του αρχικού ευθυγράμ-
μου τμήματος, χαρίζει μια επαγωγική απειρία τέτοιων «αποδεικτικών» περιπτώσεων.  

Βέβαια, στις παρεμβάσεις αυτές, δε θα μπορούσαν να λείψουν δραστηριότητες που «δεί-
χνουν» την ισομετρικότητα της κεντρικής συμμετρίας. Για αυτό τον λόγο μπορούν να σχε-
διαστούν κύκλοι, τρίγωνα, τετράπλευρα, παραλληλόγραμμα, ορθογώνια, κανονικά πολύ-
γωνα και τα αντίστοιχα συμμετρικά τους, ως προς σημείο. Έτσι, οι μαθητές μπορεί να εξα-
κριβώσουν ότι η περίμετρος και η ακτίνα ενός κύκλου είναι ίσες με τα αντίστοιχα μεγέθη 
της εικόνας του. Η τροποποίηση του αρχικού κύκλου επιφέρει και τροποποίηση της εικόνας 
του. Τα μεγέθη ωστόσο της ακτίνας και της περιμέτρου παραμένουν, αντιστοίχως, κάθε 
φορά ίσα. Η πινακοποίηση των δεδομένων προβάλλει ως ένας επαγωγικός, αδιάψευστος 
μάρτυρας, περί της ύπαρξης ισομετριών στη συμμετρία ως προς κέντρο. Ίδιες διαπιστώσεις 
μπορούν να αντληθούν και από τα άλλα σχήματα και, γενικά, μπορεί να συμπεραθεί ότι 
στην κεντρική συμμετρία μόνο η θέση αλλάζει, τα υπόλοιπα στοιχεία διατηρούνται σταθε-
ρά, αν και περιστρεμμένα μερικά, κατά 180ο. Στην περίπτωση δε του τριγώνου, μπορεί να 
συναχθεί η διατήρηση και των γωνιών. Η απειρία των περιπτώσεων, που προκαλεί η δυνα-
μική μεταβολή του αρχικού τριγώνου και η επικύρωση της ισότητας των γωνιών του με τις 
αντίστοιχες της εικόνας του, την οποία η πινακοποίηση προσφέρει περισσότερο εποπτικά, 
μπορεί να οδηγήσει επαγωγικά τους μαθητές στο συμπέρασμα της ισότητας των αντίστοι-
χων γωνιών πρότυπου και εικόνας (σχήμα 3).  
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Σχήμα 3: Στην κεντρική συμμετρία οι γωνίες διατηρούνται 

Ακολούθως, μια σημαντική δραστηριότητα εφαρμογής της κεντρικής συμμετρίας καταγρά-
φεται και αξιοποιείται κατά την εύρεση του εμβαδού ενός τραπεζίου (σχήμα 4). Το τραπέζιο 
ΑΒΓΔ, μετά από τη στροφή 180ο του τριγώνου ΑΒΕ, γύρω από το σημείο Ε (Ε το μέσο της ΒΓ) 
ανασυντίθεται σε τρίγωνο, με ύψος ίσο με του τραπεζίου και βάση ίση με το άθροισμα των 
βάσεων του τραπεζίου (Mastrogiannis, 2008). Στο σχήμα 4 υπάρχουν δυο ενσταντανέ (αρι-
στερά, η γωνία είναι 45ο, ενώ δεξιά αποτυπώνεται η τελική εικόνα της περιστροφής, κατά 
180ο). Εναλλακτικά μπορεί να εκτελεστεί και η ισοδύναμη εντολή «κεντρική συμμετρία» 
από το μενού του λογισμικού, ωστόσο αυτή υστερεί σε συναρπαστικότητα!  

 

  

Σχήμα 4: Η κεντρική συμμετρία αρωγός κατά την εύρεση του εμβαδού ενός τραπεζίου 

Μια τελευταία δραστηριότητα, εξίσου συναρπαστική και μαγευτική, αφορά στη σύνθεση 
δυο κεντρικών συμμετριών. Στο σχήμα 5, το γαλάζιο τρίγωνο Α΄Β΄Γ΄ είναι το συμμετρικό ως 
προς Κ του κίτρινου τριγώνου ΑΒΓ, ενώ το πράσινο τρίγωνο Α΄΄Β΄΄Γ΄΄ είναι το συμμετρικό 
του γαλάζιου τριγώνου Α΄Β΄Γ΄ ως προς το σημείο Μ. Μέσω άπειρων περιπτώσεων που 
προσφέρει η μεταβολή των 2 κέντρων, εύκολα μπορεί να επισημανθεί, από τους μαθητές, 
ότι η σύνθεση δυο κεντρικών συμμετριών είναι παράλληλη μετατόπιση, όπου το διάνυσμά 
της ΠΡ είναι παράλληλο με το ευθύγραμμο τμήμα που συνδέει τα δυο κέντρα και επιπλέον 
είναι διπλάσιο σε μήκος από αυτό. Στο σχήμα παρουσιάζονται 2 στιγμιότυπα κατά τη μετα-
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τόπιση του ΑΒΓ (συμβολίζεται με κόκκινο χρώμα). Στη δεξιά περίπτωση, όταν το διάνυσμα 
ΠΡ καταστεί παράλληλο και διπλάσιο σε μήκος από το ΚΜ διαπιστώνεται ότι η σύνθεση των 
2 κεντρικών συμμετριών ισοδυναμεί με παράλληλη μεταφορά (το κόκκινο τρίγωνο ταυτίζε-
ται με το πράσινο).  

  

Σχήμα 5: Η σύνθεση 2 κεντρικών συμμετριών είναι μεταφορά 

Τέλος, κάποιες άλλες δραστηριότητες, ως επέκταση, μπορούν να αφορούν στην εύρεση των 
κεφαλαίων γραμμάτων του ελληνικού αλφαβήτου (αλλά και του αγγλικού, ασφαλώς), τα 
οποία παραμένουν ίδια και αναγνωρίσιμα μετά από εφαρμογή της κεντρικής συμμετρίας 
πάνω τους. Έτσι, για παράδειγμα, οι εικόνες του Α, Β, Γ και Κ είναι ξένα γράμματα για το 
ελληνικό αλφάβητο, ενώ οι εικόνες του Ν, Ζ, Ι και Θ εξακολουθούν και διαβάζονται όπως τα 
πρότυπά τους. Μάλιστα, κάποια γράμματα μετατρέπονται σε κάποια άλλα, όπως π.χ. το Μ , 
το οποίο μετασχηματίζεται στο αγγλικό W. Παρόμοιες δραστηριότητες μπορούν να υλοποι-
ηθούν και με τα γνωστά γεωμετρικά σχήματα. Ο εντοπισμός του κέντρου της συμμετρίας, 
που τα αφήνει ανέπαφα, παραμένει το ζητούμενο. Ο κύκλος, για παράδειγμα, δεν υφίστα-
ται φαινομενική μεταβολή, αν κέντρο συμμετρίας είναι το κέντρο του, όπως και το ορθογώ-
νιο, αν για κέντρο της συμμετρίας επιλεγεί το σημείο τομής των διαγωνίων του. 

Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Η Γεωμετρία της Κίνησης είναι δελεαστική και σαγηνευτική, εξαιτίας και του εγγενούς παι-
χνιδίσματος, που κομίζει στις σχολικές αίθουσες. Τα Δυναμικά Συστήματα Γεωμετρίας, μέ-
σω της εύκολης τροποποίησης-μετασχηματισμού των σχημάτων και της δυνατότητας γρα-
φικών και κινήσεων που προσφέρουν, μπορούν να αιχμαλωτίσουν τους μαθητές, να διεγεί-
ρουν την μαθησιακή έξαψή τους και να διατηρήσουν αμείωτο το ενδιαφέρον τους. Αναμ-
φισβήτητα, η οθόνη του υπολογιστή μπορεί να αναδείξει την ομορφιά των γεωμετρικών 
μετασχηματισμών και να ενισχύσει την κατανόησή τους. Βέβαια, σε καμία περίπτωση, τα 
Δυναμικά Συστήματα Γεωμετρίας δεν αποδεικνύουν γεωμετρικά θεωρήματα, αλλά μάλλον 
καλλιεργούν την επιθυμία για αποδείξεις. Η επαλήθευση που προφέρουν οι άπειρες ομοει-
δείς περιπτώσεις δημιουργούν επαγωγικές, συμπερασματικές ασφάλειες, οι οποίες με τη 
σειρά τους μπορούν να λιπάνουν το έδαφος και να ωθήσουν τους μαθητές στην αναζήτηση 
της απόδειξης της «προφανούς» αλήθειας.  
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Η παρούσα εργασία πρότεινε κάποιες, ψηφιακές δραστηριότητες, που μπορούν να υλοποι-
ηθούν σε οποιοδήποτε λογισμικό Δυναμικής Γεωμετρίας, και οι οποίες αποσκοπούν στην 
άρση των σχετικών παρερμηνειών και λανθασμένων αντιλήψεων και στην ευκολότερη κα-
τανόηση της κεντρικής συμμετρίας και των ιδιοτήτων της. Παρουσιάσθηκαν δημιουργίες 
και διδακτικές παρεμβάσεις, που αφορούν στην εμπέδωση του ορισμού της κεντρικής συμ-
μετρίας, στη μεταβολή του κέντρου της, στη διατήρηση μηκών και γωνιών, στη συνευθεία-
ση, όπως επίσης και στον τρόπο εύρεσης του εμβαδού του τραπεζίου. Επιπλέον, η σύνθεση 
2 κεντρικών συμμετριών αλλά και οι επιπτώσεις της κεντρικής συμμετρίας στα γράμματα 
του ελληνικού αλφαβήτου και στα γεωμετρικά, επίπεδα σχήματα αποτέλεσαν πεδίο προ-
τάσεων της παρούσας εργασίας. 

Αυτές οι διδακτικές παρεμβάσεις προορίζονται για εφαρμογή σε μαθητές του Γυμνασίου, 
αλλά μπορούν, μερικώς και ως ένα βαθμό, να πραγματοποιηθούν και στο Δημοτικό, όταν 
γενικευθεί η εισαγωγή των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του «Νέου Σχολείου», στην ελ-
ληνική εκπαίδευση. 

Σαφώς, απομένει η εφαρμογή στην πράξη των παραπάνω ενδεικτικών δραστηριοτήτων, 
ώστε να προκύψουν πολύτιμα αναστοχαστικά και ανατροφοδοτικά δεδομένα, από την κα-
θημερινή διδακτική πρακτική, που ασφαλώς θα τις βελτιώσουν και, πιθανόν, θα τις τελειο-
ποιήσουν.  
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Η επίδραση της χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού των μαθηματικών 
στην επίδοση και τις στάσεις των μαθητών 

Βλαχογιάννης Κωνσταντίνος  
Εκπαιδευτικός-Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης «Σπουδές στην Εκπαίδευση» 

kvlaho@sch.gr 

Περίληψη 

Αντικείμενο της εργασίας αποτελεί η διερεύνηση της σχέσης ανάμεσα στην επίδοση και τη 
μέθοδο διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού σε αντιδιαστολή με τον παρα-
δοσιακή τρόπο διδασκαλίας. Παράλληλα εξετάζεται η επίδραση άλλων παραγόντων όπως η 
στάση των μαθητών προς τα μαθηματικά και τους υπολογιστές καθώς και το κοινωνικό και 
πολιτιστικό τους κεφάλαιο στη διαμόρφωση της επίδοσης τους.  Η έρευνα πραγματοποιή-
θηκε σε μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα του Νομού Αττικής και συγκεκριμένα σε δύο 
τμήματα της Α΄ Λυκείου στην περιοχή του Κερατσινίου. Οι μαθητές διδάχτηκαν την ενότητα 
της Άλγεβρας «Γραμμικά συστήματα» είτε με τη χρήση του λογισμικού Geogebra  είτε με 
παραδοσιακές μεθόδους. Πραγματοποιήθηκε ποσοτική ανάλυση και τα αποτελέσματα έ-
δειξαν ότι οι μαθητές που διδάχτηκαν με τον παραδοσιακό τρόπο είχαν την υψηλότερη 
βαθμολογία ενώ οι υπόλοιποι παράγοντες, με εξαίρεση τη στάση των μαθητών προς τα 
Μαθηματικά, δεν παρουσίασαν ιδιαίτερη σχέση με τις επιδόσεις.  

Λέξεις - Κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, στάση, επίδοση, συνεργατική μάθηση. 

Θεωρητικό πλαίσιο- Επισκόπηση ερευνών 

Στην περίπτωση των μαθηματικών η έννοια της δραστηριότητας ορίζεται ως μια κατάστα-
ση- πρόβλημα ή ως η διαδικασία επίλυσης ενός προβλήματος (Κολέζα, 1997). Οι Cobb και 
Steffe (1993, αναφερόμενο στο Βούλγαρη, 2005)  αναφέρουν ότι οι δραστηριότητες που 
πραγματοποιούν οι μαθητές πρέπει να ακολουθούν μια σειρά από βήματα που θα περι-
λαμβάνουν τη διατύπωση υποθέσεων και εικασιών, τον έλεγχο των υποθέσεων, την παρα-
τήρηση και την ανάπτυξη ενός μοντέλου, τις αριθμητικές μεθόδους κλπ. Προφανώς επειδή 
η προηγούμενη γνώση του μαθητή θα πρέπει να τροποποιηθεί και να επεκταθεί ως αποτέ-
λεσμα της μάθησης, ο δάσκαλος πρέπει να έχει αντίληψη του επιπέδου των μαθητών στους 
οποίους απευθύνεται αλλά και της διαδικασίας της διδακτικής πρακτικής που βασίζεται 
στην ανάπτυξη της γνώσης επομένως θα πρέπει να δίνει κίνητρα και να αυξάνει το ενδια-
φέρον των μαθητών, να εισάγει τις νέες έννοιες με φυσικό τρόπο και να βοηθά στην ανά-
πτυξη των γνώσεων με αποτελεσματικότητα ελέγχοντας παράλληλα το βαθμό κατανόησης.  
Τα αποτελέσματα ερευνών σχετικών με τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών στο μάθη-
μα των Μαθηματικών παρουσιάζουν αντιφατικά αποτελέσματα. Γενικές εκτιμήσεις συνυ-
φασμένες με την αποτελεσματικότητα του Η/Υ ως διδακτικού μέσου έδειξαν ότι «αυξάνει 
την ενθάρρυνση για μάθηση, είναι καλύτερος και πιο αποτελεσματικός από συνηθισμένη 
μέθοδο διδασκαλίας και διευκολύνει την εκμάθηση των εννοιών από το μαθητή» (Μαυρί-
δου, 1992). Στο επίπεδο των συμπεριφοριστικών λογισμικών μάθησης στα Μαθηματικά, 
έρευνες που αναφέρουν οι Tienken & Wilson (2007) αναφέρουν ελάχιστη ή μηδαμινή βελ-
τίωση της επίδοσης των μαθητών. Σε έρευνα του Brown (2000) που πραγματοποιήθηκε σε 
τάξεις δημοτικού και γυμνασίου διαπιστώθηκε βελτίωση της επίδοσης στα Μαθηματικά  
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για όσους μαθητές χρησιμοποίησαν τον υπολογιστή. Σε έρευνα του Edgell (1998) που σύ-
γκρινε τις επιδόσεις στα Μαθηματικά δύο ομάδων μαθητών αναφέρεται ότι δεν υπήρξε 
σημαντική διαφοροποίηση στις βαθμολογίες των τεστ μετά τη διδασκαλία με τη χρήση υ-
πολογιστή και την παραδοσιακή διδασκαλία. Ωστόσο επισημαίνεται ότι η διδασκαλία με τη 
χρήση υπολογιστή μπορεί να αυξήσει την ταχύτητα εκμάθησης ή την κάλυψη μεγαλύτερης 
ύλης σε ίδιο χρονικό διάστημα (Cotton, 2002).  

Επίσης ο υπολογιστής μπορεί να έχει με τα προγράμματα αυτά καλύτερα αποτελέσματα σε 
μαθητές μικρότερης ηλικίας καθώς βελτιώνει τις επιδόσεις στις βασικές δεξιότητες (Cotton, 
2002), ενώ σε μελέτες που αναφέρει ο Zhang (2005)  διαπιστώνεται ότι οι μαθητές που 
χρησιμοποίησαν τα λογισμικά σε ζευγάρια είχαν καλύτερα αποτελέσματα από εκείνους που 
τα χρησιμοποίησαν ατομικά. Ειδικότερα οι δραστηριότητες λογισμικών καθοδήγησης (drill 
and practice)  αναφέρεται ότι είχαν ασήμαντη επίδραση στην συνολική επίδοση των μαθη-
τών και μια ελάχιστα σημαντική επίδραση στην επίδοση στην Άλγεβρα.  Επίσης τα λογισμι-
κά αυτά βρέθηκε ότι κυριαρχούνται από μονότονα μαθήματα, ερωτήσεις γνώσεων και συ-
μπεριφοριστικές δραστηριότητες και ότι απέτυχαν να αναπτύξουν θετικές στάσεις των μα-
θητών απέναντι στα Μαθηματικά ή στο σχολείο γενικότερα (Tienken & Wilson, 2007). Τα 
λογισμικά που δημιουργήθηκαν για να κωδικοποιήσουν γενικές μαθηματικές γνώσεις όπως 
στοιχειώδη άλγεβρα, ανάλυση, γραμμική άλγεβρα και διαφορικές εξισώσεις σε ένα σύστη-
μα υπολογιστή- Computer Algebra Systems (CAS)- αντιμετωπίστηκαν αρχικά με θετικό τρό-
πο. Οι πρώτες έρευνες που πραγματοποιήθηκαν σε φοιτητές έδειξαν αύξηση της κατανόη-
σης και υψηλότερες επιδόσεις χωρίς παράλληλη μείωση της απόδοσης στις υπολογιστικές 
τεχνικές. Ωστόσο αν και οι γενικές τάσεις ήταν θετικές, νεώτερα αποτελέσματα καταδει-
κνύουν ότι η χρήση των CAS δεν οδηγεί απαραίτητα σε βελτιώσεις στην απόδοση ενώ τίθε-
νται ερωτήματα σχετικά με τον τρόπο που οι μαθητές αντιλαμβάνονται τη χρήση τους και 
τα εμπόδια που πιθανό να δημιουργούν στην κατάκτηση της μαθηματικής γνώσης (Hoyles 
& Noss, 2006).  

Σε έρευνα για την αποτελεσματικότητα της LOGO στη διδακτική των μαθηματικών διαπι-
στώθηκε  ότι οι μαθητές μπορούν να αναλάβουν μεγαλύτερο  έλεγχο και πρωτοβουλίες 
στην διαδικασία της μάθησης όταν δουλεύουν συνεργατικά στον υπολογιστή και ότι οι πα-
ρεμβάσεις του δασκάλου παίζουν σημαντικό ρόλο (Ζακόπουλος & Τερζίδης, 2003).  Σε με-
λέτη που πραγματοποιήθηκε για την επανεξέταση των αποτελεσμάτων της αρνητικής σχέ-
σης ανάμεσα στην επίδοση στα Μαθηματικά και της διδασκαλίας με χρήση υπολογιστή, 
όπως καταγράφηκε από τη Διεθνή Έρευνα για την Αξιολόγηση της Εκπαιδευτικής επίδοσης 
στα Μαθηματικά και τις Φυσικές Επιστήμες (TIMSS), διαπιστώθηκε ότι ο τρόπος με τον ο-
ποίο χρησιμοποιείται ο υπολογιστής επηρεάζει σημαντικά την επίδοση. Για παράδειγμα  
όταν οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν τον υπολογιστή για να παρουσιάσουν ένα νέο μάθημα 
στους μαθητές, τότε κάνουν μια χρήση επιφανειακού επιπέδου στο γνωστικό επίπεδο. Α-
ντιθέτως αν η τεχνολογία χρησιμοποιείται ως γνωστικό εργαλείο το οποίο να επιτρέπει 
στους μαθητές τη συνεργασία, τη διαπραγμάτευση, τη συζήτηση και την επίλυση προβλη-
μάτων μπορεί να επιτύχει βελτίωση της επίδοσης τους (Papanastasiou, Zambylas & 
Vrasidas, 2005). Επίσης επισημαίνεται ότι είναι δύσκολο να διευκρινιστεί αν η χρήση υπο-
λογιστή  προκαλεί χαμηλότερες επιδόσεις ή αν αυτές επηρεάζουν το είδος και τη συχνότητα 
της χρήσης. Σε σχετικές έρευνες (Hedges, Konstantopoulos & Thorenson, 2003) αναφέρεται 
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ότι οι μαθητές που επιλέγονται να χρησιμοποιήσουν τους υπολογιστές είναι αυτοί με τις 
χαμηλότερες επιδόσεις γι’ αυτό και διαπιστώνεται μια πλαστή σχέση ανάμεσα στη  χρήση 
και στα αποτελέσματα μάθησης ενώ παρόμοια αποτελέσματα αναφέρει και η Μαυρίδου 
(1992) σύμφωνα με τα οποία οι μαθητές με χαμηλή επίδοση ωφελούνται  λιγότερο από την 
εξάσκηση τους στην αριθμητική με τη χρήση Η/Υ παρά οι μαθητές με υψηλή επίδοση. Αυτό 
συμβαίνει είτε γιατί οι νέες πρακτικές εφαρμόζονται με ένα τυπικό τρόπο και επιβάλλονται 
από το σχολικό πρόγραμμα, είτε γιατί εφαρμόζονται σε μαθητές με χαμηλή επίδοση ενώ οι 
μαθητές με υψηλές επιδόσεις είναι σε θέση να αξιολογήσουν  ανάλογες δραστηριότητες 
οπότε απαντούν με ακρίβεια σε σχετικές ασκήσεις.  Επίσης σε έρευνες σχετικές με τις δια-
φορετικές πρακτικές στη μάθηση των μαθηματικών αναφέρεται ότι η χρήση της τεχνολογί-
ας ή της συνεργατικής διδασκαλίας μπορούν να έχουν θετική  συσχέτιση με την επίδοση 
εφόσον χρησιμοποιούνται σπάνια από τους εκπαιδευτικούς επομένως οι μαθητές που δεν 
έχουν αντίστοιχες εμπειρίες έχουν και υψηλότερες επιδόσεις (Sofiannopoulou, Ntelikou & 
Boulamatsis, 2004). Σχετικά η Μαυρίδου (1992) αναφέρει πως η διδασκαλία με τη βοήθεια 
υπολογιστή μπορεί να είναι αποτελεσματική όταν συμπληρώνει παρά όταν υποκαθιστά την 
παραδοσιακή διδασκαλία.  

Σχετικά με την ομαδοσυνεργατική μάθηση αναφέρονται έρευνες  που συγκρίνουν τις επι-
δόσεις μαθητών εργαζομένων σε μικρές ομάδες και μαθητών εργαζομένων με τον παραδο-
σιακό τρόπο. Σε περισσότερο από το 40% των ερευνών αυτών οι μαθητές στις τάξεις με τις 
μικρές ομάδες σημείωσαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις στις μετρήσεις από εκείνους  
των παραδοσιακών τάξεων (Grouws & Cebulla, 2000).  Στις διαφορές που παρατηρούνται 
στις στάσεις μεταξύ αγοριών και κοριτσιών απέναντι στους Η/Υ και στην επίδοση τους στα 
Μαθηματικά αναφέρονται παλιότερες έρευνες που δείχνουν ότι τα κορίτσια συμμετέχουν 
πολύ λιγότερο σε  δραστηριότητες των Μαθηματικών σε σχέση με τα αγόρια (Μαυρίδου, 
1992) Ωστόσο μια μετα-ανάλυση 100 ερευνών που αναφέρει η Κοταρίνου (2004) αμφισβη-
τεί την άποψη ότι τα αγόρια υπερτερούν στη μαθηματική ικανότητα και καταλήγει στο συ-
μπέρασμα ότι δεν υπάρχει διαφορά στην αντίληψη των μαθηματικών εννοιών από τα δύο 
φύλα και οι όποιες διαφορές έχουν μετριασθεί τα τελευταία χρόνια ενώ σε πρόσφατη έ-
ρευνα στη χώρα μας  τα κορίτσια εμφανίζουν μεγαλύτερο άγχος από τα αγόρια στα Μαθη-
ματικά (Καραγεώργος, Κασιμάτη & Γιαλαμάς, 1999).  

Σχεδιασμός της έρευνας 

Σκοπός της έρευνας 

Στην παρούσα έρευνα σκοπός μας είναι να διερευνήσουμε τη σχέση μεταξύ της επίδοσης 
των μαθητών στο μάθημα της Άλγεβρας και της στάσης τους απέναντι στα Μαθηματικά 
μέσα από διαφορετικές διδακτικές προσεγγίσεις. Ειδικότεροι στόχοι της έρευνας αποτε-
λούν:  Η επίδοση των μαθητών στο μάθημα της Άλγεβρας μετά από δύο διαφορετικές διδα-
κτικές προσεγγίσεις. Η σχέση ανάμεσα στην επίδοση και τη στάση απέναντι στα Μαθηματι-
κά. Η σχέση ανάμεσα στην επίδοση στα μαθηματικά και τη στάση απέναντι στους υπολογι-
στές. Η επίδραση παραγόντων όπως το φύλο και η κοινωνική προέλευση στην επίδοση και 
τη στάση στους υπολογιστές και τα μαθηματικά 

Μεθοδολογία έρευνας 
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Η έρευνα που πραγματοποιήσαμε είναι ποσοτική και συγκεκριμένα πειραματική έρευνα – 
δράση καθώς για τον έλεγχο των στόχων αξιοποιήσαμε δύο διαφορετικές διδακτικές προ-
σεγγίσεις στην ίδια θεματική ενότητα της Άλγεβρας Α΄ Λυκείου.  Ειδικότερα έχουμε επιλέξει 
την ενότητα των γραμμικών συστημάτων και τη σύνδεση της γραφικής με την αλγεβρική 
τους επίλυση.  

Στόχος μας είναι να μελετήσουμε την πιθανή συσχέτιση ανάμεσα στις διαφορετικές διδα-
κτικές μεθόδους και την επίδοση και τη στάση των μαθητών στα μαθηματικά. Για το λόγο 
αυτό επιλέξαμε δύο διαφορετικά τμήματα μαθητών Α΄ Λυκείου – ομάδα επεξεργασίας  και 
ομάδα ελέγχου- τα οποία βρίσκονται σε ανάλογο επίπεδο μάθησης και κατανόησης  αλλά 
και ισοδύναμα χαρακτηριστικά ως προς τις επιδόσεις και τις στάσεις τους στα μαθηματικά 
και πραγματοποιήσαμε δύο διαφορετικούς τρόπους διδασκαλίας της ενότητας των γραμμι-
κών συστημάτων.  

Η πρώτη ομάδα (επεξεργασίας) παρακολούθησε μια σειρά μαθημάτων στο εργαστήριο 
πληροφορικής δουλεύοντας σε ομάδες των τριών ατόμων με χρήση του λογισμικού Geoge-
bra  ενώ η δεύτερη ομάδα (ελέγχου) παρακολούθησε μια παραδοσιακή διδασκαλία στην 
τάξη. Για την παραδοσιακή μέθοδο ακολουθήθηκαν οι οδηγίες διδασκαλίας της χρονιάς 
πραγματοποίησης ενώ στη διδασκαλία με τη χρήση λογισμικού αφιερώθηκαν περισσότερες 
ώρες στη συγκεκριμένη ενότητα για την απαραίτητη εξοικείωση με το λογισμικό. Επίσης οι 
συγκεκριμένοι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να προσεγγίσουν τις δραστηριότητες και με 
στατικά μέσα όχι όμως στον ίδιο χρόνο που δόθηκε και στους μαθητές της ομάδας ελέγχου. 
Μετά το τέλος των μαθημάτων δόθηκε στους μαθητές το ίδιο τεστ αξιολόγησης στη συγκε-
κριμένη ενότητα και ένα ερωτηματολόγιο στάσεων το οποίο και συμπλήρωσαν στο χώρο 
του σχολείου.  

Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε στους μαθητές διαμορφώνεται σε τομείς που αφορούν 
στην επίδοση των μαθητών, την κοινωνική τους κατάσταση και τον τρόπο ζωής, τη γνώμη 
τους για τα Μαθηματικά και τη στάση τους απέναντι στο μάθημα, τη σχέση τους με τους 
υπολογιστές και  τη γνώμη τους για τη διδασκαλία με τη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. 
Το τελευταίο μέρος του ερωτηματολογίου που αφορά στη διδασκαλία με τη χρήση λογισμι-
κού δόθηκε μόνο στους μαθητές που αποτελούσαν την ομάδα επεξεργασίας. Επίσης για να 
τεκμηριωθούν τα αποτελέσματα της έρευνας πραγματοποιήθηκαν και συνεντεύξεις με κά-
ποιους από τους μαθητές που συμμετείχαν στην πειραματική ομάδα.    

Η διασφάλιση της εγκυρότητας και της αξιοπιστίας της έρευνας προέκυψε καθώς υιοθετή-
θηκαν μια σειρά από προϋποθέσεις και ακολουθήθηκαν συγκεκριμένες διαδικασίες. Πιο 
συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκαν δύο βαθμολογικά ισοδύναμες ομάδες – πειραματική και 
ελέγχου – ώστε οι όποιες διαφορές προκύψουν να οφείλονται στο διαφορετικό τρόπο δι-
δασκαλίας της συγκεκριμένης θεματικής ενότητας ενώ κατά τη διάρκεια των μαθημάτων 
που πραγματοποιήθηκαν με την πειραματική ομάδα στο εργαστήριο ήταν παρών και άλλος 
ένας εκπαιδευτικός ως κριτικός παρατηρητής για να διασφαλίζεται η αμερόληπτη στάση 
του ερευνητή-διδάσκοντα. Τα θέματα του τεστ που δόθηκε στους μαθητές ελέγχθηκαν και 
από άλλο μαθηματικό ώστε να διασφαλιστεί ότι καλύπτουν το μέρος της ύλης που εξετάζε-
ται και αντιπροσωπεύουν τα κύρια σημεία της ενότητας και η βαθμολόγηση των απαντή-
σεων στα τεστ έγινε από τον ίδιο εκπαιδευτικό-ερευνητή ώστε να υπάρχει κοινή αντίληψη 
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στη βαθμολογία. Επίσης υπήρξε συμφωνία του προγράμματος της έρευνας με την οργανω-
τική πλευρά του σχολείου και για το λόγο αυτό ενημερώθηκε η Διεύθυνση του Σχολείου.  

 Οι στατιστικές αναλύσεις έγιναν με τη βοήθεια του λογισμικού Statistical Package for the 
Social Sciences (SPSS) και χρησιμοποιήθηκαν τεχνικές περιγραφικής και επαγωγικής στατι-
στικής. Συγκεκριμένα πραγματοποιήσαμε ανάλυση συσχέτισης χρησιμοποιώντας το συντε-
λεστή Pearson που είναι κατάλληλος προκειμένου να αξιολογηθεί η συνάφεια μεταξύ δύο 
μεταβλητών ενώ για να είναι έγκυρα τα αποτελέσματα του συντελεστή συσχέτισης ελέγ-
χθηκε η προϋπόθεση της κανονικής κατανομής για καθεμία από τις μεταβλητές. Επίσης 
χρησιμοποιήσαμε και το συντελεστή Spearman ο οποίος δεν παρουσίασε σημαντικές δια-
φορές εφόσον οι βασικές προϋποθέσεις του Pearson ήταν σε ισχύ.  Για τον έλεγχο του μέ-
σου όρου ή τη σύγκριση των μέσων όρων χρησιμοποιήσαμε το κριτήριο t-test ελέγχοντας 
και πάλι τις προϋποθέσεις κανονικότητας.  

Αποτελέσματα έρευνας 

Προφίλ δείγματος 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην έρευνα είναι ηλικίας 16 ετών και φοιτούν στην Α΄ Λυκεί-
ου. Στην πειραματική ομάδα (ομάδα 0) ανήκουν 24 μαθητές ενώ στην ομάδα ελέγχου (ο-
μάδα 1) ανήκουν 28 μαθητές. Σε ότι αφορά το φύλο τα κορίτσια υπερτερούν ελαφρά των 
αγοριών (57,7% έναντι 47,3%).  

Οι επιδόσεις των μαθητών- Διαφορές στην επίδοση ανά μέθοδο διδασκαλίας. 

Τα τμήματα τα οποία επιλέχθηκαν για την πιλοτική έρευνα παρουσίαζαν ανάλογες επιδό-
σεις στα Μαθηματικά ώστε να μπορεί να γίνει και η σύγκριση μετά την ολοκλήρωση της 
διδασκαλίας της θεματικής ενότητας. Ο μέσος όρος της βαθμολογίας των 2 τμημάτων στα 
Μαθηματικά στο Α΄ τετράμηνο φαίνεται στον παρακάτω πίνακα.  

 ΟΜΑΔΑ N ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟΚΛΙΣΗ 

ΒΑΘΜΟΣ Α΄ 
ΛΥΚΕΙΟΥ 

0 24 14,62 3,449 

1 28 15,71 2,980 

Πίνακας 1: Βαθμολογία Α΄ Τετραμήνου Α΄ Λυκείου σε κάθε ομάδα 

Η σύγκριση των μέσων όρων με t- test  έδειξε ότι η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική 
(p=0,410>0,05). Ανάλογα αποτελέσματα προέκυψαν και από τη σύγκριση της βαθμολογίας 
της Γ΄ Γυμνασίου των δύο τμημάτων. (p=0,543>0,05).Μετά την ολοκλήρωση των μαθημά-
των της ενότητας της Άλγεβρας πραγματοποιήθηκε τεστ με κοινά θέματα και στις δύο ομά-
δες τα αποτελέσματα του οποίου βρίσκονται στον επόμενο πίνακα 

 

 ΟΜΑΔΑ N ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 
ΤΥΠΙΚΗ ΑΠΟ-
ΚΛΙΣΗ 
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ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΣΤ 
0 24 12,58 4,211 
1 28 15,46 4,150 

Πίνακας 2: Βαθμολογία τεστ σε κάθε ομάδα 

Οι μαθητές που συμμετείχαν στην ομάδα ελέγχου είχαν μέσο όρο επίδοσης 15,46 ενώ οι 
μαθητές της πειραματικής ομάδας 12,58. Με τη βοήθεια του στατιστικού ελέγχου t- test 
προέκυψε ότι η διαφορά αυτή είναι στατιστικά σημαντική (p=0,017<0.05). Επίσης η συσχέ-
τιση των δύο μεταβλητών (ομάδα και βαθμολογία τεστ) έδειξε μικρή σχέση 
(0.21<r=0.331<0.40) μεταξύ τους . Τα αποτελέσματα είναι στατιστικά σημαντικά στο επίπε-
δο 5% Τα αποτελέσματα της έρευνας δεν έδειξαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στη 
βαθμολογία μεταξύ των δύο φύλων. Τα αγόρια είχαν μέσο όρο 14,82 ενώ τα κορίτσια 
13,63. Ωστόσο ο έλεγχος με t- test έδειξε ότι η διαφορά δεν είναι στατιστικά σημαντική 
(p=0,34>0.05) Η συσχέτιση των μεταβλητών φύλο και επίδοση επιβεβαίωσε τα αποτελέ-
σματα εφόσον προέκυψε μηδενική σχέση ανάμεσα στις δύο μεταβλητές.  

Στάσεις των μαθητών και κοινωνικά χαρακτηριστικά 

Για την καταγραφή της κοινωνικής και οικονομικής κατάστασης των μαθητών δημιουργή-
σαμε ένα δείκτη ο οποίος περιλαμβάνει τις πληροφορίες που συλλέξαμε από το ερωτημα-
τολόγιο και αφορούσαν στην κατοχή διαφόρων υλικών αλλά και πνευματικών αγαθών στην 
οικογενειακή κατοικία. Με βάση τις απαντήσεις αυτές παρατηρήσαμε μια σύγκλιση του 
πολιτισμικού κεφαλαίου και της οικονομικής κατάστασης. Για την καταγραφή της στάσης 
των μαθητών στα Μαθηματικά δημιουργήσαμε ένα δείκτη που περιλαμβάνει τις απαντή-
σεις των μαθητών στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου που αφορούν τη σχέση τους με τα 
Μαθηματικά. Για την καταγραφή της στάσης των μαθητών στους υπολογιστές δημιουργή-
σαμε ένα δείκτη που περιλαμβάνει τις απαντήσεις των μαθητών που μετείχαν στην πειρα-
ματική ομάδα και αφορούν τη διδασκαλία με το συγκεκριμένο λογισμικό και τη χρήση των 
υπολογιστών στο σχολείο.  

Η ανάλυση συσχέτισης μεταξύ της στάσης των μαθητών απέναντι στα μαθηματικά και της 
επίδοσης τους σε αυτά έδειξε μέτρια και ισχυρή σχέση (0,519 για το τεστ, 0,596 για το βαθ-
μό α΄ τετραμήνου). Τα αποτελέσματα της ανάλυσης συσχέτισης είναι στατιστικά σημαντικά 
σε επίπεδο 1%. Η ανάλυση συσχέτισης μεταξύ του δείκτη στάσης στους υπολογιστές και της 
επίδοσης στα μαθηματικά έδειξε μικρή σχέση ανάμεσα στα δύο (0,28 για το τεστ, 0,12 για 
το βαθμό α΄ τετραμήνου) ενώ τα αποτελέσματα της σύγκρισης αυτής δεν είναι στατιστικά 
σημαντικά.  Η ανάλυση συσχέτισης της επίδοσης και του δείκτη κοινωνικών χαρακτηριστι-
κών κατέδειξε μια μικρή σχέση του βαθμού των μαθητών στο τεστ μαθηματικών και του 
δείκτη του κοινωνικού-οικονομικού τους περιβάλλοντος. Η ανάλυση συσχέτισης ανάμεσα 
στο φύλο και τη στάση των μαθητών στα Μαθηματικά και τους υπολογιστές έδειξε ότι υ-
πάρχει στατιστικά σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο φύλο και στη στάση στους υπολογι-
στές ενώ δεν υπάρχει συσχέτιση στατιστικά σημαντική ανάμεσα στο φύλο και τη στάση στα 
Μαθηματικά. Τα αγόρια έχουν σαφώς καλύτερη στάση απέναντι στους υπολογιστές και 
είναι ελάχιστα πιο  θετικά σε σχέση με τα κορίτσια ως προς τα μαθηματικά.  

Συζήτηση και συμπεράσματα 
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Στην έρευνα που πραγματοποιήσαμε χρησιμοποιήσαμε ένα μικρό δείγμα μαθητών επομέ-
νως τα όποια συμπεράσματα προκύπτουν είναι ενδεικτικά αλλά όχι αντιπροσωπευτικά για 
το σύνολο των μαθητών. Οι μαθητές ανήκαν σε μια συγκεκριμένη σχολική μονάδα της Αθή-
νας και παρουσίαζαν μια σχετική ομοιομορφία ως προς τα κοινωνικά τους χαρακτηριστικά. 
Οι μαθητές που παρακολούθησαν τα μαθήματα της συγκεκριμένης ενότητας της Άλγεβρας 
στο εργαστήριο παρουσίασαν χαμηλότερες επιδόσεις σε σχέση με αυτούς που παρακολού-
θησαν την παραδοσιακή διδασκαλία. Οι συνεντεύξεις που πραγματοποιήθηκαν κατάδειξαν 
ότι οι μαθητές της πειραματικής ομάδας αντιμετώπισαν το μάθημα στο εργαστήριο ως μια 
ενδιαφέρουσα διαφυγή από το συμβατικό τρόπο μαθήματος και όχι ως μια άλλη διαδικα-
σία μάθησης. Επιπλέον δεν είχαν τη δυνατότητα να εξασκηθούν αρκετά με θέματα παρό-
μοια με αυτά που τους ζητήθηκαν στο τεστ αξιολόγησης όπως είχαν κάνει οι μαθητές της 
ομάδας ελέγχου. Ως νέος τρόπος διδασκαλίας υπήρξε για τους περισσότερους μαθητές ελ-
κυστικός και ενδιαφέρων, ωστόσο δεν ήταν αποτελεσματικός εφόσον οι επιδόσεις ήταν 
μέτριες.  Αυτό θέτει κατά τη γνώμη μας δύο βασικά ζητήματα που αφορούν τη διδασκαλία 
με τη χρήση υπολογιστών στην τάξη. Πρώτον την επάρκεια των διδασκόντων και τη γνώση 
τους στη διαδικασία μάθησης με χρήση των Νέων Τεχνολογιών αλλά και την προσαρμογή 
των θεμάτων που ζητούνται σε αυτό τον τρόπο διδασκαλίας. Οι νέοι τρόποι προσέγγισης 
της γνώσης από τους μαθητές δεν μπορεί να είναι αποκομμένοι από τις μεθόδους  τις οποί-
ες έχουν μάθει να χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί και όσα επιχειρούνται να εφαρμοστούν 
δεν είναι δυνατό να έχουν αποτέλεσμα αν λειτουργούν αποσπασματικά και χωρίς κεντρικό 
σχεδιασμό. Άλλωστε το κλίμα της τάξης,  οι πεποιθήσεις και η μεθοδολογία του εκπαιδευτι-
κού είναι σημαντικοί παράγοντες για την επίδοση των μαθητών. (Μαρίνης, 2004).   Ε-
πομένως η ανακάλυψη της γνώσης μέσα από διαδικασίες που ενεργοποιούν το μαθητή γί-
νεται μια πρακτική που αμφισβητείται από τους ίδιους τους μαθητές οι οποίοι δεν έχουν 
μάθει να λειτουργούν ούτε σε ομαδικό πνεύμα, ούτε σε μη παραδοσιακές αίθουσες διδα-
σκαλίας. Τα παιδιά δε διδάσκονται συνεργατικές δεξιότητες επομένως δεν μπορούν να τις 
εφαρμόσουν σε μία ομάδα και αυτό έχει ως αποτέλεσμα όσες φορές γίνεται προσπάθεια 
να εφαρμοστεί κάτι ανάλογο να συναντά αντιδράσεις ή να παρουσιάζει δυσκολίες προσαρ-
μογής. Όπως αναφέρει η Χρονάκη (2006) τα διερευνητικά λογισμικά ενισχύουν την αυτε-
νέργεια των μαθητών, τη χρήση προσωπικών στρατηγικών και των υποκειμενικών τρόπων 
μάθησης αλλά τέτοιες πρακτικές χρειάζονται εξοικείωση και απαιτούνται αρκετές διδακτι-
κές παρεμβάσεις.  Το σύστημα εκπαίδευσης  δεν είναι προσανατολισμένο σε τέτοιες μεθό-
δους επομένως  κάθε μεμονωμένη προσπάθεια είναι φυσικό να μην έχει το μέγιστο των 
αποτελεσμάτων. Οποιαδήποτε νέα μέθοδος θέλει και τον απαραίτητο χρόνο για να έχει 
αποτελέσματα, χρειάζεται συστηματική προσπάθεια που να βασίζεται στο σύνολο της εκ-
παιδευτικής κοινότητας και αλλαγή νοοτροπίας που θα ξεκινούσε πρωτίστως από τους εκ-
παιδευτικούς.  

Πιστεύουμε ότι για να μπορέσουν να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα που να αφορούν 
στην  επίδοση στα Μαθηματικά και το βαθμό στον οποίο επηρεάζεται από τη χρήση εκπαι-
δευτικού λογισμικού θα πρέπει να πραγματοποιηθούν επόμενες έρευνες σε ευρύτερη κλί-
μακα μετά από συστηματικές διδασκαλίες καθ όλη τη διάρκεια της χρονιάς και με τη συμ-
μετοχή εκπαιδευτικών από διαφορετικά μαθήματα. Σε ό, τι αφορά τη σχέση ανάμεσα στην 
επίδοση και τη στάση απέναντι στα Μαθηματικά διαπιστώθηκε ισχυρή συσχέτιση καθώς οι 
μαθητές που έχουν θετικότερη στάση προς το μάθημα έχουν και υψηλότερες επιδόσεις. 
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Όπως σημειώνει ο Husen (Θεοδωρακοπούλου, 2004) οι στάσεις είναι το ίδιο σημαντικές με 
τη γνωστική μάθηση των μαθηματικών και αν ο μαθητής μαθαίνοντας μαθηματικά αποκτά 
μια αποστροφή προς το αντικείμενο η παραπέρα μάθηση έχει δυσκολίες.  Αντιθέτως η στά-
ση ως προς τους υπολογιστές δεν επηρεάζει την επίδοση των μαθητών στα Μαθηματικά. Οι 
υπόλοιποι παράγοντες που εξετάσαμε ως προς την επίδοση των μαθητών όπως το φύλο και 
η κοινωνική κατάσταση δεν επηρεάζουν σε στατιστικά σημαντικά βαθμό τις επιδόσεις των 
μαθητών. Το φύλο των μαθητών επηρεάζει τη στάση τους προς τους υπολογιστές καθώς τα 
αγόρια έχουν πιο θετική στάση ενώ δεν επηρεάζει στη στάση τους προς τα μαθηματικά.  

Συμπερασματικά θα λέγαμε πως τα εκπαιδευτικά λογισμικά μπορούν να παράσχουν ελκυ-
στικά περιβάλλοντα μάθησης και να αποτελέσουν κίνητρο για τους μαθητές αλλά αν λει-
τουργήσουν επικουρικά στον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και κάτω από συγκεκριμέ-
νες προϋποθέσεις όπως η συστηματική χρήση τους σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρο-
νιάς, η εξοικείωση των μαθητών με συνεργατικές μεθόδους μάθησης, η επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών στους νέους τρόπους διδασκαλίας σε πραγματικές συνθήκες τάξης και μά-
θησης και όχι η θεωρητική προσέγγιση και τέλος η προσαρμογή του αναλυτικού προγράμ-
ματος και η υιοθέτηση ενός ευέλικτου χαρακτήρα που να επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς 
τη διαμόρφωση και την επεξεργασία της ύλης με τρόπο λιγότερο δεσμευτικό αλλά ουσια-
στικό και αποτελεσματικό. 
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Περίληψη 

Οι μαθητές της Γ’ Τάξης του Γυμνασίου Αμπελακίων Σαλαμίνας, πειραματίστηκαν με την 
μελέτη των ιδιοτήτων του ορθογωνίου τριγώνου που σχηματίζεται από μια οξεία γωνία 
[σταθερή σε θέση και μέγεθος] και μια μεταβαλόμενου μήκους υποτείνουσας. Ανακάλεσαν 
απ΄την μνήμη τους τον ορισμό των ανάλογων ποσών. Ασχολήθηκαν με την έννοια και τα 
χαρακτηριστικά της ομοιότητας δύο τριγώνων. Διερεύνησαν τις σχέσεις μεταξύ των πλευ-
ρών του τριγώνου καθώς και την ύπαρξη εξάρτησής τους από την σταθερή γωνία. Τέλος, 
εφάρμοσαν τα συμπεράσματα από την προηγούμενη διερεύνηση στο ορθογώνιο τρίγωνο, 
οδηγούμενοι στην κατανόηση των τριγωνομετρικών αριθμών. Γενίκευσαν διατυπώνοντας 
και καταγράφοντας τις σχέσεις των τριγωνομετρικών αριθμών, αποτυπώνοντας την συμμε-
ταβολή δύο μεγεθών κάθε φορά στην συνάρτηση y=ax σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγ-
μένων. 

Σκοπός της εργασίας αυτής ήταν να συμβάλει στην αλλαγή και βελτίωση της σκέψης-
στάσης των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά και στη διαδικασία προσέγγισής τους, συ-
νειδητοποιώντας ότι τα Μαθηματικά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης 
και όχι απλά μια αποστήθιση φορμαλιστικών παραστάσεων. Στην εργασία αυτή, ενεπλάκη-
σαν οι μαθητές σε δραστηριότητες, κατά τις οποίες εξασκήθηκαν με στόχο να παρατηρούν, 
να συνεργάζονται, να εικάζουν, να επαληθεύουν και να συνδέουν συμμεταβολές και αναλ-
λοίωτα με μαθηματικές έννοιες. 

Η εργασία αυτή αξιολογήθηκε ως προς τις επιδιώξεις της, την επεκτασιμότητά της, τα εργα-
λεία που χρησιμοποιήθηκαν και ως προς την διαδικασία υλοποίησης με την συμμετοχή των 
μαθητών. 

Λέξεις – κλειδιά: Ποσά ανάλογα, Συνάρτηση y = ax, Ομοιότητα Τριγώνων, Τριγωνομετρικοί 
Αριθμοί.  

Εισαγωγή 

Οι τρόποι αξιοποίησης των ψηφιακών εργαλείων στη σχολική τάξη των μαθηματικών και 
ιδιαίτερα η φύση και τα χαρακτηριστικά των δραστηριοτήτων στις οποίες θα κληθούν να 
εμπλακούν μαθητές και εκπαιδευτικοί έχει αποτελέσει εδώ και χρόνια κεντρικό σημείο αιχ-
μής στο πλαίσιο του ευρύτερου προβληματισμού που αφορά την ένταξη της ψηφιακής τε-
χνολογίας στο σχολείο (diSessa, Hoyles & Noss, 1995, Goldenberg, 1999, Hoyles, 2001). 

 

535

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Η προοπτική χρήσης της τεχνολογίας στο μάθημα, σε αντίθεση με την ευρέως θεωρούμενη 
αυταπόδεικτη αξία της, φέρνει στο προσκήνιο όλες τις παραμέτρους που σχετίζονται με 
τους ρόλους και τις δραστηριότητες των συμμετεχόντων στη διδακτική πράξη (Κυνηγός & 
Δημαράκη, 2002), την ανάγκη μελέτης των μαθηματικών εννοιών που ευνοεί ένα υπολογι-
στικό περιβάλλον (Sutherland & Balacheff, 1999), το είδος των ανατιθέμενων στους μαθη-
τές έργων (Hoyles, 2001) και, γενικότερα, το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα η διδασκα-
λία (Nardi, 1996). Η προσέγγιση αυτή υπαγορεύεται από την καταλυτική επιρροή της χρή-
σης της τεχνολογίας σε όλα τα επίπεδα της σχεδίασης και της εξέλιξης του μαθήματος στην 
τάξη στα οποία συμπεριλαμβάνονται στοιχεία όπως η συνεργατική μάθηση σε ομάδες, η 
αλλαγή των παραδοσιακών ρόλων δασκάλων και μαθητών και η ενίσχυση της ανάπτυξης 
μαθητοκεντρικών διδακτικών μοντέλων, όπου ο δάσκαλος έχει τη δυνατότητα να παρεμ-
βαίνει στη μαθησιακή διαδικασία ενεργά, ως σύμβουλος και συνεργάτης των παιδιών 
(Ηοyles & Noss, 1992).  

Τα ερωτήματα που αναδύονται είναι πολλά και κρίσιμα: Ποια μορφή είναι σκόπιμο να έ-
χουν οι δραστηριότητες στις οποίες θα κληθούν να εμπλακούν οι μαθητές στη διάρκεια ε-
νός μαθήματος με χρήση ψηφιακών εργαλείων στην τάξη; Ποιες είναι οι παράμετροι με 
βάση τις οποίες καθορίζεται ο ρόλος της υπολογιστικής τεχνολογίας στη μαθησιακή διαδι-
κασία σε αυτή την περίπτωση; Τι αλλάζει στο μάθημα όταν αυτό περιλαμβάνει τη χρήση 
υπολογιστών; Τι μπορεί να κάνει ο μαθητής και ο εκπαιδευτικός με την τεχνολογία αυτή 
που είτε είναι αδύνατο είτε πολύ δύσκολο πρακτικά όταν δεν την διαθέτει; Τι είδους δρα-
στηριότητες λαμβάνουν χώρα και πώς αυτό επηρεάζει τους ρόλους των συμμετεχόντων στη 
διδακτική πράξη;  

Καθώς η εκμάθηση των Μαθηματικών αποτελεί μια εμπειρική, υποθετικο - παραγωγική 
διαδικασία, ζητούμενο είναι η δημιουργία και ανάπτυξη προσωπικών νοημάτων από τους 
μαθητές μέσα από υποθέσεις, εικασίες, αποδείξεις, ανασκευές, αντιπαραδείγματα και συ-
νεχείς τροποποιήσεις και ελέγχους (Κυνηγός, 2007). Για την περίπτωση των Μαθηματικών η 
ψηφιακή τεχνολογία, μπορεί να αξιοποιηθεί ακριβώς σε αυτό το πλαίσιο όταν χρησιμοποι-
ούνται ειδικά σχεδιασμένα ψηφιακά εκφραστικά εργαλεία σε συνδυασμό με εργαλεία υ-
ποστήριξης συλλογικού διαλόγου και επιχειρηματολογίας (Ματσαγγούρας 1987, Κουτσελί-
νη & Θεοφιλίδης 2002). Τα εργαλεία αυτά επίσης, υποστηρίζουν την διασύνδεση μεταξύ 
μαθηματικών περιοχών που είναι κατακερματισμένες στο αναλυτικό πρόγραμμα, όπως η 
Άλγεβρα και η Γεωμετρία. Με τα εργαλεία αυτά οι μαθητές αποκτούν εμπειρίες εμπλοκής 
με την λογικο-μαθηματική σκέψη τις οποίες είναι αδύνατον να έχουν χωρίς τα δυναμικά 
αυτά μέσα. Ο δυναμικός χειρισμός, η παρατήρηση και οι αλληλοεξαρτώμενες παραστάσεις, 
είναι οι ιδιότητες των εργαλείων που ενδιαφέρουν την διδακτική των μαθηματικών (Κυνη-
γός 2007). Με αυτό το σκεπτικό, θελήσαμε να δοκιμάσουμε σε σχολική τάξη μαθητών μια 
εφαρμογή του σχολικού βιβλίου, στον χώρο της Γεωμετρίας με άμεση συσχέτιση με την Άλ-
γεβρα.  

Μεθοδολογία 

Η εργασία αυτή, διεξάχθηκε στην σχολική αίθουσα με την χρήση υπολογιστή που εκτελού-
σε το πρόγραμμα Geogebra, διασυνδεδεμένο με διαδραστικό πίνακα και έντυπων φύλλων 
εργασίας. Ο χρόνος υλοποίησής της ήταν τρεις (3) διδακτικές ώρες. Οι είκοσι μαθητές (έ-
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ντεκα αγόρια και εννέα κορίτσια), εργάστηκαν σε ομάδες των δύο ατόμων και καθοδηγού-
μενοι από το φύλλο εργασίας, τους ζητήθηκε να κατασκευάσουν και να εξερευνήσουν συ-
γκεκριμένα σχήματα, καθώς και να απαντήσουν σε συγκεκριμένες ερωτήσεις. Κατά αυτόν 
τον τρόπο, έγινε προσπάθεια να ελεγχθούν διακριτικά τα συμπεράσματά τους και να καθο-
δηγηθούν έτσι ώστε μέσα από αυτά να αντιληφθούν καλύτερα κανόνες και έννοιες. Καθόλη 
την διάρκεια, ενθαρρύνονταν συνεχώς να επεκτείνουν την διερεύνηση τους. 

Στόχοι 

Σε αυτή την εργασία, τέθηκαν συγκεκριμένοι στόχοι. Ο πρώτος εξ αυτών ήταν σε κοινωνικό 
– πολιτισμικό επίπεδο, να μάθουν οι μαθητές να συνεργάζονται μεταξύ τους, να λειτουρ-
γούν ως μέλη μιας ομάδας και να τοποθετούνται με τεκμηριωμένες απόψεις. Ο επόμενος 
στόχος ήταν διδακτικός, δηλαδή, να μπορούν οι μαθητές να κάνουν εικασίες – πειραματι-
σμούς, όπως για παράδειγμα στην εύρεση του προσήμου των διαφόρων τριγωνομετρικών 
αριθμών στα αντίστοιχα τεταρτημόρια, και να επαληθεύουν ή και όχι, τις εικασίες τους, 
(εύρεση ύχψους δέντρου) χρησιμοποιώντας μικρόκοσμους με την βοήθεια του λογισμκού 
Geogebra. Τέλος σε γνωστικό επίπεδο, αν μπορούν οι μαθητές να διαπιστώνουν ότι οι τρι-
γωνομετρικοί αριθμοί είναι ανεξάρτητοι από τα μήκη των πλευρών της γωνίας, αλλά εξαρ-
τώνται μόνο από την περιεχόμενη γωνία. Επιπλέον να οπτικοποιήσουν την σχέση δύο ανά-
λογων μεγεθών μέσα από αλγεβρική αναπαράσταση του σημείου που τα συνδέει (μέγιστη 
προστιθέμενη αξία). 

1η Δραστηριότητα 

Σε φύλλο εργασίας, δόθηκε στους μαθητές, σε καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων, γωνία 
ω = 50ο με κορυφή το σημείο Ο (0, 0), την μια πλευρά της πάνω στον άξονα Οx, και τυχαίο 
σημείο Β πάνω στην άλλη πλευρά, σχηματίζοντας το ορθογώνιο τρίγωνο ΟΒΓ. Ζητήθηκε να 
κατασκευάσουν ένα άλλο τρίγωνο, με κορυφή το σημείο Ο (0, 0), την μία πλευρά πάνω 
στον άξονα Οx και ένα άλλο τυχαίο σημείο Β’ έτσι ώστε η περιεχόμενη γωνία Β’Οx να είναι 
50ο, όπως φαίνεται στο Σχήμα 1. 

 

Σχήμα 1 Οι γωνίες ΒΟx & B’Ox 

Οι μαθητές, κατηγοριοποίησαν τις παραμέτρους σε σταθερές και μεταβαλλόμενες. Ως πα-
ράμετροι ορίστηκαν: η τετμημένη του τυχαίου σημείου Β, η τεταγμένη του τυχαίου σημείου 
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Β, η απόσταση του τυχαίου σημείου Β από το σημείο Ο(0, 0), η γωνία ΒΟΓ, ΟΒΓ, ΟΓΒ καθώς 
και του νέου σημείου Β’. Σκοπός εδώ ήταν να ενεργοποιηθούν όλοι ανεξαιρέτως οι μαθη-
τές, παρατηρώντας το σχήμα και καταγράφοντας τις σκέψεις τους, ώστε να συνειδητοποιή-
σουν την απλότητα της παρατήρησης αλλά και την απαραίτητη διαδικασία καταγραφής των 
παρατηρήσεων. Ενθαρρύνθηκαν θετικά από το πρώτο τους βήμα, για να συνεχίσουν έστω 
και δειλά. Όταν μοιράστηκαν τελικά τις απαντήσεις τους με τους υπόλοιπους μαθητές, τους 
επισημάνθηκε η ευκολία με την οποία κατέληξαν σε αυτές.  

Στην δραστηριότητα αυτή, ένα μέλος από κάθε ομάδα, χρησιμοποίησε το πρόγραμμα Geo-
gebra ώστε να προσδιορίσει το «δικό τους» νέο σημείο Β’. Από την τρίτη ομάδα και μετά, 
ήταν φανερό πως το νέο τυχαίο σημείο Β’ ο μαθητής το περίμενε να βρίσκεται πάνω στο 
ευθύγραμμο τμήμα της πλευράς ΟΒ που τους είχε δωθεί αρχικά από την άσκηση. 

Οι μαθητές θυμήθηκαν από την ύλη της Β’ Γυμνασίου ότι ένα σημείο που κινείται πάνω σε 
μια ευθεία της μορφής y = ax έχει συντεταγμένες με σταθερό πηλίκο, άρα τα ποσά αυτά 
είναι ανάλογα. 

2η Δραστηριότητα 

Σ’ αυτό το σημείο ξεκινά η σύνδεση της άλγεβρας με τη γεωμετρία, καθώς αναμένεται ο 
μαθητής να ανακαλέσει από τη μνήμη του μέσα από τη διαδικασία της παρατήρησης, την 
σύνδεση της έννοιας του σταθερού λόγου με την ομοιότητα τριγώνων. 

Οι μαθητές με την βοήθεια του Geogebra μετακίνησαν το σημείο Β πάνω στην ευθεία y=ax 
και δίνοντας ίχνος στην κίνηση του σημείου, διαπίστωσαν ότι δημιουργούνται όμοια τρίγω-
να, όπως φαίνονται και στο Σχήμα 2. 

 

Σχήμα 2 Όμοια τρίγωνα 

Μέσα από την ομοιότητα των τριγώνων, προέκυψε και η αναλογία των πλευρών τους. Προ-
κύπτει λοιπόν για τους μαθητές, η μαθηματική αιτιολόγηση αυτού που ανακάλεσαν από 
την μνήμη τους στο τέλος της 1ης Δραστηριότητας. 
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Στην συνέχεια τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν τον λόγο 
τεταγμένη
τετμημένη = 

 y(B) 
 x(B) E A ο οποίος για 

τις διάφορες θέσεις του Β παραμένει σταθερός. Σύμφωνα με τα παραπάνω ρωτήθηκαν οι 
μαθητές τί θα συμβεί με τον λόγο των συντεταγμένων του σημείου Β, αν αλλάξει η γωνία ω. 
Το μεγαλύτερο ποσοστό απάντησε ότι θα αλλάξει και ο λόγος αυτός. Κάνοντας χρήση του 
λογισμικού (Geogebra) το δεύτερο μέλος της κάθε ομάδας, έλεγξε την ορθότητα του ισχυ-
ρισμού του. 

Για να εμπεδώσουν οι μαθητές την πρακτική χρησιμότητα του σταθερού λόγου, τους δώθη-
κε ως εφαρμογή η μέτρηση του ύψους ενός δέντρου, όπως φαίνεται στο Σχήμα 3 

 

 

Σχήμα 3 Υπολογισμός ύψους δέντρου 

Η εφαρμογή αυτή, προβλημάτισε την τάξη ως προς τον τρόπο επίλυσης του ζητήματος αλλά 
οι πρώτες σκέψεις έλεγαν να βρεθεί η γωνία που σχηματίζεται από την κορυφή του δέ-
ντρου στο σημείο που πέφτει η σκιά της στο έδαφος. Με την βοήθεια του Σχήματος 3 υπο-
λόγισαν τους λόγους του σημείου Β και μετά τους αντίστοιχους λόγους του σημείου Β’ κα-
ταλήγοντας στο ύψος τους δέντρου. Η σχετική διαδικασία εφαρμόσθηκε με την βοήθεια 
του λογισμικού Geogebra στις μετρήσεις και τους αναγκαίους υπολογισμούς. Η διαδικασία 
αυτή ήθελε να αλλάξει το γνωστικό δυναμικό των μαθητών και είχε ως αποτέλεσμα την 
ποικιλία των εμπειριών τις οποίες το κάθε άτομο μέσα από την ομάδα, επεξεργάστηκε κατά 
μοναδικό τρόπο.  

Για την ιδιαιτερότητα αυτού του λόγου, τέθηκε στους μαθητές το ερώτημα αν αξίζει να δο-
θεί κάποια ιδιαίτερη ονομασία σε αυτόν, «βαπτίζοντάς τον» εφαπτομένη.  

3P

η
P Δραστηριότητα 

Το επόμενο βήμα ήταν να συνδεθούν τα μεγέθη x(B) και η απόσταση d σε ένα σημείο 
S(x(B), d) και να μετακινηθεί το B (με γωνία σταθερή π.χ. 60 P

ο
P ). Τότε παρατηρήθηκε ότι η 

πορεία του S(x(B), d) είναι ευθεία που διέρχεται από την αρχή των αξόνων (Σχήμα 4), άρα 
τα ποσά (x(B), d) οφείλουν να είναι ανάλογα.  
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Στην συνέχεια επιβεβαιώθηκε η διατήρηση του σταθερού λόγου με το λογισμικό οπότε και 

αποφασίστηκε να δωθεί και όνομα δηλαδή συν(ω) = A

τεταγμένη
απόσταση E A= A

x(B)
 d E A = σταθερό (Σχήμα 5). 

Όμοια, συνδέθηκαν τα μεγέθη y(B) και η απόσταση d σε ένα σημείο G(y(B), d) (Σχήμα 4) 

από τα οποία προκύπτει το ημ(ω)=A

τετμημένη
απόσταση E A = A

y(B)
 d E A = σταθερό (Σχήμα 5) 

 

 

 

 

 

 

 

Χρησιμοποιώντας το Geogebra, ορίστηκαν οι τύποι του ημιτόνου και συνημιτόντου της γω-
νίας ω, με σκοπό όλες οι ομάδες που συμμετείχαν να παρατηρήσουν τους υπολογισμούς 
των τριγωνομετρικών συναρτήσεων μεταβάλλοντας το άνοιγμα της γωνίας ω. Ένας μαθητής 
από κάθε ομάδα, άλλαζε το άνοιγμα της γωνίας ω στον διαδραστικό πίνακα με την γραφί-
δα. Με την βοήθεια του Geogebra σχεδιαζόταν για τις διάφορες θέσεις του σημείου Β η 
κίνηση των σημείων S, G ενώ διαπίστωνε την ύπαρξη της σταθερής αναλογίας μεταξύ των 
δύο ποσοτήτων που σχηματίζονταν ζωντανά μπροστά του. 

4P

η
P Δραστηριότητα 

Στην τελευταία δραστηριότητα, οι μαθητές επαλήθευσαν τους υπολογισμούς που έκαναν 
για την εύρεση της τιμής των τριγωνομετρικών αριθμών, με τις τιμές του σχολικού τους βι-

Σχήμα 4 Τα ποσά x(B), d οφείλουν να είναι ανάλογα 

Σχήμα 5 Οι τριγωνομετρικοί αριθμοί 
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βλίου. Επιλέχθηκαν καταρχήν οι συνηθισμένες γωνίες των 0P

ο
P, 30P

ο
P, 45P

ο
P, 60P

ο
P, 90P

ο
P, 180P

ο 
P& 270P

ο 

Pκαι στην συνέχεια μερικές τυχαίες. Κατά την διαδικασία αυτή, παρατήρησαν ότι η τιμή των 
τριγωνομετρικών αριθμών δεν ήταν πάντα θετικός αριθμός αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις 
κάποιες ήταν αρνητικές και κάποιες θετικές. Πειραματιζόμενες οι ομάδες με το Geogebra, 
μεταβάλλανε σειριακά την γωνία ω και παρατηρούσαν την εναλλαγή των προσήμων και τα 
κατέγραφαν όπως φαίνεται στον ακόλουθο πίνακα. 

Πίνακας 1. Πρόσημα τριγωνομετρικών 

 1P

ο
P Τεταρτημόριο 2P

ο
P Τεταρτημόριο 3P

ο
P Τεταρτημόριο 4P

ο
P Τεταρτημόριο 

Ημίτονο + + - - 

Συνημίτονο + - - + 

Εφαπτομένη + - + - 

Αξιολόγηση 

Επιδίωξη της εργασίας, ήταν η διασύνδεση των εξής εννοιών: ανάλογα ποσά, ομοιότητα 
τριγώνων και τριγωνομετρικοί αριθμοί. 

Για την επιβεβαίωση των στόχων της εργασίας μετά το πέρας του μαθήματος, δόθηκε στους 
μαθητές ένα νέο φύλλο εργασίας, όπου ζητούμενο ήταν η «γεφύρωση της λίμνης». Βάσει 
της Εικόνας 1, οι μαθητές θα έπρεπε να βρουν το μήκος της υποτείνουσας που υπολοιπό-
ταν και βρισκόταν άνωθεν της λίμνης.  

 

 

Εικόνα 1 Η γεφύρωση της λίμνης 

Το 80% των μαθητών απάντησε σωστά, το 15% έδωσε λάθος απάντηση, ενώ το υπόλοιπο 
5% δεν έφτασε σε αποτέλεσμα. Η αξιολόγηση της τάξης δεν εμφανίζει τέτοια κατανομή α-
πόδοσης στα Μαθηματικά. Ως αξιολόγηση, δεν λαμβάνουμε υπόψιν μας μόνο την βαθμο-
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λογία των γραπτών, αλλά και την δυνατότητα αφομοίωσης και αντίληψης των εννοιών που 
παρουσιάστηκαν. Αυτό επηρεάζεται από την παρατηρητικότητα και την συνδυαστική σκέ-
ψη των μαθητών που έχει ως αποτέλεσμα την καταγραφή των συμπερασμάτων τους. 

Η ευκολία που παρείχε το λογισμικό, τόσο κατά την μετακίνηση των σημείων όσο και στον 
υπολογισμό των τριγωνομερικών τιμών για τις διάφορες γωνίες ω, έδινε στον διδάσκοντα 
την μέγιστη διευκόλυνση. Οι μαθητές δεν ενεπλάκησαν σε τυποποιημένες μετρήσεις και 
επαναϋπολογισμούς τιμών. Κάθε μεταβολή στο σχήμα αποτυπώνονταν άμεσα και αριθμη-
τικά. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της μετακίνησης του σημείου και της αλλαγής των μετρήσι-
μων μεγεθών, προσέλκυε την προσοχή των μαθητών. Το αναμενόμενο αποτέλεσμα που 
διαισθανόταν ο μαθητής, επιβεβαιωνόταν άμεσα χωρίς να του αποσπά δυνάμεις η διαδι-
κασία των αριθμητικών πράξεων. 

Οι μαθητές στο τέλος, εξέφρασαν και την άποψή τους σχετικά με την διαδικασία που ακο-
λουθήθηκε, για αυτό το είδος μαθήματος που βίωναν για πρώτη φορά. Στο σχετικό ερωτη-
ματολόγιο, οι απόψεις τους έδειχναν ότι η προσέγγιση που ακολουθήθηκε, βάδισε με τρό-
πο που τους ήταν αρεστός. Προτίμησαν την συνεργασία μεταξύ τους, στην εργασία που 
έπρεπε να κάνουν αντί να εργάζονται κατά μόνας. Το τελευταίο, ενισχύεται από το γεγονός 
ότι, μέσω την ομαδικότητας, υπήρξε βελτίωση στην επιθυμία του συνεργάτη – συμμαθητή 
να ασχοληθεί ουσιαστικά και με ενδιαφέρον για τον τρόπο, ανακάλυψης – διδασκαλίας. Το 
ίδιο όμως, παρατήρησαν και οι ίδιοι για το εαυτό τους. Ουσιαστικά, η μάθηση μετατράπηκε 
από την «ανακάλυψη», σε μια εν γένει εμπειρία του μαθητή. 

Για την επαλήθευση της αποτελεσματικότητα του εγχειρήματος, η εργασία παρουσιάστηκε 
και σε ένα άλλο τμήμα της Γ’ Τάξης του σχολείου. Προέκυψαν τα ίδια αποτελέσματα που 
οδήγησαν στα ίδια συμπεράσματα.  

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές με την βοήθεια του φύλλου εργασίας, του διαδραστικού πίνακα και του λογι-
σμικού Geogebra, μπόρεσαν να απαντήσουν και να κατανοήσουν τα ερωτήματα που τους 
τέθηκαν και στην συνέχεια να γενικεύσουν σε κανόνες και τύπους. 

Ήταν εμφανής η μεγάλη ευκολία μέσω ενός λογισμικού, να οπτικοποιείται άμεσα η δια-
σύνδεση μεταξύ δύο μεγεθών, μέσω της διαδραστικής αλληλεπίδρασης αιτίας και αιτιατού. 
Λόγω του ότι έχει θεωρηθεί ότι, ένας τρόπος υπέρβασης της δυσκολίας κατανόησης των 
αλγεβρικών συμβόλων και παραστάσεων, είναι η επίλυση προβλημάτων η οποία συνδέει 
τον αλγεβρικό συμβολισμό με πραγματικές καταστάσεις, στην εργασία αυτή συνδέθηκε ένα 
γεωμετρικό πρόβλημα με ένα αλγεβρικό. Έτσι περιορίστηκε η αποστήθιση κανόνων και με-
θόδων από τους μαθητές μας με το να κατανοήσουν τις έννοιες που χρησιμοποιήθηκαν. Τα 
ψηφιακά εργαλεία για την εκμάθηση μαθηματικών εννοιών, καθώς διαθέτουν ικανότητες 
επικοινωνίας με τον χρήστη, κατάφεραν να μετασχηματίσουν την διδακτική διαδικασία. Η 
διάδραση και δυναμικός χαρακτήρας της τεχνολογίας στην περίπτωση αυτή, άλλαξαν κατά 
το καλύτερο αυτά που η διδακτική μπορεί να προσφέρει στην μαθησιακή διαδικασία. Με 
την εφαρμογή αυτή, ο μαθητής μπαίνει στο ρόλο του επιστήμονα που κάνει εικασίες, υπο-
θέσεις, πειράματα, διατυπώνει δικά του θεωρήματα και ενδεχομένως τα αναθεωρεί μέσα 
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από την διάψευσή τους. Επιπρόσθετα, η διασύνδεση συμβολικής έκφρασης και δυναμικού 
χειρισμού με επίκεντρο την έννοια της μεταβλητής προσφέρει ένα παραγωγικό πεδίο δια-
σύνδεσης μεταξύ εννοιών της Άλγεβρας και της Γεωμετρίας. 
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Μελέτη κίνησης σωμάτων στη Φυσική και Μαθηματική μοντελοποίηση με χρήση εκπαι-
δευτικού λογισμικού 
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Περίληψη 

Οι ανοιχτοί μικρόκοσμοι θεωρούνται ως τα πλέον σημαντικά εκπαιδευτικά λογισμικά, στα 
οποία ο χρήστης μπορεί να δημιουργήσει εκ του μηδενός ή συνδυαστικά, συνθετικά νέες 
οντότητες, νέα αντικείμενα, σχέσεις μεταξύ των αντικειμένων και να μελετήσει τις αλληλε-
πιδράσεις τους. Στην παρούσα εργασία αξιοποιήσαμε τα λογισμικά Function Probe, 
Sketchpad, Interactive Physics και Tracker, προκειμένου να συνδέσουμε τους αλγεβρικούς 
συμβολισμούς με πραγματικές καταστάσεις και κατ’ επέκταση δύο φαινομενικά ξένες για 
τους μαθητές περιοχές των Μαθηματικών και της Φυσικής. Στην εργασία αυτή μελετήσαμε 
ευθύγραμμες κινήσεις σωμάτων και την πλάγια βολή σώματος που αποτελεί μια σύνθετη 
κίνηση. Αυτές οι θεματικές ενότητες της Φυσικής απαιτούν από τους μαθητές κριτική σκέ-
ψη και συνδυαστική ικανότητα. Η μαθηματική μοντελοποίηση της κατακόρυφης βολής 
προς τα πάνω και της πλάγιας βολής ενός σώματος, δίνουν τη δυνατότητα, να συνδέσουν οι 
μαθητές ένα φυσικό φαινόμενο με τις μαθηματικές έννοιες που εμπλέκονται σε αυτό. Μέ-
σω της γεωμετρικής εποπτείας με τη βοήθεια του λογισμικού Sketchpad, οι μαθητές φτά-
νουν από μόνοι τους στη διατύπωση του θεωρήματος Rolle και Μέσης Τιμής. Οι διαδικασί-
ες για την μελέτη των κινήσεων των σωμάτων περιλαμβάνουν: Εκτέλεση προσομοίωσης της 
πτώσης ενός σώματος και κατακόρυφης βολής προς τα πάνω με το Interactive Physics. Πει-
ραματικός προσδιορισμός της επιτάχυνσης σώματος κατά την κίνησή του σε κεκλιμένο  ε-
πίπεδο στο Εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με τη βοήθεια ηλεκτρονικού χρονομετρητή 
συνδεδεμένου με φωτοπύλη. Εκτέλεση πλάγιας βολής σώματος-λήψη video-επεξεργασία 
με το Tracker. Λήψη μετρήσεων και μαθηματική επεξεργασία αυτών (μελέτη και διερεύνη-
ση των μετρήσεων και των γραφικών παραστάσεων που θα προκύψουν από το πείραμα), 
με τη βοήθεια του λογισμικού Function Probe.  

Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτικά λογισμικά, Function Probe, Sketchpad, Tracker, Interactive 
Physics, ευθύγραμμες κινήσεις, πλάγια βολή, θεώρημα Μέσης Τιμής-Rolle. 

Εισαγωγή 

Η Άλγεβρα και η Μηχανική αποτελούν μια περιοχή των Μαθηματικών και της Φυσικής α-
ντίστοιχα, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες που σχετίζονται με την κατανόηση 
των εννοιών τους, δυσκολίες που αφορούν τόσο το μαθητή όσο και το διδάσκοντα. Που 
όμως οφείλονται οι δυσκολίες αυτές; Ποια η φύση τους; Ποια εμπόδια καλείται να ξεπερά-
σει ο μαθητής και πώς η τεχνολογία μπορεί να υποστηρίξει τη διδασκαλία της;  

Έχει θεωρηθεί ότι ένας τρόπος υπέρβασης της δυσκολίας κατανόησης εννοιών είναι η επί-
λυση λεκτικών προβλημάτων η οποία συνδέει τον αλγεβρικό συμβολισμό με πραγματικές 
καταστάσεις. Φαίνεται ότι η επίλυση προβλημάτων δεν έχει αποδώσει τα επιδιωκόμενα 
αποτελέ-                 
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σματα, αφού παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι μαθητές να περιορίζονται σε αποστήθιση κα-
νόνων και μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων χωρίς να κατανοούν τις έννοιες που 
χρησιμοποιούν. Από την άλλη η κατανόηση μιας έννοιας είναι ανάλογη προς το πλήθος των 
συνδέσεων που διαθέτει με άλλες έννοιες στο χώρο των Μαθηματικών, της Φυσικής και 
άλλων επιστημών. Στο συγκεκριμένο θέμα δύο φαινομενικά ξένες περιοχές των Μαθηματι-
κών και της Φυσικής, η γραμμική-τετραγωνική συνάρτηση και οι ευθύγραμμες ομαλά με-
ταβαλλόμενες κινήσεις, θα αλληλοεμπλακούν και θα συνδεθούν μέσα από τις δυνατότητες 
που παρέχει η τεχνολογία.  

Η συγκεκριμένη εργασία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αλλαγή-βελτίωση της στάσης των 
μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά-Φυσική και στη διαδικασία προσέγγισής τους. Οι μα-
θητές θα συνδέσουν τη μορφή της γραφικής παράστασης της γραμμικής -τετραγωνικής συ-
νάρτησης με την εξέλιξη ενός φαινομένου κάτι που είναι αδύνατο να υλοποιηθεί σε μια 
συμβατική τάξη.   

Μέσα από τις δυνατότητες του λογισμικού οι μαθητές θα εμπλακούν σε διαδικασίες μοντε-
λοποίησης και στη συνέχεια σε υλοποίηση του μοντέλου. Αυτό θα τους επιτρέψει να πει-
ραματιστούν με παραμέτρους κίνησης, να μελετήσουν την κίνηση και τέλος να βγάλουν 
συμπεράσματα για το φαινόμενο που μοντελοποίησαν. 

Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις της συνάρτησης, στο μαθησιακό περιβάλλον που θα υλο-
ποιηθούν οι δραστηριότητες, είναι δυναμικά συνδεδεμένες και η μετάβαση από τη μια 
στην άλλη γίνεται μέσα από τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των ψηφιακών εργαλείων. 

Στη συγκεκριμένη εργασία και στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μελετήσαμε την ευθύγραμμη κίνηση (πτώση σώματος από 
ένα ορισμένο ύψος θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα ή μη, κίνηση στο κεκλι-
μένο επίπεδο) και την πλάγια βολή. 

1η Δραστηριότητα: Μελέτη της πτώσης ενός σώματος – Κατακόρυφη βολή. 

Το προτεινόμενο σενάριο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αλλαγή-βελτίωση της στάσης των 
μαθητών απέναντι στη Φυσική και στα Μαθηματικά. Τους δίνεται δε η δυνατότητα να ε-
μπλακούν με προβλήματα που απαιτούν διερεύνηση και πειραματισμό με αποτέλεσμα την 
δημιουργία εικασιών και ταυτόχρονα έλεγχο αυτών, και διατύπωση κανόνων και γενικεύ-
σεων. Οι μαθητές, χωρίζονται σε ομάδες των 2-3 ατόμων όπου ο κάθε μαθητής έχει ένα 
συγκεκριμένο ρόλο μέσα στην ομάδα. Ο καθηγητής απευθύνεται άλλοτε σε όλες τις ομάδες 
και άλλοτε σε κάθε ομάδα ξεχωριστά, εξειδικεύοντας τις παρεμβάσεις του ανάλογα με τις 
ανάγκες που προκύπτουν κατά τη διαδικασία της διερεύνησης και διαχειρίζεται το χρόνο 
ώστε να μην υπάρχει μεγάλη διαφορά μεταξύ των ομάδων. Για την εφαρμογή του σεναρίου 
εκτιμάται ότι απαιτούνται 3 διδακτικές ώρες και απευθύνεται σε μαθητές Α΄ Λυκείου. Ο 
διδάσκων αφιερώνει ένα μικρό χρόνο ώστε να δώσει τις απαραίτητες οδηγίες για την εκτέ-
λεση των προσομοιώσεων. 

Οι γενικοί στόχοι που θέλουμε να επιτευχθούν είναι: 
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1. Οι μαθητές να ασκηθούν στην επιστημονική μέθοδο (παρατήρηση, περιγραφή και ερμη-
νεία των φυσικών φαινομένων). 

2. Να εξοικειωθούν στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού. 

3. Να εξοικειωθούν με τις γραφικές παραστάσεις, η απεικόνιση μιας γραφικής παράστασης 
με βάση τη φυσική σημασία, καθώς και οι πληροφορίες που παρέχει. 

4. Να καλλιεργήσουν το πνεύμα συνεργασίας στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης. 

5. Να αγαπήσει ο μαθητής τη γνώση ως μέσον κατανόησης και βελτίωσης του εαυτού του 
και του κόσμου.  

 Ο σκοπός μας σ’ αυτή τη δραστηριότητα είναι η μελέτη της κίνησης ενός σώματος όταν 
αφή-                                      

Σχήμα 1: α. Οθόνη του "Ελεύθερη πτώση.ip"  β. Οθόνη του “Πτώση στον αέρα.ip” 

νεται ελεύθερο από ορισμένο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους μέσω προσομοιώσεων 
στο περιβάλλον του Interactive Physics.  

 Αν η κίνηση γίνεται στον αέρα -όπως συμβαίνει στην πράξη- εκτός από το βάρος στο σώμα 
ασκείται και αντίσταση από τον αέρα, μια δύναμη που έχει πάντα φορά αντίθετη προς την 
ταχύτητά του. Το μέτρο αυτής της δύναμης εξαρτάται από την ταχύτητα. Επειδή το βάρος 
είναι σταθερή δύναμη αλλά η αντίσταση του αέρα αυξάνεται, για κάποια τιμή της ταχύτη-
τας τα μέτρα αυτών των δυνάμεων εξισώνονται. Αυτό σημαίνει ότι -έκτοτε- το σώμα κάνει 
ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Η σταθερή ταχύτητα με την οποία πέφτει το σώμα στον αέρα 
λέγεται οριακή ταχύτητα. 

 Στο σχήμα 1α, φαίνεται το περιβάλλον προσομοίωσης που δημιουργήθηκε για τη μελέτη 
της πτώσης ενός σώματος (αρχείο "Ελεύθερη πτώση.ip"), θεωρώντας την αντίσταση του 
αέρα αμελητέα (ελεύθερη πτώση). Με το κουμπί “Αντίσταση του αέρα…’”, ανοίγει ένα πα-
ράθυρο στο οποίο επιλέγουμε ‘Καμία’. Με το κουμπί “Βαρύτητα…”, από το παράθυρο που 
ανοίγει επιλέγουμε ‘Κατακόρυφη’ και την τιμή της επιτάχυνσης βαρύτητας g, θέτοντας 
10m/s2. Τέλος, με το κουμπί ‘Η’, επιλέγουμε το ύψος από το έδαφος από το οποίο αφήνου-
με το σώμα να πέσει. Πατώντας το κουμπί ‘Εκτέλεση’, οι μαθητές μπορούν να παρακολου-
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θήσουν την ελεύθερη πτώση του σώματος όσες φορές επιθυμούν πατώντας το κουμπί “Ε-
παναρρύθμιση/Έναρξη από εδώ” και να διαπιστώσουν ότι αν η αντίσταση του αέρα είναι 
αμελητέα, η συγκεκριμένη κίνηση (ελεύθερη πτώση), αποτελεί μια εφαρμογή της ευθύ-
γραμμης ομαλά επιταχυνόμενης κίνησης χωρίς αρχική ταχύτητα. Ταυτόχρονα, μπορούν να 
αντλήσουν πληροφορίες από τα διαγράμματα y-t και v-t, που είναι οι γραφικές παραστά-
σεις των εξισώσεων της ελεύθερης πτώσης y=Η-1/2gt2 και v=gt, για τη θέση και την ταχύτη-
τα του σώματος κάθε χρονική στιγμή και να επιβεβαιώσουν την τιμή της επιτάχυνσης βαρύ-
τητας g, υπολογίζοντας την κλίση της ευθείας στο διάγραμμα v-t. Εναλλακτικά, οι μαθητές 
καλούνται από τον καθηγητή τους να υπολογίσουν την επιτάχυνση βαρύτητας g, με τη βοή-
θεια του διαγράμματος y-t2.  

 Στο σχήμα 1β, έχουμε την περίπτωση της πτώσης ενός σώματος (αρχείο “Πτώση στον αέ-
ρα.ip”), όπου εκτός από το βάρος έχουμε και την επίδραση της αντί-στασης του αέρα, μιας 
δύναμης που έχει πάντα φορά αντίθετη προς την ταχύτητά του και το μέτρο αυτής της δύ-
ναμης εξαρτάται από την ταχύτητα. Σ’ αυτή την περίπτωση με το κουμπί “Αντίσταση του 
αέρα…”, οι μαθητές επιλέγουν “Συνήθης”, που αντιπροσωπεύει την περίπτωση όπου η α-
ντίσταση του αέρα είναι ανάλογη της ταχύτητας του σώματος.  

 Σ’ αυτήν εδώ την προσομοίωση, οι μαθητές μπορούν μέσω των διαγραμμάτων y-t και v-t 
να διαπιστώσουν ότι εφόσον το βάρος είναι σταθερή δύναμη αλλά η αντίσταση του αέρα 
αυξάνεται, για κάποια τιμή της ταχύτητας τα μέτρα αυτών των δυνάμεων εξισώνονται. Αυτό 
σημαίνει ότι -έκτοτε- το σώμα εκτελεί ευθύγραμμη ομαλή κίνηση. Η σταθερή αυτή ταχύτη-
τα με την οποία πέφτει το σώμα στον αέρα λέγεται οριακή ταχύτητα.                

 

 

 

 

 

 

 
Σχήμα 2: Οθόνη του “Κατακόρυφη βολή.ip” 

 Ακολούθως, ο διδάσκων προτρέπει τους μαθητές να επιλέξουν με το κουμπί “Αντίσταση 
του αέρα…’”, την περίπτωση ‘Υψηλή’, στην οποία η αντίσταση του αέρα είναι ανάλογη του 
τετραγώνου της ταχύτητας του σώματος. Παρακολουθώντας την προσομοίωση καλούνται 
να εντοπίσουν τις διαφορές με την προηγούμενη περίπτωση. 

 Τέλος, ανοίγοντας οι μαθητές το αρχείο “Κατακόρυφη βολή.ip” (Σχ. 2) και επιλέγοντας την 
αρχική ταχύτητα εκτόξευσης vo =10m/s, την τιμή της επιτάχυνσης βαρύτητας g=10m/s2 με 
την αντίσταση του αέρα αμελητέα, μπορούν να διαπιστώσουν με την βοήθεια των δια-
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γραμμάτων y-t και v-t, ότι η κατακόρυφη βολή ενός σώματος προς τα πάνω αποτελείται 
από μια ευθύγραμμη ομαλά επιβραδυνόμενη κίνηση μέχρι το μέγιστο ύψος και μια ελεύ-
θερη πτώση κατά την κάθοδο. 

Το σενάριο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 2 φύλλων εργασίας από τους μαθητές. 

2η Δραστηριότητα: Πειραματικός προσδιορισμός της επιτάχυνσης σώματος 
κατά την κίνησή του σε κεκλιμένο επίπεδο. 

 

  

 

 

 

 

 

Σχήμα 3: Πειραματική διάταξη για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης 

Το πείραμα στο εργαστήριο του σχολείου είναι μια διαδικασία μετασχηματισμού της πραγ-
ματικότητας σε ελεγχόμενες συνθήκες χώρου και αναπαραγωγής ενός φαινομένου ρυθμί-
ζοντας τις συνθήκες εξέλιξής του, σύμφωνα με το σκοπό μας. Κατά τη διεξαγωγή του πει-
ράματος ο μαθητής παρακολουθεί με όλες του τις αισθήσεις τα αντικείμενα και τα φαινό-
μενα σε πραγματικές συνθήκες, κάτι που δεν μπορεί να συμβεί χρησιμοποιώντας αποκλει-
στικά και μόνο ένα λογισμικό προσομοίωσης καθότι αυτό προσφέρει μια εικονική πραγμα-
τικότητα. 

 Το σχέδιο αυτό του μαθήματος έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και απευθύνεται σε μα-
θητές της Α΄ Λυκείου. Ο αριθμός των μαθητών είναι 20 και χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 
ατόμων. Κάθε ομάδα εκτελεί στον δικό της πάγκο την εργαστηριακή άσκηση και επεξεργά-
ζεται τις μετρήσεις. 

 Η διαδικασία ξεκινά με τη μέτρηση της διαμέτρου δ του σφαιριδίου που θα κινηθεί στο 
κεκλιμένο επίπεδο, με τη βοήθεια ενός παχύμετρου. 

 

 

Αφήνουμε το σώμα να ξεκινήσει χωρίς αρχική ταχύτητα από το ανώτερο μέρος της διαδρο-
μής του διανύοντας μια απόσταση x, στο κεκλιμένο επίπεδο και καταγράφουμε το χρόνο 
φωτοσκίασης του σώματος (δηλαδή του χρόνου ts, που απαιτείται για να διανύσει η σφαί-
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ρα απόσταση ίση με τη διάμετρό της από τη φωτοπύλη) με ψηφιακό χρονόμετρο συνδεδε-
μένο με τη φωτοπύλη (Σχ. 3). Ο διδάσκων αφιερώνει λίγο χρόνο ώστε να εξηγήσει στους 
μαθητές την λειτουργία της παραπάνω διάταξης όπως και τη χρήση του λογισμικού 
Function Probe, με τη βοήθεια του οποίου οι μαθητές υπολογίζουν τις στιγμιαίες ταχύτητες 
v, του σφαιριδίου   στις θέσεις x, που έχουν επιλέξει, οπότε προκύπτει ο Πίνακας 1. Στο πα-
ράθυρο «Γράφημα», στέλνουμε το σύνολο των σημείων (t-x) και με την κατάλληλη προ-
σαρμογή που 

 

Πίνακας 1: Μετρήσεις και υπολογισμοί στο Function Probe 

εκτελούμε παίρνουμε τη γραφική παράσταση x-t (Σχήμα 4). Γνωρίζοντας το συντελεστή του 
t2, καλούνται οι μαθητές να υπολογίσουν την επιτάχυνση α του σώματος (1η μέθοδος). 

 
Σχήμα 4: Διάγραμμα x-t 

 Στο σχήμα 5α, έχουμε το διάγραμμα x-t2/2, που είναι μια ευθεία και ο διδάσκων προτρέπει 
τους μαθητές να αιτιολογήσουν τη μορφή της και να υπολογίσουν με τη βοήθεια του την 
επιτάχυνση 

α (2η μέθοδος). 

 Επίσης, με τη βοήθεια του διαγράμματος v-t (Σχήμα 5β), οι μαθητές καλούνται να υπολο-
γίσουν και πάλι την επιτάχυνση α (3η μέθοδος). Τέλος, συγκρίνουν τα αποτελέσματα και για 
τις τρεις μεθόδους. 
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Σχήμα 5:  α. Διάγραμμα x-t2/2             β. Διάγραμμα v-t 

1. Πειραματική εκτέλεση πλάγιας βολής σώματος. 

 Η διδασκαλία της πλάγιας βολής στοχεύει: 

 

Σχήμα 6: Οθόνη του “Πλάγια βολή μπάλας.trk” του Tracker 

• Στην κατανόηση του γεγονότος ότι η πλάγια βολή είναι σύνθετη κίνηση, δηλαδή αποτέλε-
σμα απλής σύνθεσης δύο ανεξάρτητων κινήσεων που μπορούμε να τις προσδιορίσουμε 
ξεχωριστά. 
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• Στην παρατήρηση, περιγραφή και ερμηνεία από τους μαθητές ολόκληρου του φαινόμε-
νου της πλάγιας βολής.  

Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου στους οποίους απευθύνεται το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος 
διάρκειας 1 διδακτικής ώρας, μελετούν το φαινόμενο ο καθένας ξεχωριστά αλλά και συνερ-
γατικά. Ακολούθως, με τη θεωρητική προσέγγιση της πλάγιας βολής οδηγούνται στην εξί-
σωση τροχιάς, αναζητούν και συζητούν τις παραμέτρους που επηρεάζουν την πλάγια βολή. 

Η πλάγια βολή σώματος μελετήθηκε με τη βιντεοσκόπηση στο γήπεδο του σχολείου, μιας 
προσπάθειας εκτόξευσης μπάλας του μπάσκετ από ένα μαθητή που βρήκε το στόχο. Η επε-
ξεργασία του παραπάνω video έγινε με χρήση του λογισμικού Tracker από τον διδάσκοντα, 
ανοίγοντας το αρχείο “Πλάγια βολή μπάλας.trk”, το οποίο δίνει τη δυνατότητα προσδιορι-
σμού της θέσης (x,y), της μπάλας σε σταθερά χρονικά διαστήματα κατά τη κίνησή της και τη 
δημιουργία του διαγράμματος y-x (Σχ. 6). Η όλη διαδικασία προβάλλεται μέσω βιντεοπρο-
βολέα στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών. Έχουμε επίσης τη δυνατότητα να καταχωρή-
σουμε τις μετρήσεις x,y,t, σε πίνακα του Function Probe και να επεξεργαστούμε καλύτερα 
τις μετρή-σεις. Στους μαθητές δίνεται τελικά η δυνατότητα να υπολογίσουν κάποια χαρα-
κτηριστικά της πλάγιας βολής όπως το βεληνεκές, την οριζόντια και κατακόρυφη ταχύτητα 
και το συνολικό χρόνο ανόδου και καθόδου. Γνωρίζοντας τις σχέσεις που περιγράφουν την 
κίνηση κατά την πλάγια βολή της μπάλας μπορούν να υπολογίσουν τη αρχική ταχύτητας και 
τη γωνία βολής ώστε να είναι εύστοχη η προσπάθεια.  

2. Θεώρημα Μέσης Τιμής - Θεώρημα Rolle. 

Το σενάριο με τίτλο "Θεώρημα Μέσης Τιμής - Θ. Rolle" είναι διάρκειας 5 διδακτικών ωρών 
και απευθύνεται στους μαθητές Γ΄Λυκείου(Θετικής& Τεχνολογικής Κατεύθυνσης). Οι μαθη-
τές μέσω της γεωμετρικής εποπτείας που έχουν από τη γραφική παράσταση y-t ενός σώμα-
τος που εκτελεί κατακόρυφη βολή προς τα πάνω, θα φτάσουν στη διατύπωση των συνθη-
κών των παραπάνω θεωρημάτων, ενώ παράλληλα θα συνδέσουν ένα φυσικό φαινόμενο με 
τις μαθηματικές έννοιες που εμπλέκονται σε αυτό. Η διεξαγωγή του σεναρίου θα πραγμα-
τοποιηθεί στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου και το προβλεπόμενο διδακτικό μοντέλο είναι 
αυτό της διερευνητικής συνεργατικής μάθησης. Οι μαθητές θα είναι χωρισμένοι σε ομάδες 
των δύο ατόμων, και ο διδάσκων εξειδικεύει τις παρεμβάσεις του ανάλογα με τις ανάγκες 
που προκύπτουν κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων που ο ίδιος έχει εκπονήσει στο 
φύλλο εργασίας που θα μοιράσει. 

Σύντομη ανάλυση της αναμενόμενης διδακτικής πορείας: 

1η διδακτική ώρα 

Αρχικά προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο “Κατακόρυφη βολή.ip” (Σχ. 2) 
και να περιγράψουν το φαινόμενο που εξελίσσεται στην οθόνη του υπολογιστή τους. Οι 
μαθητές εύκολα θα διαπιστώσουν το φαινόμενο της κατακόρυφης βολής, προς τα πάνω, 
ενός σώματος με αρχική ταχύτητα 10m/s και επιστροφή του στο σημείο βολής, ενώ συγ-
χρόνως καλούνται να συμπληρώσουν έναν πίνακα με τις ταχύτητες που έχει το σώμα σε 
συγκεκριμένες χρονικές στιγμές που έχει επιλέξει ο διδάσκων.  
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Στη συνέχεια με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες επαναφέρουμε στη μνήμη των 
μαθητών τη φυσική και γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου συνάρτησης σε σημείο, καλ-
λιεργώντας παράλληλα στους μαθητές τον προβληματισμό της ύπαρξης σημείων στη γρα-
φική παράσταση συνάρτησης στα οποία η εφαπτομένη είναι παράλληλη στον άξονα x΄x 
καθώς και οριζόντιου ευθύγραμμου τμήματος που ενώνει δύο διαφορετικά σημεία της με 
την ίδια τεταγμένη.  

 Προκειμένου να ενισχύσουμε τον παραπάνω προβληματισμό τους, προτρέπουμε τους μα-
θητές, σε επόμενη δραστηριότητα, να ανοίξουν το αρχείο “Rolle.gsp” του Sketchpad (Σχ. 7) 
και να πειραματιστούν με διαφορετικές συναρτήσεις (σύροντας μεταβολείς) και πατώντας 
τα κουμπιά εμφάνισης και απόκρυψης εφαπτομένης.  

Στη συνέχεια τους ζητάμε να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους, με δικά τους λόγια, διατυ-
πώνοντας μια εικασία. Οι προσπάθειές τους έχουν σαν αποτέλεσμα να καταλήξουν στο συ-
μπέρασμα ότι: «Μπορούμε να βρούμε ένα τουλάχιστον σημείο πάνω στην καμπύλη, στο 
οποίο η εφαπτόμενη είναι παράλληλη στον x΄x και στην ευθεία που ενώνει δύο διαφορετι-
κά σημεία της καμπύλης με ίδια τεταγμένη». 

2η διδακτική ώρα 

 Με τον σχεδιασμό κατάλληλης δραστηριότητας επιχειρείται η αποσταθεροποίηση της βε-
βαιότητας που μέχρι τώρα υπάρχει. Στη συνέχεια προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν 
σταδιακά τα αρχεία “σχέδιο1.gsp”, “σχέδιο2.gsp”, “σχέδιο3.gsp” του Sketchpad και να ε-
κτελέσουν εκείνες τις δραστηριότητες του φύλλου εργασίας από όπου μόνοι τους ανακα-
λύπτουν τις συνθήκες που πρέπει να πληρούνται προκειμένου να ισχύει πάντα η προηγού-
μενη εικασία τους. Διατυπώνεται το τελικό θεώρημα Rolle ως εξής: «Αν μια συνάρτηση f 
είναι συνεχής στο [x1, x2], παραγωγίσιμη στο (x1, x2) και f(x1)=f(x2), τότε υπάρχει ένα του-
λάχιστον σημείο ξ στο διάστημα (x1, x2), τέτοιο ώστε η εφαπτομένη της γραφικής παράστα-
σης στο σημείο (ξ, f(ξ)) να είναι παράλληλη στον x΄x». Στη συνέχεια προτρέπουμε τους μα-
θητές να επαναδιατυπώσουν το παραπάνω θεώρημα σε πιο τυπική γλώσσα. 

 

Σχήμα 7: Οθόνη του “Rolle.gsp” του Sketchpad 
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Με επόμενη δραστηριότητα στοχεύουμε να συνδέσουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής με το 
Θεώρημα Rolle. Προτρέπουμε και πάλι τους μαθητές να κάνουν μια διατύπωση αυτού 
πρώτα σε γεωμετρική και έπειτα σε αλγεβρική γλώσσα. 

3 η διδακτική ώρα 

 Προτρέπουµε τους µαθητές να ανοίξουν το αρχείο ¨Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύ-
που¨ και ατοµικά να το συµπληρώσουν. Έτσι, ο διδάσκων θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει 
αν η όλη διαδικασία απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Θα ακολουθήσει συζήτηση 
των απαντήσεων µέσα στην τάξη. Ως εργασία για το σπίτι αναθέτουµε στους µαθητές τις 
ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου της αντίστοιχης ενότητας του σχολικού εγχειριδίου. 

4η -5η διδακτική ώρα 

 Μοιράζουµε στους µαθητές το φύλλο εργασίας ΙΙ όπου παρουσιάζονται κάποιες ϐασικές 
εϕαρµογές αυτών των δύο ϑεωρηµάτων σε διάϕορα ϑέµατα όπως:  

α) ΄Υπαρξη ϱίζας της παραγώγου συνάρτησης. 

 ϐ) Υπολογισµός της παραγώγου συνάρτησης σε σηµείο της (όταν δεν γνω- ϱίζουµε τον τύ-
πο της). 

 γ) Πλήθος ϱιζών συνάρτησης.  

δ) Απόδειξη ανισοτικών σχέσεων 
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Μελέτη της σχέσης της θερμοκρασίας του αέρα και του γεωγραφικού πλάτους  
με τη βοήθεια «αποθηκευτικού νέφους» 

 
Αναστασόπουλος Παναγιώτης 

Εκπαιδευτικός ΠΕ04.05 (Γεωλόγος) – 4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής 
anpanagiotis@gmail.com 

 
Τερεζάκη Σοφία 

Εκπαιδευτικός ΠΕ19 (Πληροφορικής) – 4ο Γυμνάσιο Νέας Ιωνίας Αττικής 
terezakisofia3@gmail.com 

Περίληψη 

Το γεωγραφικό πλάτος είναι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες που καθορίζουν 
το κλίμα κάθε τόπου. Στόχος μας ήταν να μελετήσουμε τη σχέση μεταξύ θερμοκρασίας και 
γεωγραφικού πλάτους. Για να το πετύχουμε χρησιμοποιήσαμε το «νέφος αποθήκευσης δε-
δομένων» Google Drive, μία εφαρμογή του Web 2.0. Στη διδακτική πρακτική συμμετείχαν 
29 μαθητές και μαθήτριες της Β΄ τάξης του Γυμνασίου και καθένας ανέλαβε να παρακολου-
θεί μέσω διαδικτύου, σε ιστότοπους πρόγνωσης και καταγραφής καιρικών συνθηκών, τη 
θερμοκρασία μίας πόλης της Ευρώπης. Κατέγραφαν τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρα-
σία κάθε ημέρας σε έναν πίνακα θερμοκρασιών που είχαμε δημιουργήσει στο Google Drive. 
Αυτό έγινε για τους μήνες Φεβρουάριο και Μάρτιο του 2014. Αυτόματα ενημερωνόταν μία 
γραφική παράσταση, που δείχνει τη μεταβολή της μέσης μέγιστης και της μέσης ελάχιστης 
θερμοκρασίας κάθε μήνα ως προς το γεωγραφικό πλάτος των πόλεων. Η υλοποίηση της 
διδακτικής μας πρακτικής έδειξε ότι σχεδόν όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν, ασχολήθη-
καν με ενδιαφέρον και οι περισσότεροι χρησιμοποίησαν αποτελεσματικά τα εργαλεία του 
διαδικτύου. 

Λέξεις - κλειδιά: Νέφος αποθήκευσης δεδομένων, Google Drive, θερμοκρασία αέρα, γεω-
γραφικό πλάτος, Ευρώπη. 

Εισαγωγή 

Ο όρος Web 2.0 χρησιμοποιείται για να περιγράψει τη νέα γενιά του παγκόσμιου ιστού, η 
οποία βασίζεται στην όλο και μεγαλύτερη δυνατότητα των χρηστών να μοιράζονται πληρο-
φορίες και να συνεργάζονται μέσω του διαδικτύου, χωρίς να απαιτούνται εξειδικευμένες 
γνώσεις σε θέματα υπολογιστών και δικτύων. Το «υπολογιστικό νέφος» (computing cloud) 
αποτελεί μία εφαρμογή του Web 2.0. Πρόκειται για την τεχνολογία εκείνη που επιτρέπει 
στο χρήστη να χρησιμοποιεί λογισμικό, υπηρεσίες και δεδομένα, τα οποία δεν είναι αποθη-
κευμένα σε δικό του υπολογιστή. Απαραίτητη προϋπόθεση αποτελεί η ύπαρξη σύνδεσης με 
το διαδίκτυο. Η τεχνολογία αυτή καθιστά δυνατή τη διάθεση προϊόντων λογισμικού με τη 
μορφή «Software as a Service», δηλαδή λογισμικού το οποίο χρησιμοποιούμε χωρίς να έ-
χουμε αγοράσει, αλλά πληρώνοντας ένα μίσθωμα, ή χρησιμοποιώντας το δωρεάν παρεχό-
μενο χώρο, που συνήθως προσφέρουν αυτές οι υπηρεσίες. Το «νέφος» διακρίνεται από την 
ιδέα ότι οι πόροι είναι εικονικοί, καθώς και ότι οι λεπτομέρειες υλοποίησης της υποδομής 
και ο τρόπος με τον οποίο τρέχουν οι εφαρμογές και οι υπηρεσίες κρύβονται από τον τελικό 
χρήστη. Δεν εγκαθιστούμε τίποτα στον υπολογιστή μας. Η τοποθεσία του χώρου αποθή-
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κευσης των δεδομένων παραμένει άγνωστη στους χρήστες (Wikipedia Cloud Computing, 
2014). 

Η αποθήκευση δεδομένων σε «αποθηκευτικό νέφος» (storage cloud) είναι η αξιοποίηση της 
τεχνολογίας του υπολογιστικού νέφους για τη διαχείριση αποθηκευτικού χώρου, με τέτοιο 
τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η απόκρυψη από τον πελάτη της αρχιτεκτονικής, του χώρου 
αποθήκευσης και του τρόπου διαχείρισης του αποθηκευτικού χώρου (Sosinsky, 2011). Τα 
δεδομένα αποθηκεύονται σε απομακρυσμένες δικτυακές τοποθεσίες, σε μεγάλα κέντρα 
αποθήκευσης δεδομένων (data centers) και ο χρήστης μπορεί να έχει πρόσβαση σε αυτά 
μέσω κάποιας δικτυακής διεπαφής (web interface). Μερικά παραδείγματα είναι οι δωρεάν 
υπηρεσίες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (webmail), το Dropbox, τα νέφη αποθήκευσης Mi-
crosoft OneDrive και Google Drive κ.ά. 

Πλεονεκτήματα 

Υψηλή ευελιξία, ελάχιστη προσπάθεια από τον χρήστη και υψηλή αυτοματοποίηση. Οι 
χρήστες της υποδομής του νέφους μπορούν να έχουν πρόσβαση σε εφαρμογές και στα δε-
δομένα τους οποιαδήποτε στιγμή, από οπουδήποτε. Τα δεδομένα δεν περιορίζονται σε έ-
ναν σκληρό δίσκο ενός υπολογιστή, αλλά η πρόσβαση μπορεί να γίνει απομακρυσμένα από 
οπουδήποτε και από πολλούς χρήστες. Το μόνο που χρειάζεται ο χρήστης να έχει είναι έναν 
περιηγητή διαδικτύου και πρόσβαση στο διαδίκτυο (Sosinsky, 2011). 

Μειονεκτήματα 

Οι μεγαλύτερες ανησυχίες γύρω τα νέφη αποθήκευσης δεδομένων έχουν να κάνουν με την 
προστασία των προσωπικών δεδομένων και την ασφάλεια, καθώς αυτά παραδίδονται σε 
μία τρίτη εταιρεία – πάροχο της υποδομής του νέφους (Sosinsky, 2011). 

Θερμοκρασία αέρα και γεωγραφικό πλάτος 

Η θερμοκρασία του αέρα ενός τόπου καθορίζεται από το γεωγραφικό του πλάτος του τό-
που, το υψόμετρό του, την απόσταση από τη θάλασσα και τις τοπικές συνθήκες. Στόχος μας 
ήταν να μπορέσουν οι μαθητές να μελετήσουν τη μεταβολή της θερμοκρασίας σε διάφορες 
πόλεις της Ευρώπης σε συνάρτηση με τη μεταβολή του γεωγραφικού πλάτους, δηλαδή της 
απόστασης από τον Ισημερινό. Οι μαθητές/τριες που συμμετείχαν στην διδακτική πρακτική 
κλήθηκαν να παρακολουθήσουν τις θερμοκρασίες σε διάφορες πόλεις της Ευρώπης και να 
τις καταγράψουν. Το διαδίκτυο παρείχε τη δυνατότητα στους μαθητές να παρακολουθούν 
τις θερμοκρασίες και με τη βοήθεια του «νέφους αποθήκευσης» να συμπληρώνουν έναν 
πίνακα με τις θερμοκρασίες των πόλεων, από οπουδήποτε βρίσκονται και σε οποιονδήποτε 
χρόνο ήθελαν εκείνοι. Χρησιμοποιήσαμε το «νέφος αποθήκευσης δεδομένων» Google 
Drive, το οποίο είναι υπηρεσία αποθήκευσης και συγχρονισμού αρχείων, που παρέχεται 
από την αμερικανική εταιρεία Google. Κυκλοφόρησε στις 24 Απριλίου του 2012 και επιτρέ-
πει την χρήση αποθηκευτικού νέφους, τον διαμοιρασμό αρχείων και την συνεργατική επε-
ξεργασία από τους χρήστες. Τα αρχεία που μοιράζονται δημόσια στο Google Drive, μπο-
ρούν να αναζητηθούν με μηχανές αναζήτησης στο διαδίκτυο (Wikipedia, Google Drive, 
2014). Το Google Drive προσφέρει δωρεάν σε όλους τους χρήστες του έναν αρχικό online 
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χώρο αποθήκευσης μεγέθους 15 GB (αρχικά ήταν 5GB), που μπορεί να χρησιμοποιηθεί από 
τις τρεις πιο διαδεδομένες υπηρεσίες της Google: το Google Drive, το Gmail και τις φωτο-
γραφίες του Google+ (Google Drive Official Site, 2014). Η πρακτική που ακολουθήσαμε α-
πευθύνθηκε σε μαθητές της Β΄ Γυμνασίου του σχολείου μας και συνέπεσε χρονικά με τη 
διδασκαλία του αντίστοιχου μαθήματος της Γεωλογίας-Γεωγραφίας, με τίτλο «Το κλίμα της 
Ευρώπης», που αναφέρεται στους παράγοντες που καθορίζουν το κλίμα στις διάφορες πε-
ριοχές της Ευρώπης. Είναι συμβατή με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Υπουργείου 
Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς προβλέπεται, για την Β΄ τάξη του Γυμνασίου, η διδα-
σκαλία της ενότητας «Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης / Το κλίμα της Ευρώπης / Παρά-
γοντες που επηρεάζουν το κλίμα της Ευρώπης» (ΦΕΚ 1196 / 26-8-2003, τ. Β΄).  

Διδακτικοί στόχοι 

Να μπορέσουν οι μαθητές: 

 Να αναγνωρίσουν τη μεγάλη σχέση που υπάρχει μεταξύ του γεωγραφικού πλάτους ε-
νός τόπου και της θερμοκρασίας του αέρα. 

 Να χρησιμοποιήσουν ομαδοσυνεργατικά εργαλεία τεχνολογίας Web 2.0 και στην προ-
κειμένη περίπτωση το «νέφος αποθήκευσης δεδομένων» Google Drive. 

 Να ενημερωθούν μέσω του διαδικτύου για τις ιστοσελίδες καταγραφής μετεωρολογι-
κών δεδομένων και πρόγνωσης των καιρικών συνθηκών στην Ελλάδα και στον κόσμο. 

Εφαρμογή 

Στη μελέτη συμμετείχαν εθελοντικά 29 μαθητές/τριες από δύο τμήματα της Β΄ τάξης Γυ-
μνασίου του σχολείου μας (από τα πέντε συνολικά που έχει η Β΄ τάξη). Για την εφαρμογή 
της διδακτικής πρακτικής μας απαιτούνταν πρόσβαση των μαθητών στο διαδίκτυο από το 
σπίτι τους, την οποία διέθεταν σχεδόν όλοι. Όποιος δεν είχε τη δυνατότητα πρόσβασης στο 
διαδίκτυο, χρησιμοποιούσε υπολογιστές του σχολείου. Επίσης ήταν απαραίτητη η κατοχή 
λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Έτσι κάποιοι λίγοι μαθητές, που δε διέθεταν 
λογαριασμό, δημιούργησαν έναν.  

Κάθε μαθητής/τρια επέλεξε μία πόλη της Ευρώπης, της οποίας θα παρακολουθούσε τη 
θερμοκρασία. Οι πόλεις επελέγησαν με τέτοιο τρόπο ώστε να βρίσκονται σε ποικίλα γεω-
γραφικά πλάτη, καλύπτοντας όσο το δυνατόν μεγαλύτερη έκταση της Ευρωπαϊκής Ηπείρου 
(εικ. 1). Όλες οι πόλεις που επελέγησαν είναι σε υψόμετρο μικρότερο από 200 μέτρα, ώστε 
ο παράγοντας του υψομέτρου να επηρεάζει όσο το δυνατόν λιγότερο τη θερμοκρασία των 
πόλεων. Οι μαθητές βρήκαν τα γεωγραφικά πλάτη των πόλεων που είχαν αναλάβει και έτσι 
δημιουργήσαμε ένα υπολογιστικό φύλλο στο Ms Excel, με τις πόλεις και τα γεωγραφικά 
τους πλάτη, το οποίο στη συνέχεια μεταφορτώθηκε στο «νέφος αποθήκευσης δεδομένων» 
Google Drive, αποκτώντας έτσι τη μορφή Google.Docs. Σε αυτό το αρχείο ο κάθε μαθητής 
θα συμπλήρωνε τη μέγιστη και την ελάχιστη θερμοκρασία της πόλης που είχε αναλάβει για 
κάθε ημέρα των μηνών Φεβρουαρίου και Μαρτίου. Στη συνέχεια δόθηκαν τα δικαιώματα 
χρήσης αρχείου σε όλους τους μαθητές που συμμετείχαν, δηλαδή να μπορούν να το επε-
ξεργαστούν και στάλθηκε με μήνυμα στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του καθενός. 
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Εικόνα 1: Χάρτης της Ευρώπης με τις πόλεις (με κόκκινο) των οποίων μελετήθηκε η θερμο-
κρασία. 

Έτσι είχε καταστεί πλέον κοινόχρηστο σε όσους είχαν το δικαίωμα επεξεργασίας του και 
πλέον μπορούσε ο καθένας από τους μαθητές να μπαίνει όποτε θέλει και να καταγράφει τις 
θερμοκρασίες της πόλης που είχε αναλάβει. Η κάθε αλλαγή που πραγματοποιείται κατα-
γράφεται σαν ιστορικό, μαζί με το άτομο που την πραγματοποίησε. Έτσι υπήρχε επίβλεψη 
των θερμοκρασιών και των αλλαγών που έκανε κάθε μαθητής και σε περίπτωση λάθους 
καταγραφής μπορούσε να γίνει αναθεώρηση και επαναφορά του κοινόχρηστου αρχείου σε 
προγενέστερη κατάσταση. Αυτό βέβαια ελάχιστες φορές χρειάστηκε να γίνει, καθώς όλοι οι 
μαθητές κατέγραφαν με αρκετή προσοχή τη θερμοκρασία της πόλης που είχε αναλάβει και 
επίσης δεν υπήρξε καμία κακόβουλη ενέργεια. Μόνο κάποιες λανθασμένες κατά την πλη-
κτρολόγηση καταγραφές χρειάστηκε να διορθωθούν. Πλέον ο πίνακας είναι δημοσιευμένος 
στον παγκόσμιο ιστό, με τη διεύθυνση του να είναι: 
https://docs.google.com/spreadsheet/ccc?key=0AghdgWfa1CRpdGJUSktJbXRiaEE0OEthaGR
EX3BLZUE&usp=drive_web#gid=3.  

Για την καταγραφή της θερμοκρασίας των πόλεων οι μαθητές χρησιμοποίησαν δύο ιστοτό-
πους, που ανήκουν σε δύο κέντρα πρόγνωσης καιρικών συνθηκών. Για τις πόλεις εκτός Ελ-
ληνικού χώρου χρησιμοποιήθηκε ο ιστότοπος ενός κέντρου πρόγνωσης μετεωρολογικών 
συνθηκών των Η.Π.Α. με την επωνυμία «AccuWeather Inc.», τα κεντρικά γραφεία του οποί-
ου βρίσκονται στην πόλη State College, στην πολιτεία της Πενσυλβάνια. Πρόκειται για ένα 
κέντρο που λειτουργεί από το έτος 1962 και δίνει ακριβείς τοπικές προβλέψεις καιρικών 
συνθηκών για όλο τον κόσμο, καθώς και ιστορικό κλιματικών δεδομένων. Η διεύθυνση του 
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ιστοτόπου είναι http://www.accuweather.com. Είναι ένας ιστότοπος με πολύ καλή οργά-
νωση και λειτουργικότητα, μεταφρασμένο σε πολλές γλώσσες, συμπεριλαμβανομένης και 
της ελληνικής γλώσσας, κάτι που τον κάνει πολύ εύχρηστο και ελκυστικό στους μαθητές. 
Πολλές από τις καταγεγραμμένες θερμοκρασίες και ειδικά κάποιες λίγες που έμοιαζαν να 
είναι λανθασμένες καταγραφές, ελέγχθηκαν. Όσες διαπιστώθηκε ότι ήταν λανθασμένες, 
διορθώθηκαν με βάση δύο άλλους ιστοτόπους πρόγνωσης καιρού. Συγκεκριμένα χρησιμο-
ποιήθηκαν οι ιστότοποι http://www.intellicast.com (ΗΠΑ) και http://freemeteo.gr (Ελλάδα). 
Για την καταγραφή της θερμοκρασίας των πόλεων της Ελλάδας χρησιμοποιήθηκε ο ιστότο-
πος του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, που παρέχει ακριβείς τοπικές προγνώσεις για 
κάθε περιοχή του Ελληνικού χώρου, με πολύ ευανάγνωστο τρόπο, στον οποίο παρέχονται 
επίσης λεπτομερή δεδομένα παρελθόντων περιόδων. Η διεύθυνση του ιστοτόπου είναι 
http://www.meteo.gr.  

Ο κάθε μαθητής/τρια συμπλήρωνε σε τακτά χρονικά διαστήματα τον πίνακα με τις μέγιστες 
και τις ελάχιστες θερμοκρασίες της πόλης που είχε αναλάβει, αρχικά για κάθε ημέρα του 
μήνα Φεβρουαρίου του 2014 (εικ. 2). Στον πίνακα είχε από πριν εισαχθεί συνάρτηση του 
Ms Excel που υπολόγιζε, στο κάτω μέρος του πίνακα, τη μέση μέγιστη και τη μέση ελάχιστη 
θερμοκρασία για κάθε πόλη. Σε άλλο φύλλο υπήρχε γραφική παράσταση, με το γεωγραφι-
κό πλάτος στον άξονα Χ και τη θερμοκρασία στον άξονα Ψ. Κάθε φορά που οι μαθητές ει-
σήγαγαν την τιμή της θερμοκρασίας κάποιας πόλης, η μέση τιμή μεταβαλλόταν ανάλογα. 
Επίσης άλλαζε και το διάγραμμα της θερμοκρασίας σε σχέση με το γεωγραφικό πλάτος. Το 
ίδιο συνέβη και για το μήνα Μάρτιο του 2014. 

Εικόνα 2: Τμήμα του πίνακα που συμπλήρωσαν οι μαθητές στο Google Drive, με τις θερμο-
κρασίες των πόλεων για το Φεβρουάριο του 2014, όπως εμφανίζεται στην οθόνη του υπο-

λογιστή. 
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Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου εφαρμογής της διδακτικής πρακτικής, προβάλλαμε τον 
πίνακα και τα διαγράμματα κατά τη διάρκεια του μαθήματος μέσα στην τάξη, με τη βοή-
θεια διαδραστικού πίνακα. Έτσι, από τη μία απαντούσαμε στις απορίες που υπήρχαν για τη 
λειτουργία του εργαλείου Google Drive και από την άλλη οι μαθητές σε ολομέλεια παρατη-
ρούσαν την εξέλιξη της εργασίας, σχολίαζαν και έβγαζαν τα συμπεράσματα τους. Επίσης 
συζητήσαμε για τα διάφορα νέα εργαλεία-υπηρεσίες που υπάρχουν στον κόσμο του Web 
2.0, τις νέες δυνατότητες που διαμορφώνονται και σχολιάσαμε την ευκολία και τη φιλικό-
τητα χρήσης τους. Μετά το τέλος του Μαρτίου 2014, και αφού είχαν συμπληρωθεί όλες οι 
τιμές με τις θερμοκρασίες, είχαν πια υπολογιστεί αυτόματα, με τη συνάρτηση του Excel, οι 
μέσες μέγιστες και οι μέσες ελάχιστες θερμοκρασίες κάθε πόλης για τους μήνες Φεβρουά-
ριο και Μάρτιο του 2014 (πίν. 1).  

  ΠΟΛΗ ΧΩΡΑ 

Γεωγρ. 
Πλάτος 

Μέση θερμοκρασία (oC) 
Φεβρουάριος 2014 Μάρτιος 2014 

Μέγιστη Ελάχιστη Μέγιστη Ελάχιστη 
1 Λευκωσία Κύπρος 35,2 οΒ 18,8 8,5 21,0  10,4 
2 Ηράκλειο Ελλάδα 35,3 οΒ 17,6 10,2 17,7  10,3 
3 Βαλέτα Μάλτα 35,9 οΒ 16,8 11,0 16,8 10,3 
4 Αθήνα Ελλάδα 38,0 οΒ 16,2 9,8 17,8  10,7  
5 Λισσαβόνα Πορτογαλία 38,7 οΒ 14,0 9,8 17,0 10,2 
6 Βαρκελώνη Ισπανία 41,4 οΒ 15,5 7,2 17,3  9,0 
7 Ρώμη Ιταλία 41,9 οΒ 15,4 6,7 16,6 5,9 
8 Στάρα Ζαγόρα Βουλγαρία 42,4 οΒ 13,9 3,9 16,2 5,0 
9 Βουκουρέστι Ρουμανία 44,4 οΒ 6,1 -1,4 14,7  4,8 

10 Ζάγκρεμπ Κροατία 45,8 οΒ 7,9 0,5 16,1  4,6 
11 Βιέννη Αυστρία 48,2 οΒ 7,1 0,0  14,8 3,5 
12 Παρίσι Γαλλία 48,9 οΒ 10,4 4,1 15,1  3,4 
13 Λονδίνο Βρετανία 51,5 οΒ 10,5 4,2 14,1  4,5 
14 Βερολίνο Γερμανία 52,5 οΒ 9,3 1,6 13,1 3,3 
15 Τσέστερ Βρετανία 53,2 οΒ 8,8 3,1 12,1  2,1 
16 Βίλνιους Λιθουανία 54,7 οΒ 2,0 -2,5 9,5  1,2 
17 Μόσχα Ρωσία 55,8 οΒ 0,0 -4,3 6,6  -1,6 
18 Αμπερντίν Βρετανία 57,2 οΒ 7,8 2,1 10,6  3,1 
19 Νόβγκοροντ Ρωσία 58,5 οΒ 1,4 -1,7  4,9 -1,5 
20 Στοκχόλμη Σουηδία 59,3 οΒ 3,5 0,1 7,9  0,0 
21 Ταλίν Εσθονία 59,4 οΒ 1,6 -2,0 5,7  -2,0 
22 Αγ. Πετρούπολη Ρωσία 59,9 οΒ 1,4 -2,5 5,4  -2,6 
23 Όσλο Νορβηγία 59,9 οΒ 2,0 -1,4 7,1  -1,7 
24 Ελσίνκι Φινλανδία 60,2 οΒ 1,2 -1,7 5,4  -2,5 
25 Νόκια Φινλανδία 61,5 οΒ 0,8 -1,9 5,1  -3,9 
26 Ρέυκιαβικ Ισλανδία 64,1 οΒ 4,0 -0,5 4,8  0,0 
27 Αρχάγγελος Ρωσία 64,5 οΒ -4,0 -9,8 0,5 -8,0 
28 Ροβανιέμι Φινλανδία 66,6 οΒ -2,2 -5,5  0,5 -5,7 
29 Τρόμσε Νορβηγία 69,7 οΒ 1,8 -2,7 1,9  -2,8 

Πίνακας 1: Οι πόλεις της Ευρώπης με τις μέσες μέγιστες και ελάχιστες θερμοκρασίες τους. 
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Έτσι σχηματίστηκαν αυτόματα και τα διαγράμματα της μέσης ελάχιστης και της μέσης μέγι-
στης θερμοκρασίας των πόλεων ως προς το γεωγραφικό τους πλάτος, για τους μήνες Φε-
βρουάριο και Μάρτιο του 2014 (διαγράμματα 1 και 2). 

 

Διάγραμμα 1: Θερμοκρασία των πόλεων της Ευρώπης ως προς το γεωγραφικό πλάτος τους 
το Φεβρουάριο 2014. 

 
Διάγραμμα 2: Θερμοκρασία των πόλεων της Ευρώπης ως προς το γεωγραφικό πλάτος τους 

το Μάρτιο 2014. 

 

Γεωγραφικό πλάτος της πόλης (οΒόρεια) 

Μέγιστη θερμοκρασία 
Ελάχιστη θερμοκρασία 
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) 

Γεωγραφικό πλάτος της πόλης (οΒόρεια) 

 Μέγιστη θερμοκρασία 

Ελάχιστη θερμοκρασία 
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Από τα δύο διαγράμματα προκύπτει μεγάλη συσχέτιση του γεωγραφικού πλάτους ενός τό-
που και της θερμοκρασίας του. Είναι σαφές ότι καθώς αυξάνεται το γεωγραφικό πλάτος, 
μειώνεται η θερμοκρασία του αέρα του τόπου. Υπάρχει βέβαια κάποια μικρή διασπορά των 
τιμών που οφείλεται στο γεγονός ότι, παρότι αποκλείσαμε όσο ήταν δυνατό την επίδραση 
του υψομέτρου - αφού όλες οι πόλεις είναι σε υψόμετρο μικρότερο από 200 μέτρα - σίγου-
ρα σε κάποιο μικρό βαθμό επηρέασε το γεγονός ότι δεν ήταν όλες οι πόλεις στο ίδιο ακρι-
βώς υψόμετρο. Κυρίως όμως η διασπορά των τιμών οφείλεται στη διαφορετική απόσταση 
κάθε πόλης από τη θάλασσα και στις τοπικές συνθήκες κάθε περιοχής, με σημαντικότερη 
για την Ευρώπη τον Ατλαντικό Ωκεανό, που κάνει το κλίμα πιο ήπιο στις δυτικές περιοχές 
της Ευρώπης, που επηρεάζονται από αυτόν. 

Συμπεράσματα 

Όπως προέκυψε από την μελέτη της θερμοκρασίας του αέρα, σε διάφορες πόλεις της Ευ-
ρώπης, αυτή επηρεάζεται σε μεγάλο βαθμό από το γεωγραφικό του πλάτος ενός τόπου. 
Όσο αυξάνεται το γεωγραφικό πλάτος, η θερμοκρασία του αέρα μειώνεται. Η χρήση του 
διαδικτύου, καθώς και του «νέφους αποθήκευσης δεδομένων» Google Drive, ενός εργαλεί-
ου Web 2.0, προσέφερε σημαντικές ευκολίες, αυτοματοποίηση και θετικά αποτελέσματα 
ως προς τη διδακτική του συγκεκριμένου γνωστικού αντικειμένου στο μάθημα της Γεωγρα-
φίας. Το ενδιαφέρον των μαθητών αυξήθηκε και είχαν πιο ενεργό ρόλο στη διαδικασία της 
μάθησης, καθώς μπορούσαν να παρακολουθήσουν τις θερμοκρασίες άλλων πόλεων της 
Ευρώπης κάθε στιγμή, να έχουν πρόσβαση στα δεδομένα από οπουδήποτε και να διαμορ-
φώσουν όλοι μαζί το κοινόχρηστο αρχείο του πίνακα των θερμοκρασιών, καταλήγοντας 
έτσι μόνοι τους στη σχέση που συνδέει το γεωγραφικό πλάτος με τη θερμοκρασία του αέ-
ρα. Το μόνο μειονέκτημα της διδακτικής μας πρακτικής έχει να κάνει με το απόρρητο των 
δεδομένων, καθώς αυτά βρίσκονται στην εταιρεία που παρέχει την υποδομή του «νέφους», 
στη συγκεκριμένη περίπτωση στην εταιρεία Google. Όμως στην περίπτωση μας τα δεδομέ-
να δεν ήταν προσωπικά. Επίσης παρουσιάστηκαν κατά διαστήματα κάποια προβλήματα 
στην πρόσβαση στο «αποθηκευτικό νέφος» των μαθητών που δεν είχαν λογαριασμό ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου της Google (δηλ. Gmail). 
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Μέτρηση της περιμέτρου της Γης με τη χρήση των Cartes du Ciel  
και Google Earth, σύμφωνα με τη μέθοδο του Ποσειδώνιου 

 
Δρίβας Ανάργυρος  

Φυσικός 
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Λέλλου Γεωργία  

Μαθηματικός 
lellougeorgia@yahoo.com 

 
Περίληψη 

Από τον 4ο αι. π.Χ. οι Έλληνες φιλόσοφοι όχι μόνο είχαν διαμορφώσει την άποψη ότι η Γη 
είναι σφαιρική, αλλά είχαν προχωρήσει και σε μετρήσεις της περιμέτρου της. Γνωστότερη 
μέτρηση είναι αυτή του Ερατοσθένη. Στην παρούσα ανακοίνωση παρουσιάζουμε τη μέθοδο 
του Ποσειδώνιου, ο οποίος έζησε τον 1ο αι. π.Χ., με τη χρήση ΤΠΕ. Η μέτρηση του Ποσειδώ-
νιου στηρίζεται στην παρατήρηση ότι το αστέρι Κάνωπος (a Car) μόλις διακρίνεται στον ορί-
ζοντα από την περιοχή της Ρόδου, ενώ βρίσκεται ψηλότερα από τον ορίζοντα στην περιοχή 
της Αλεξάνδρειας. Από το ύψος του αστεριού πάνω από τον ορίζοντα και από την απόσταση 
Ρόδου – Αλεξάνδρειας υπολόγισε την περίμετρο της Γης. Εμείς προτείνουμε τη μέτρηση του 
ύψους ενός τυχαίου αστεριού κατά την άνω μεσουράνησή του σε δύο τόπους του ίδιου 
μεσημβρινού της Γης, με τη χρήση του λογισμικού Cartes du Ciel και την μέτρηση της από-
στασης των δύο τόπων με το Google Earth. Η εργασία μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθη-
μα των Μαθηματικών ή σε project. 

Λέξεις - κλειδιά: περίμετρος Γης, Ποσειδώνιος, Κάνωπος, Cartes du Ciel, Google Earth 

Εισαγωγή 

Η εργασία εντάσσεται στη θεματική ΤΠΕ και εκπαιδευτική διαδικασία. Το περιεχόμενό της 
δεν αποτελεί μέρος του αναλυτικού προγράμματος σπουδών. Ως εκ τούτου η εργασία μπο-
ρεί να θεωρηθεί ως άτυπη διδακτική πρακτική, ενταγμένη ως εφαρμογή στα Μαθηματικά 
Β΄ Γυμνασίου και άνω, καθώς απαιτείται μια ελάχιστη γνώση εννοιών για την κατανόησή 
της, ή να εφαρμοστεί σε project, όπως την εφαρμόσαμε εμείς σε πρόγραμμα σχολικών 
δραστηριοτήτων στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου («Πάμε ξανά στις ξαστεριές, στον Ήλιο τον 
ηλιάτορα», 2014).  

Στις μετρήσεις μας, στα πλαίσια του προγράμματος σχολικών δραστηριοτήτων, τα δύο λο-
γισμικά χρησιμοποιήθηκαν ως λογισμικά πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice) και η 
διδακτική μας προσέγγιση ήταν αυτή της καθοδηγούμενης ανακάλυψης (J. Bruner). Εφο-
διάσαμε τους μαθητές με φύλλο εργασίας, με τη βοήθεια του οποίου ακολούθησαν συγκε-
κριμένα ανακαλυπτικά βήματα, ενώ ο ρόλος των δύο καθηγητών ήταν καθοδηγητικός, 
διευκολυντικός και εμψυχωτικός. Το μαθηματικό υπόβαθρο της μεθόδου είναι η ισότητα 
οξειών γωνιών με πλευρές ανά δύο κάθετες, η συσχέτιση του μήκους ενός τόξου γνωστής 
επίκεντρης γωνίας και της περιμέτρου του ίδιου κύκλου, καθώς και η μετατροπή γωνίας 
από εξηκονταδική μορφή (μοίρες, πρώτα και δεύτερα λεπτά) σε δεκαδική μορφή.  
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Μια πασίγνωστη μέθοδος για τη μέτρηση της περιμέτρου της Γης είναι αυτή του Ερατοσθέ-
νη. Τη συγκεκριμένη μέθοδο έχουν εφαρμόσει σε project πάρα πολλά σχολεία (Eratosthe-
nes experiment 21.3.2014, 2014). Η μέθοδος του Ποσειδώνιου είναι μια εναλλακτική μέθο-
δος, εξίσου κομψή, αλλά όχι τόσο γνωστή.  

Εννοιολογικοί προσδιορισμοί 

Μεσημβρινή περίμετρος Γης: Το σχήμα της Γης είναι σφαιρικό. Η Γη περιστρέφεται γύρω 
από άξονα που διέρχεται από τους πόλους της. Μέγιστοι κύκλοι που διέρχονται από τους 
πόλους της Γης λέγονται μεσημβρινοί. Όλοι οι μεσημβρινοί έχουν ίδιο μήκος, την μεσημ-
βρινή περίμετρο της Γης. Αυτήν υπολογίζουμε με τη μέθοδο του Ποσειδώνιου. 

Κάνωπος: Είναι το λαμπρότερο αστέρι στον αστερισμό της Τρόπιδος (a Car). Δεν είναι ορατό 
από την Ελλάδα, παρά μόνο από την περιοχή της Ρόδου και νοτιότερα. 

Ύψος αστέρα: Είναι η γωνιώδης απόσταση του αστέρα από τον ορίζοντα του παρατηρητή. 
Είναι μηδέν όταν το αστέρι ανατέλλει, αυξάνεται καθώς το αστέρι ανεβαίνει ψηλότερα στον 
ουρανό συμμετέχοντας στην κίνηση της ουράνιας σφαίρας, αποκτά μέγιστη τιμή όταν περ-
νάει από τον μεσημβρινό του τόπου και στη συνέχεια μειώνεται μέχρι να μηδενιστεί ξανά 
όταν το αστέρι δύει. Μετριέται σε μοίρες. 

Άνω μεσουράνηση: Η διέλευση ενός αστέρα από τον μεσημβρινό ενός τόπου. Τότε βρίσκε-
ται στο μέγιστο ύψος της φαινόμενης πορείας του. 

Σχέση μήκους τόξου κύκλου γνωστής επίκεντρης γωνίας και περιμέτρου του ίδιου κύκλου: 
Αν γνωρίζουμε ότι ένα τόξο κύκλου με αντίστοιχη επίκεντρη γωνία φ μοιρών έχει μήκος s, 
τότε με αναλογία μπορούμε να βρούμε πόσο μήκος Γ αντιστοιχεί σε γωνία 360 μοιρών, δη-
λαδή σε ολόκληρο τον κύκλο. Το αποτέλεσμα Γ = 360 s / φ είναι η περίμετρος του κύκλου. 

Σύντομη ιστορική αναδρομή μετρήσεων περιμέτρου της Γης στην αρχαία Ελλάδα  

Η πρώτη μέτρηση της οποίας το αποτέλεσμα προσεγγίζει πολύ την πραγματική περίμετρο 
της Γης έγινε από τον Ερατοσθένη τον Κυρηναίο (276 π.Χ. – 194 π.Χ.), ο οποίος την υπολό-
γισε 250.000 στάδια. Μετά τον Ερατοσθένη, ο μεγάλος αστρονόμος  Ίππαρχος ο Νικαεύς 
(190-120 π.Χ.) διόρθωσε τη μέτρηση του Ερατοσθένη σε 252.000 στάδια.  (Τσιμπουράκης, 
2002, σελ. 150-152) 

Τον 1ο αι. π.Χ. εμφανίζεται ο Ποσειδώνιος ο Ρόδιος ή Απαμεύς ( 135-51 π.Χ.). Σύμφωνα με 
τον Κλεομήδη, στην Κυκλική θεωρία των μετεώρων, η μέθοδος του Ποσειδώνιου είναι  α-
πλούστερη από αυτήν του Ερατοσθένη. Ο Κλεομήδης αναφέρει ότι ο Ποσειδώνιος από την 
παρατήρηση του ύψους του αστέρα Κανώπου σε Ρόδο και Αλεξάνδρεια και από την από-
σταση μεταξύ των δύο πόλεων, κατέληξε στην τιμή των 240.000 σταδίων για την περίμετρο 
της Γης. (Bakii, 1832) 

Αργότερα ο Ποσειδώνιος αναθεωρώντας την τιμή της απόστασης Ρόδου – Αλεξάνδρειας, 
δίνει ως τιμή τα 180.000 στάδια. Ο Πτολεμαίος Κλαύδιος (100- 178 μ.Χ.) υιοθέτησε αυτήν 
την αναθεωρημένη τιμή του Ποσειδώνιου. (Τσιμπουράκης, 2002, σελ. 152) 
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Η μέθοδος του Ποσειδώνιου 

 Ο Κλεομήδης στην Κυκλική θεωρία των μετεώρων αναφέρει ότι ο Ποσειδώνιος παρατήρη-
σε ότι ο αστέρας Κάνωπος δεν ήταν ορατός στην ηπειρωτική Ελλάδα, αλλά στη Ρόδο ανέ-
βαινε οριακά πάνω από τον ορίζοντα και αμέσως έδυε, ενώ στην Αλεξάνδρεια ανέβαινε 
μέχρι 7,5° πάνω από τον ορίζοντα και ότι οι δύο πόλεις βρίσκονταν στον ίδιο μεσημβρινό 
(Bakii, 1832, σελ. 39-40). Η γωνία αυτή των φ=7,5° στον ουράνιο μεσημβρινό, είναι ίση με 
την αντίστοιχη επίκεντρη γωνία μεταξύ των πόλεων Ρόδου και Αλεξάνδρειας (σχήμα 1).  

 
Σχήμα 1: Το τόξο που αντιστοιχεί στο ύψος του Κανώπου στην Αλεξάνδρεια στον ουράνιο 

μεσημβρινό, είναι ίσο με το αντίστοιχο μεσημβρινό τόξο μεταξύ των πόλεων Ρόδου και Αλε-
ξάνδρειας πάνω στην επιφάνεια της Γης (Posidonius – Wikipedia, 2014) 

Σύμφωνα με τον Κλεομήδη, ο Ποσειδώνιος εκτιμούσε ότι η Ρόδος απείχε s=5.000 στάδια 
από την Αλεξάνδρεια. Έτσι, η διαφορά των 7,5° στο ύψος του αστέρα Κανώπου αντιστοιχεί 
με το 7,5°/360°= 1/48 της περιμέτρου της Γης. Ο υπολογισμός του Ποσειδώνιου επομένως 
για την περιφέρεια της Γης έδωσε ως αποτέλεσμα 48x5.000=240.000 στάδια (Bakii, 1832, 
σελ. 40). Αλλιώς, Γ = 360 s / φ = 360 5.000 / 7,5 = 240.000 στάδια.  

Οι περισσότεροι ιστορικοί της Επιστήμης θεωρούν ότι το στάδιο που χρησιμοποιούσε ο Πο-
σειδώνιος ήταν ίσο με 161 m (Ποσειδώνιος ο Ρόδιος - Βικιπαίδεια, 2014), οπότε η τιμή αυτή 
αντιστοιχεί σε 38.600 χιλιόμετρα, πολύ κοντά στην πραγματική τιμή της περιμέτρου που 
περνά από τους πόλους, 39.940 χιλιόμετρα. (Γη – Βικιπαίδεια, 2014) 

Τα προγράμματα Google Earth και Cartes du Ciel 

Cartes du Ciel (Skychart)  

Το Cartes du Ciel είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό πλανητάριου για Linux, Mac OS X και 
Windows, αρχικά ελεύθερο λογισμικό, όπως το ήθελε ο προγραμματιστής του Patrick Che-
valley. Μετά την έκδοση 3, το πρόγραμμα μπορεί να αναδιανέμεται και να τροποποιείται 
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σύμφωνα με την άδεια GNU General Public License. Το πρόγραμμα απεικονίζει τους αστε-
ρισμούς, τους πλανήτες και αντικείμενα που φαίνονται με τηλεσκόπιο. (Cartes du Ciel – 
Wikipedia, 2014 και Cartes du Ciel Skychart, 2014) 

Αρχικά πρέπει κανείς να ορίσει τον τόπο του παρατηρητηρίου, εισάγοντας τις γεωγραφικές 
συντεταγμένες και το υψόμετρο του τόπου. Επομένως, για τις ανάγκες τις εργασίες θα ορί-
σουμε δύο τόπους, στον ίδιο μεσημβρινό, ως παρατηρητήρια και θα μεταβαίνουμε από το 
ένα στο άλλο. Ο ορισμός γίνεται από το μενού Ρυθμίσεις → Παρατηρητήριο… (εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1: Ορισμός παρατηρητηρίου στο Cartes du Ciel 

Το Cartes du Ciel έχει πολλές δυνατότητες. Εμείς το χρησιμοποιούμε απλώς για να κατα-
γράψουμε το ύψος ενός οποιουδήποτε τυχαίου αστέρα τη χρονική στιγμή που μεσουρανεί 
άνω, όταν διέρχεται από τον μεσημβρινό του τόπου. Τοποθετώντας το δείκτη του ποντικιού 
πάνω στο άστρο, φαίνονται κάτω αριστερά οι συντεταγμένες του, μία εκ των οποίων είναι 
το ύψος. Επιπλέον, κάνοντας αριστερό κλικ στο αστέρι γράφεται το όνομά του, ενώ πατώ-
ντας διπλό κλικ πάνω στο αστέρι ανοίγει παράθυρο με περισσότερα δεδομένα για αυτό. 

Αν θέλουμε να επιλέξουμε ένα συγκεκριμένο αστέρι και όχι ένα τυχαίο, το πρόγραμμα έχει 
τη δυνατότητα αλλαγής μέρας και ώρας παρατήρησης, ώστε να πετύχουμε το συγκεκριμένο 
αστέρι σε άνω μεσουράνηση, όποτε αυτή συμβαίνει στο συγκεκριμένο τόπο. Η ρύθμιση 
γίνεται από το μενού Ρυθμίσεις → Ημερομηνία/Ώρα … 

Google Earth 
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Το Google Earth είναι ευρέως γνωστό πρόγραμμα γραφικής απεικόνισης της Γης, το οποίο 
είναι διαθέσιμο στο Διαδίκτυο. Κατασκευάστηκε από την εταιρεία Keyhole Inc. με το όνομα 
Earth Viewer. Όταν η εταιρεία αγοράστηκε από την Google το 2004, πήρε το σημερινό του 
όνομα. Το πρόγραμμα είναι δωρεάν διαθέσιμο σε όλους. Όμως οι εικόνες από το πρόγραμ-
μα βρίσκονται κάτω από πνευματικά δικαιώματα και δεν είναι ελεύθερες για διανομή. 
(Google Earth – Βικιπαίδεια, 2014) 

Το Google Earth έχει επίσης πολλές δυνατότητες, όμως εμείς στην εργασία μας το χρησιμο-
ποιούμε για να μετρήσουμε την απόσταση μεταξύ δύο τόπων πάνω στη Γη. Αυτό γίνεται 
πανεύκολα με τη χρήση του εργαλείου Χάρακας (εικόνα 2). Αφού επιλέξoυμε το Χάρακα, 
πατάμε αριστερό κλικ στον έναν τόπο και τότε εμφανίζεται ένα μικρός τετράγωνος στόχος, 
ενώ έχει ανοίξει και ένα παράθυρο. Μετακινούμε το στόχο με το ποντίκι ως τον άλλο τόπο. 
Ταυτόχρονα σχηματίζεται μια ευθεία κίτρινη γραμμή που ακολουθεί το στόχο, ενώ στο πα-
ράθυρο που έχει ανοίξει καταγράφεται η μετρούμενη απόσταση.  

 

Εικόνα 2: Το εργαλείο χάρακας (στον κόκκινο κύκλο) στο Google Earth 

Ενδεικτικά αποτελέσματα 

Ακολουθεί ένα παράδειγμα. Το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου θα είναι ο ένας τόπος. Ο άλλος τό-
πος θα μπορούσε να είναι τα Τρίκαλα, καθώς βρίσκονται περίπου στον ίδιο μεσημβρινό με 
το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου. Στο Google Earth βρίσκουμε τις συντεταγμένες των δύο τόπων. 
Για το 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου είναι 38° 24΄ 6,3΄΄ βόρειο γεωγραφικό πλάτος, 21° 50΄ 45,7΄΄ 
ανατολικό γεωγραφικό μήκος και υψόμετρο 38 μέτρα και για το κέντρο των Τρικάλων 39° 
33΄ 20,6΄΄ βόρειο γεωγραφικό πλάτος, 21° 46΄ 4,4΄΄ ανατολικό γεωγραφικό μήκος και υψό-
μετρο 113 μέτρα. Αυτές οι πληροφορίες χρειάζονται για να ορίσουμε τα δύο παρατηρητή-
ρια στο Cartes du Ciel.  

Μετράμε με το Google Earth την απόσταση των δύο τόπων κατά μήκος ενός μεσημβρινού 
και βρίσκουμε ότι είναι s=128,07 km. Προσέξτε ότι μετράμε την απόσταση κατά μήκος του 
μεσημβρινού που διέρχεται από το 3ο Γυμνάσιο μέχρι το Μεγαλοχώρι, λίγο έξω από τα Τρί-
καλα (εικόνα 3) και όχι την απόσταση μεταξύ 3ου Γυμνασίου και Τρικάλων, αφού το 3ο Γυ-
μνάσιο και το κέντρο των Τρικάλων δεν ανήκουν ακριβώς στον ίδιο μεσημβρινό, καθώς τα 
γεωγραφικά τους μήκη διαφέρουν περίπου 5΄.  
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Εικόνα 3: Μέτρηση μεσημβρινής απόστασης 3ου Γυμνασίου Ναυπάκτου - Τρικάλων με το 

Google Earth 

Έτσι, π.χ. στις 20/5/2014 το άστρο Alphard στον αστερισμό της Ύδρας (a Hya), μεσουρανεί 
στις 19h 08min στο 3ο Γυμνάσιο σε ύψος 42° 53΄ 24,2΄΄ και στα Τρίκαλα την ίδια μέρα με-
σουρανεί στις 19h 08min και 20s σε ύψος 41° 44΄ 12,4΄΄ (εικόνες 4 και 5).  

 
Εικόνα 4: Μέτρηση ύψους του a Hya κατά την άνω μεσουράνησή του στις 20/5/2014 στο  3ο 

Γυμνάσιο Ναυπάκτου με το Cartes du Ciel 
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Εικόνα 5: Μέτρηση ύψους του a Hya κατά την άνω μεσουράνησή του στις 20/5/2014 στα 

Τρίκαλα με το Cartes du Ciel 

Η διαφορά των δύο υψών είναι 42° 53΄ 24,2΄΄ - 41° 44΄ 12,4΄΄ = 1° 9΄ 11,8΄΄, η οποία σε δε-
καδική μορφή εκφράζεται ως φ=1,1533°. Τόση είναι και η αντίστοιχη επίκεντρη γωνία μετα-
ξύ των δύο τόπων. Επομένως, Γ = 360 s / φ = 360 128,07 / 1,1533 = 39.977km. Συγκρίνοντας 
με την πραγματική τιμή των 39.940 km, βλέπουμε ότι το σφάλμα της μέτρησής μας είναι 
0,1% περίπου!!! 

Συμπεράσματα - Προτάσεις 

Γίνεται φανερό πόσο εντυπωσιακά απλή και ακριβής είναι η μέτρηση της περιμέτρου της 
Γης με τη μέθοδο του Ποσειδώνιου και τη χρήση των λογισμικών Google Earth και Cartes du 
Ciel. Το ενδιαφέρον που παρουσιάζει η μέθοδος είναι ότι συνδέει μια παρατήρηση στον 
ουρανό με το μέγεθος της Γης, που εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται να σχετίζονται. Η απλό-
τητα και κομψότητα της μεθόδου την κάνει εντυπωσιακή, ενώ το αποτέλεσμά της κατα-
πλήσσει ως προς την ακρίβειά του. Παράλληλα, η χρήση των δύο λογισμικών είναι φιλική 
προς το χρήστη και οι μετρήσεις με αυτά είναι εύκολες και άμεσες.  

Εναλλακτικά, αντί για το Cartes du Ciel μπορεί να χρησιμοποιηθεί το εξίσου καλό, φιλικό 
προς το χρήστη, ελεύθερο λογισμικό Stellarium. Το Stellarium έχει δυνατότητες αντίστοιχες 
του Cartes du Ciel, με τη βοήθεια του οποίου μπορούμε να κάνουμε τις μετρήσεις που  
χρειάζονται στην εργασία μας. Εμφανίζει έναν ρεαλιστικό ουρανό σε 3D όπως ακριβώς θα 
τον βλέπαμε με γυμνά μάτια, κιάλια ή τηλεσκόπιο. (Stellarium, 2014)  

Όπως αναφέραμε ήδη, η εργασία αυτή εφαρμόστηκε στα πλαίσια προγράμματος σχολικών 
δραστηριοτήτων στο 3ο Γυμνάσιο Ναυπάκτου («Πάμε ξανά στις ξαστεριές, στον Ήλιο τον 
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ηλιάτορα», 2014). Τα δύο λογισμικά χρησιμοποιήθηκαν ως λογισμικά πρακτικής και εξά-
σκησης και η διδακτική μας προσέγγιση ήταν αυτή της καθοδηγούμενης ανακάλυψης. Φυ-
σικά η διδακτική προσέγγιση μπορεί να αλλάξει και ο κάθε εκπαιδευτικός να εφαρμόσει 
όποια διδακτική μέθοδο νομίζει ότι θα πετύχει καλύτερα τους στόχους του.  

Μια εναλλακτική πρόταση είναι οι μαθητές να κάνουν αρχικά ιστοεξερεύνηση και να βρουν 
πληροφορίες για τις μεθόδους μέτρησης της περιμέτρου της Γης και ειδικά του Ποσειδώ-
νιου ή να μεταφράσουν το κείμενο του Κλεομήδους και κατόπιν να χρησιμοποιήσουν τα 
δύο λογισμικά για μετρήσεις. Τέλος, θα μπορούσε να γίνει συνεργασία ανάμεσα σε δύο 
σχολεία που βρίσκονται περίπου στον ίδιο μεσημβρινό. 
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Περίληψη 

Στα τέλη του 19ου αιώνα οι περισσότεροι επιστήμονες πίστευαν πως ότι μπορούσε να μάθει 
κανείς για τη Φυσική ήταν ήδη γνωστό. Οι νόμοι της Κλασικής Μηχανικής και της Θερμοδυ-
ναμικής είχαν ερμηνεύσει ένα μεγάλο φάσμα φαινομένων, ενώ ο Maxwell ενοποιώντας τον 
Ηλεκτρισμό με το Μαγνητισμό μέσα από μια κομψή θεωρία, αποκάλυψε πέραν όλων των 
άλλων και την κυματική φύση του φωτός. Στις αρχές το 20ου αιώνα όμως έγινε μια πραγμα-
τική επανάσταση στο χώρο της Φυσικής, μιας και τα διάφορα πειραματικά αποτελέσματα 
από πειράματα της εποχής όπως η ακτινοβολία του μέλανος σώματος, το φωτοηλεκτρικό 
φαινόμενο και το φαινόμενο Compton, δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν μέσα από την επι-
κρατούσα θεωρία της κλασικής ηλεκτροδυναμικής. Ο Einstein το 1905 στην εργασία του για 
την ερμηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινομένου, ανέδειξε μια άλλη υπόσταση του φωτός τη 
σωματιδιακή (Young, 1992). Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάπτυξη ενός διδακτι-
κού σεναρίου που συνδυάζει ΤΠΕ και εργαστηριακή πρακτική, με σκοπό οι μαθητές καθο-
δηγούμενοι να περάσουν μέσα από τα πειραματικά μονοπάτια του φωτοηλεκτρικού φαι-
νομένου που αναδεικνύουν τη σωματιδιακή φύση του φωτός. Το διδακτικό σενάριο εντάσ-
σεται στο μάθημα της Φυσικής Γενικής Παιδείας της Γ΄ Λυκείου και ευελπιστεί να εισάγει 
τους μαθητές στον μικρόκοσμο της Σύγχρονης Φυσικής.  

Λέξεις - Κλειδιά: Φως, φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, κβαντομηχανική, ΤΠΕ , πείραμα.  
 

Εισαγωγή 

Στις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα ήταν γνωστό από διάφορα πειράματα, ότι όταν τo 
φως προσπίπτει πάνω σε ορισμένες μεταλλικές επιφάνειες, τότε εκπέμπονται από αυτές 
ηλεκτρόνια. Το φαινόμενο αυτό ονομάστηκε φωτοηλεκτρικό φαινόμενο και τα εκπεμπόμε-
να ηλεκτρόνια φωτοηλεκτρόνια (Young, 1992). Το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο μελετήθηκε 
από τους Hallwacs και Lenard στην περίοδο 1886-1900 με τελείως απρόσμενα πειραματικά 
αποτελέσματα, τα οποία δεν μπορούσαν να ερμηνευθούν με βάση την κλασική ηλεκτρομα-
γνητική θεωρία. Ο Einstein το 1905 -παράλληλα με την εργασία του για τη σχετικότητα- ερ-
μήνευσε το φωτοηλεκτρικό φαινόμενο βασιζόμενος στις ιδέες του Max Planck περί κβά-
ντωσης του φωτός. Σύμφωνα με τον Einstein, όταν μια φωτεινή ακτίνα απλώνεται από ένα 
σημείο, η ενέργεια δεν κατανέμεται ομοιόμορφα αλλά αποτελείται από έναν πεπερασμένο 
αριθμό κβάντων ενέργειας, που κινούνται το καθένα αδιαίρετο και μπορούν να απορρο-
φώνται ή να παράγονται ως όλον. Για την εργασία του αυτή- και όχι για τη σχετικότητα- ο 
Eintsein τιμήθηκε το 1921 με το βραβείο Νόμπελ (Γραμματικάκης, 2006).  

 
Σενάριο διδασκαλίας 

 
Διδακτικοί στόχοι 
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Οι μαθητές πραγματοποιούν κατάλληλα πειράματα ώστε να εξάγουν τους πειραματικούς 
νόμους του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Επίσης διαπιστώνουν την αδυναμία της κλασικής 
ηλεκτροδυναμικής να ερμηνεύσει τους νόμους του φωτοηλεκτρικού φαινομένου και τους 
ερμηνεύουν με βάση τη κβαντική θεώρηση του φωτός. Τέλος υπολογίζουν τη σταθερά του 
Planck, το έργο εξαγωγής του μετάλλου και την οριακή συχνότητα (Young, 1992 . Τραχανάς, 
1991). Στα πλαίσια της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας οι μαθητές εκτιμούν την αξία της 
ομαδικής εργασίας στην ανακάλυψη της νέας γνώσης, ενώ συνδέουν το φαινόμενο με κα-
θημερινές τεχνολογικές εφαρμογές.  

 
Υλικοτεχνική υποδομή 

 
Πειραματική διάταξη που χρησιμοποιείται: 
Στην εικόνα 1 φαίνεται η πειραματική διάταξη με την οποία πραγματοποιούνται όλα τα 
πειράματα του φωτοηλεκτρικού φαινομένου (http://ekfe.eyr.sch.gr/).  
 

 
Εικόνα 1: Πειραματική διάταξη φωτοηλεκτρικού φαινομένου. 

Στην υποδοχή των φίλτρων μπορεί να τοποθετείται ένα από τα έξι υάλινα μονοχρωματικά 
φίλτρα, το κόκκινο (630nm), το πορτοκαλί (580nm), το κίτρινο σκούρο (550nm),το κίτρινο 
ανοιχτό (510nm), το πράσινο (520nm) και το μπλε (470nm). Το φωτοκύτταρο Cs της συ-
σκευής (εικόνα 2) αποτελείται από δυο αγώγιμα ηλεκτρόδια, την άνοδο και την κάθοδο, 
που περικλείονται σε ένα γυάλινο αερόκενο σωλήνα.  
 

 
Εικόνα 2: Διάταξη φωτοκύτταρου.  

Η κάθοδος έχει μεγάλη επιφάνεια και φέρει επίστρωση από το αλκαλιμέταλλο Cs. Με μια 
ποτενσιομετρική διάταξη δύναται να μεταβάλλεται η διαφορά δυναμικού μεταξύ των ηλε-
κτροδίων. Όταν μονοχρωματικό φως προσπίπτει πάνω στη φωτοευαίσθητη επιφάνεια της 
καθόδου, τότε εκπέμπονται από αυτή φωτοηλεκτρόνια, και έτσι στο εξωτερικό κύκλωμα 
ανιχνεύεται ηλεκτρικό ρεύμα (φωτορεύμα) που μετριέται με το μικροαμπερόμετρο (Young, 
1992).  
 
Λογισμικό που χρησιμοποιείται: 
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Χρησιμοποιείται το λογισμικό PhET INTERACTIVE SIMULATIONS 
(http://phet.colorado.edu/el/), περιβάλλον προσομοίωσης ¨φωτοηλεκτρικό φαινόμενο¨.  
 

Οργάνωση της τάξης, διδακτική μεθοδολογία και διαχείριση διδακτικού χρόνου 
 

Οι μαθητές είναι χωρισμένοι σε ομάδες των 4 ατόμων και δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά 
(Ματσαγγούρας, 2000) στο σχολικό εργαστήριο φυσικών επιστημών. Η διδακτική μεθο-
δολογία που ακολουθείται είναι η καθοδηγούμενη ανακάλυψη (Χαλκιά, 2012). Η διδα-
σκαλία εκτιμάται να ολοκληρώνεται σε δυο διδακτικές ώρες, ενώ οι μαθητές είναι καλό 
να έχουν ως προαπαιτούμενες γνώσεις τις βασικές έννοιες της κλασικής ηλεκτρομαγνητι-
κής θεωρίας. Η διδασκαλία προτείνεται να ξεκινάει επικαλούμενος ο διδάσκων αυτό που 
συμβαίνει όταν κάποιος βρεθεί σε μια κλειστή πόρτα και υπάρχει φωτοκύτταρο ή όταν 
προσπίπτει φως στο κομπιουτεράκι με το ηλιακό κύτταρο. Συγκεκριμένα ζητεί από τους μα-
θητές να περιγράψουν το τι παρατηρούν με μια σειρά χρονικής ακολουθίας, μέσα από τη 
λογική ¨αιτίας - αποτελέσματος¨ (Κασσέτας, 2004). Οι μαθητές διατυπώνουν τις παρατηρή-
σεις τους και καλούνται να ανακαλύψουν το φαινόμενο μέσα από το δρόμο του πειράμα-
τος.  
 

Οι πειραματικές δραστηριότητες 
 

1η Δραστηριότητα:  
Προετοιμασία συσκευής: 
- ¨Επιταχύνουσα¨ τάση V=10V μεταξύ των ηλεκτροδίων του φωτοκύτταρου. 
- Τοποθέτηση κόκκινου υάλινου φίλτρου στην υποδοχή φίλτρων. 
- Ρύθμιση για μεσαία ένταση προσπίπτοντος φωτός. 
Λήψη μετρήσεων: 
 Οι μαθητές μεταβάλλουν την απόσταση x μεταξύ της φωτεινής πηγής και του φωτοκύττα-
ρου μειώνοντάς την από x=40cm σε x=20cm με βήμα 1cm. Για κάθε τιμή απόστασης κατα-
γράφουν και μια τιμή έντασης φωτορεύματος i και αποδίδουν τα πειραματικά ζεύγη τιμών 
(1/x2, i) σε αντίστοιχο διάγραμμα i-1/x2 (διάγραμμα 1). 
 

 
Διάγραμμα 1: Γραφική παράσταση i-1/x2.  

 
Από τη γραφική παράσταση οι μαθητές διαπιστώνουν την αναλογία μεταξύ της έντασης του 
φωτορεύματος i και του αντίστροφου τετραγώνου της απόστασης 1/x2.  
Συμπέρασμα: 
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Δίνοντας στους μαθητές ως δεδομένο ότι σύμφωνα με το νόμο της φωτομετρίας η ένταση 
της φωτεινής ακτινοβολίας Ι είναι αντιστρόφως ανάλογη του τετραγώνου της απόστασης x 
από τη φωτεινή πηγή (Schaim et al, 1985), διαπιστώνουν την αναλογία μεταξύ της έντασης 
του φωτοηλεκτρικού ρεύματος i και της έντασης της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολί-
ας I. 
 
2η Δραστηριότητα:  
Προετοιμασία συσκευής: 
- Τοποθέτηση κόκκινου υάλινο φίλτρου στην υποδοχή φίλτρων. 
- Ρύθμιση για μεσαία ένταση προσπίπτοντος φωτός. 
Λήψη μετρήσεων: 
Μεταβάλλοντας οι μαθητές την “επιβραδύνουσα” τάση V από 0V έως -0,16V με βήμα     -
0,02V λαμβάνουν τιμές για την ένταση του φωτορεύματος i. Κάθε φορά για μια συγκεκρι-
μένη τιμή της τάσης V λαμβάνουν τρία πειραματικά ζεύγη τιμών (V,i) που αντιστοιχούν σε 
αποστάσεις μεταξύ φωτεινής πηγής και φωτοκύτταρου, x=35cm, x=27cm και x=23cm. Οι 
αποστάσεις αυτές δεν είναι τυχαίες. Όπως προκύπτει από τις πειραματικές μετρήσεις και το 
συμπέρασμα της 1ης δραστηριότητας αν η αρχική απόσταση είναι x=35cm, τότε σε απόστα-
ση x=27cm διπλασιάζεται η ένταση του προσπίπτοντος φωτός, ενώ σε απόσταση x=23cm 
τριπλασιάζεται. Στη συνέχεια και όμοια με πριν οι μαθητές λαμβάνουν πειραματικές με-
τρήσεις μεταβάλλοντας την “επιταχύνουσα” τάση από 0V έως 5V με βήμα 0,2V και σχεδιά-
ζουν σε κοινό διάγραμμα i-V τις τρεις γραφικές παραστάσεις για x=35cm, x=27cm και 
x=23cm (διάγραμμα 2). 
 

 
Διάγραμμα 2: Τρεις γραφικές παραστάσεις i-V για x=35cm, x=27cm και x=23cm σε κοινό 

διάγραμμα.  
 
Συμπεράσματα: 
Από τις τρεις γραφικές παραστάσεις στο κοινό διάγραμμα 2, οι μαθητές καθοδηγούνται στο 
να συμπεράνουν τα εξής: 
- Για συγκεκριμένη τιμή έντασης Ι και συχνότητας f της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβο-
λίας καθώς η “επιταχύνουσα” τάση V αυξάνει από μηδέν έως μια υψηλή θετική τιμή, η έ-
νταση i του φωτορεύματος αυξάνει επίσης από μια μη μηδενική τιμή μέχρι μια μέγιστη τι-
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μή. Μάλιστα από μια τιμή τάσης και πάνω η ένταση του φωτορεύματος σταθεροποιείται 
χωρίς πλέον να αυξάνει, γεγονός που υποδηλώνει ότι όλα τα ηλεκτρόνια που εκπέμπονται 
από την κάθοδο φθάνουν στην άνοδο. 
- Για συγκεκριμένη τιμή έντασης Ι και συχνότητας f της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβο-
λίας καθώς η “επιβραδύνουσα” τάση V μεταβάλλεται από 0V έως -0,16V, η ένταση i του 
φωτορεύματος μειώνεται από μια μη μηδενική τιμή μέχρι την τιμή μηδέν. Η τάση για την 
οποία το φωτορεύμα μηδενίζεται και η ροή των ηλεκτρονίων σταματά ονομάζεται τάση 

αποκοπής Vα. Για τη μέγιστη κινητική ενέργεια maxΚ  των εκπεμπόμενων από την κάθοδο 

ηλεκτρονίων θα ισχύει: α
2
maxmax Veum

2
1Κ ⋅=⋅⋅=  (1) 

- Για ορισμένη συχνότητα προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας, η ένταση της ακτινοβο-
λίας είναι ανάλογη της έντασης του φωτορεύματος. 
- Όταν η συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβολίας παραμένει η ίδια, η τάση αποκοπής 
δεν εξαρτάται από την ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας. Και στις τρεις περιπτώσεις   Vα=-
0,16V. 
 
3η Δραστηριότητα: 
Προετοιμασία συσκευής: 
- Η απόσταση μεταξύ της φωτεινής πηγής και του φωτοκύτταρου ρυθμίζεται στα 25cm.  
- Ρύθμιση για μεσαία ένταση προσπίπτοντος φωτός. 
Λήψη μετρήσεων: 
Για καθένα από τα έξι υάλινα χρωματικά φίλτρα που διαδοχικά τοποθετούν οι μαθητές 
στην υποδοχή μετρούν την τάση αποκοπής Vα και σχεδιάζουν τη γραφική παράσταση 
|Vα|=f(f) (διάγραμμα 3). Επίσης με βάση τη σχέση (1) σχεδιάζουν και τη γραφική παράστα-
ση Kmax=f(f) (διάγραμμα 4).  
 

 
Διάγραμμα3: Γραφική παράσταση Vα=f(f)       Διάγραμμα 4: Γραφική παράσταση Kmax=f(f) 

 
Συμπεράσματα: 
Τα μεγέθη Vα και Κmax εξαρτώνται γραμμικά από την f. Επίσης όταν η f είναι μικρότερη από 
μια ελάχιστη τιμή fC (οριακή συχνότητα) δεν εξέρχονται ηλεκτρόνια από την κάθοδο άρα 
δεν παρατηρείται φωτοηλεκτρικό φαινόμενο, όσο μεγάλη και αν είναι η ένταση της φωτει-
νής ακτινοβολίας. Επίσης οι μαθητές κατά τη διάρκεια του πειράματος μεταβάλλουν την 
ένταση του φωτός και διαπιστώνουν ότι η Vα

 (και επομένως και η Κmax) δεν εξαρτάται από 
την ένταση της ακτινοβολίας.  
 
4η Δραστηριότητα: 
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Προετοιμασία συσκευής: 
- Η απόσταση μεταξύ της φωτεινής πηγής και του φωτοκύτταρου ρυθμίζεται στα 25cm.  
- Ρύθμιση για μεσαία ένταση προσπίπτοντος φωτός. 
- Στην υποδοχή τοποθετείται ένα υάλινο χρωματικό φίλτρο της επιλογής των μαθητών. 
Πραγματοποίηση πειράματος: 
Οι μαθητές παρεμβάλλουν την παλάμη τους μεταξύ της φωτεινής πηγής και της υποδοχής 
του υάλινου φίλτρου και παρατηρούν άμεση πτώση της έντασης του φωτορεύματος μέχρι 
μηδενισμού του. Κατόπιν απομακρύνουν την παλάμη τους και διαπιστώνουν άμεση αποκα-
τάσταση του φωτορεύματος (χρόνος απόκρισης της τάξης 10-9s).  
Συμπέρασμα: 
Οι μαθητές συμπεραίνουν ότι το φωτορεύμα εμφανίζεται σχεδόν ταυτόχρονα με την πρό-
σπτωση της φωτεινής ακτινοβολίας στην κάθοδο, χωρίς χρονική καθυστέρηση. 
 

Οι πειραματικοί νόμοι του φωτοηλεκτρικού φαινομένου 
 

Οι μαθητές συνοψίζουν τα παραπάνω πειραματικά αποτελέσματα συμπληρώνοντας τις 
προτάσεις στους τέσσερεις παρακάτω νόμους που αποτελούν τους πειραματικούς νόμους 
του φωτοηλεκτρικού φαινομένου (Τραχανάς, 1991). 
1ος Νόμος: Η ένταση του φωτοηλεκτρικού ρεύματος …αυξάνεται… …ανάλογα… με την έντα-
ση της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας.  
2ος Νόμος: Η μέγιστη κινητική ενέργεια των εξερχομένων ηλεκτρονίων …δεν… …εξαρτάται… 
από την …ένταση… της προσπίπτουσας φωτεινής ακτινοβολίας, παρά μόνο από τη 
…συχνότητά… της. 
3ος Νόμος: Φωτοηλεκτρικό ρεύμα εμφανίζεται μόνο όταν η …συχνότητα… της προσπίπτου-
σας φωτεινής ακτινοβολίας είναι …μεγαλύτερη… από μια ελάχιστη τιμή fC , χαρακτηριστική 
του υλικού της φωτοκαθόδου. Η fC ονομάζεται οριακή συχνότητα ή συχνότητα κατωφλίου.  
4ος Νόμος: Το φωτοηλεκτρικό ρεύμα εμφανίζεται σχεδόν …ταυτόχρονα… με την πρόσπτωση 
της φωτεινής δέσμης στη φωτοκάθοδο.  
 

Απόπειρα κλασσικής ερμηνείας του φωτοηλεκτρικού φαινομένου 
 

Στο σημείο αυτό οι μαθητές βασιζόμενοι στις γνώσεις που έχουν αποκτήσει από την κλασι-
κή ηλεκτρομαγνητική θεωρία καθώς και σε κάποιες βασικές γνώσεις που τους δίνει ο διδά-
σκων, καθοδηγούνται να διαπιστώσουν κατά πόσο η κλασική ηλεκτροδυναμική μπορεί να 
εξηγήσει τους πειραματικούς νόμους του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. Συγκεκριμένα δια-
πιστώνουν ότι ο 1ος Νόμος ερμηνεύεται από την κλασική ηλεκτρομαγνητική θεωρία ενώ οι 
υπόλοιποι τρείς όχι (Τραχανάς, 1991). 
 

Η ευφυής σύλληψη!  
Κβαντική ερμηνεία του φωτοηλεκτρικού φαινομένου 

 
Το 1905 ο Einstein πρώτος διατύπωσε μια μεγαλοφυή θεωρία που έμελε να ερμηνεύσει με 
πολύ απλό τρόπο τα «περίεργα» πειραματικά δεδομένα του φωτοηλεκτρικού φαινομένου. 
Ο Einstein βασιζόμενος και επεκτείνοντας τις ιδέες του Max Planck για την κβάντωση των 
ηλεκτρομαγνητικών κυμάτων, υπέθεσε ότι το φως (και οποιοδήποτε ηλεκτρομαγνητικό κύ-
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μα) συχνότητας f αποτελείται από μια ¨βροχή¨ φωτονίων όπου το κάθε φωτόνιο έχει ενέρ-
γεια Ε που ισούται με fhΕ ⋅= (2), όπου h=6,63x10-34J.s η σταθερά του Planck. Κατά τον 
Einstein στο φωτοηλεκτρικό φαινόμενο η εντοπισμένη ενέργεια σε ένα φωτόνιο h.f μετα-
φέρεται ακαριαία και ολόκληρη σε ένα και μόνο ηλεκτρόνιο του μετάλλου της φωτοκαθό-
δου με μια διαδικασία «όλα ή τίποτα», σε αντίθεση με τη συνεχή μεταφορά ενέργειας στη 
κλασική θεωρία. Συνδυάζοντας ο Einstein την ιδέα αυτή με τη Διατήρηση της Ενέργειας 
πρότεινε ότι από την ενέργεια h.f που απορροφά ένα ηλεκτρόνιο, ένα μέρος χρησιμοποιεί-
ται για την εξαγωγή του ηλεκτρονίου από το μέταλλο (έργο εξαγωγής Wεξ.), ενώ η υπόλοι-
πη παραμένει στο ηλεκτρόνιο ως κινητική ενέργεια (μέγιστη κινητική ενέργεια εξαγωγής 
Κmax) , δηλαδή: maxεξ.Wfh Κ+=⋅ (3). Η σχέση (3) αποτελεί τη φωτοηλεκτρική εξίσωση 

του Einstein. Η θεωρία αυτή αναδεικνύει τη σωματιδιακή φύση του φωτός.  
 
Στο σημείο αυτό κρίνεται σκόπιμο οι μαθητές να μπουν στα μονοπάτια της σκέψης του Ein-
stein και κυρίως στη σωματιδιακή υπόσταση του φωτός, μέσω του λογισμικού PhET INTER-
ACTIVE SIMULATIONS (http://phet.colorado.edu/el/) και του περιβάλλοντος προσομοίωσης 
“φωτοηλεκτρικό φαινόμενο” (εικόνα 3).  
 

 
Εικόνα 3: Περιβάλλον προσομοίωσης ¨φωτοηλεκτρικό φαινόμενο¨ του λογισμικού PhET . 

 
Μέσω του λογισμικού οι μαθητές παρατηρούν ότι για συγκεκριμένες αρχικές συνθήκες 
τους πειράματος για κάθε ένα φωτόνιο που προσπίπτει στην κάθοδο, εκπέμπεται και ένα 
φωτοηλεκτρόνιο από αυτή. Έτσι ενθαρρύνονται να δεχτούν μια διαφορετική φύση του φω-
τός από αυτή που μέχρι τώρα γνώριζαν και σε ένα επόμενο στάδιο να γνωρίσουν τη θεωρία 
του Einstein σύμφωνα με την οποία θα κληθούν να ερμηνεύσουν τους τέσσερεις πειραμα-
τικούς νόμους του φωτοηλεκτρικού φαινομένου (Τραχανάς, 1991).  
Ερμηνεία 1ου Νόμου: Όσα περισσότερα φωτόνια προσπίπτουν στη φωτοκάθοδο, δηλαδή 
όσο μεγαλύτερη είναι η ένταση της φωτεινής ακτινοβολίας τόσα περισσότερα φωτοηλε-
κτρόνια θα εξέρχονται από αυτή. Συνεπώς η ένταση του φωτορεύματος αυξάνεται ανάλογα 
με την φωτεινή ένταση.  
Ερμηνεία 2ου Νόμου: Η φωτοηλεκτρική εξίσωση (3) δείχνει ότι η μέγιστη ταχύτητα των ε-
ξερχόμενων ηλεκτρονίων εξαρτάται μόνο από τη συχνότητα της προσπίπτουσας ακτινοβο-
λίας και όχι από την έντασή της.  

578

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://phet.colorado.edu/el/


Ερμηνεία 3ου Νόμου: Από την εξίσωση (3) φαίνεται αμέσως ότι το φωτοηλεκτρικό φαινόμε-
νο είναι δυνατό μόνο όταν η ενέργεια του φωτονίου είναι μεγαλύτερη από το έργο εξαγω-
γής του μετάλλου. Η οριακή συχνότητα fC προσδιορίζεται από τη σχέση h.fC=Wεξ. (4) 
και η τιμή της εξαρτάται από το συγκεκριμένο μέταλλο. 
Ερμηνεία 4ου Νόμου: Τα φωτοηλεκτρόνια εκπέμπονται σχεδόν ταυτόχρονα με τη στιγμή του 
φωτισμού της μεταλλικής επιφάνειας διότι σύμφωνα με τη σωματιδιακή φύση του φωτός, 
η ηλεκτρομαγνητική ενέργεια δεν είναι πλέον ισοκατανεμημένη πάνω στο κυματομέτωπο, 
αλλά συγκεντρωμένη σε μικρά δεμάτια (πακέτα), τα φωτόνια ή κβάντα, καθένα από τα ο-
ποία αλληλεπιδρά ακαριαία με ένα από τα ηλεκτρόνια του μετάλλου, στο οποίο μεταφέρει 
την ορμή και την ενέργειά του.  
 

Υπολογισμός της σταθεράς του Planck, του έργου εξαγωγής του μετάλλου Wεξ. και της ο-
ριακής συχνότητας fC 

 

- Από την κλίση της ευθείας του διαγράμματος 4, οι μαθητές βρίσκουν ότι h=6,616x10-34J.s. 
Από τη διεθνή βιβλιογραφία είναι γνωστό ότι h=6,63x10-34J.s, άρα το πειραματικό σφάλμα 
είναι της τάξης του 0,2%! 
- Από τη φωτοηλεκτρική εξίσωση (3) και για οποιοδήποτε ζεύγος τιμών (f, Kmax), οι μαθητές 
υπολογίζουν το έργο εξαγωγής, το οποίο κατά μέσο όρο προκύπτει ότι είναι   Wεξ.=2,98x10-

19J. Σύμφωνα με τον κατασκευαστή και τη διεθνή βιβλιογραφία το έργο εξαγωγής του Cs 
είναι 2,87x10-19J, άρα το πειραματικό σφάλμα είναι της τάξης του 3,8%. 

- Από τη σχέση (4) προκύπτει ότι: Hz100,45
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Συζήτηση-επίλογος 

Η αλματώδης ανάπτυξη της Φυσικής καθώς και τα τεχνολογικά επιτεύγματά της, καθιστούν 
πλέον επιτακτική την ανάγκη για την εισαγωγή εννοιών Σύγχρονης Φυσικής στη διδακτέα 
ύλη του Λυκείου. Έτσι συνέχεια του παρόντος διδακτικού σεναρίου θα μπορούσε να αποτε-
λέσει η φασματική αποτύπωση της ύλης μέσω των φασμάτων εκπομπής και απορρόφησης. 
Η ομαδοσυνεργτική διδασκαλία, καθώς και η αξιοποίηση του σχολικού εργαστηρίου των 
φυσικών επιστημών σε συνδυασμό με τις ΤΠΕ. , μπορούν να αναδείξουν καινοτόμες διδα-
κτικές πρακτικές που είναι ικανές να εισάγουν τους μαθητές ακόμα και στις δύσκολες έν-
νοιες της Κβαντικής Φυσικής. Έτσι σε ένα νέο σχολείο που θα συνδέει τη γνώση με την τε-
χνολογία και δε θα δίνει έμφαση στην πολυδαίδαλη ασκησιολογία, θα πρέπει να αναδει-
κνύονται όλες οι καινοτόμες προσπάθειες που λαμβάνουν υπόψη τους τα σύγχρονα διδα-
κτικά εργαλεία και τις αρχές της παιδαγωγικής και διδακτικής επιστήμης.  
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Ολοκληρωμένη διαχείριση παράκτιας ζώνης/νησιωτικού χώρου 
Μια διδακτική παρέμβαση με την χρήση Τ.Π.Ε. 

 
 

Βαγιάννης Παναγιώτης 
Καθηγητής Φυσικής 
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Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήμα Επιστημών 

της Θάλασσας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
gtsir@aegean.gr 

Περίληψη 

Η ολοκληρωμένη διαχείριση της παράκτιας ζώνης/νησιωτικού χώρου είναι μία σύνθετη 
διαδικασία με συνιστώσες που αφορούν στο φυσικό περιβάλλον, στην οικονομία και στην 
κοινωνία. Αν και οι συνιστώσες αυτές στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση προσεγγίζονται 
μέσω διαφόρων μαθημάτων, η έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης, ως συνθετική 
διαδικασία δεν περιλαμβάνεται στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών (ΑΠΣ). Σκοπός της 
εργασίας ήταν η ανάπτυξη ενός εκπαιδευτικού πακέτου που θα βασίζεται στις Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και στοχεύει στην εξοικείωση των μαθητών 
με την έννοια της ολοκληρωμένης διαχείρισης, ιδιαίτερα της παράκτιας ζώνης (ΟΔΠΖ). 
Δημιουργήθηκε εκπαιδευτικό πακέτο που βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην αξιοποίηση 
λογισμικού, που αναπτύχθηκε για τον σκοπό αυτό. Επίσης, περιλαμβάνει παρουσίαση 
διαφανειών με αντίστοιχο λογισμικό, σχέδιο εργασίας με φύλλο εργασίας και φύλλο 
αξιολόγησης, αλλά και φύλλα με δεδομένα για διάφορες περιοχές για την εκτέλεση 
ασκήσεων. Η διδακτική παρέμβαση ήταν αποτελεσματική σε γνωστικό και σε 
συναισθηματικό επίπεδο. Φαίνεται ότι η χρήση ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους 
μαθητές και πλεονεκτεί ισχυρά έναντι των κλασικών εκπαιδευτικών μεθόδων. 

Λέξεις - κλειδιά: Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, 
Ολοκληρωμένη Διαχείριση Παράκτιας Ζώνης, νέες μέθοδοι και τεχνικές διδασκαλίας. 

Εισαγωγή 

Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) και στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της Γεωγραφίας του Γυμνασίου γίνεται αναφορά στην 
υδρόσφαιρα, στους ωκεανούς και στις θάλασσες καθώς και στη σημασία τους για το 
οικοσύστημα. Αντίστοιχα στη Διαχείριση Φυσικών Πόρων της Α΄ Λυκείου γίνεται αναφορά 
στους υδατικούς πόρους και στην διαχείρισή τους, χωρίς όμως το παράκτιο περιβάλλον και 
πολύ περισσότερο βέβαια την ολοκληρωμένη διαχείρισή του να αποτελούν ιδιαίτερο 
αντικείμενο μελέτης. Οι εφαρμογές των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, μπορούν να υποστηρίξουν ουσιαστικά 
τη διδακτική πράξη και να ενισχύσουν τη μαθησιακή διαδικασία (Δημητρακοπούλου, 2004). 
Θέμα της εργασίας είναι η εισαγωγή των ΤΠΕ στην Περιβαλλοντική Εκπαίδευση (ΠΕ) όπως 
υλοποιείται στην δευτεροβάθμια εκπαίδευση (ΔΕ) μέσα από το μάθημα επιλογής Φυσικοί 
Πόροι που διδάσκεται στην Α’ Λυκείου (θα μπορούσε να ενταχθεί και στα πλαίσια ενός 
προγράμματος ΠΕ). Η βασική ιδέα είναι να γνωρίσουν οι μαθητές ΔΕ τα στοιχεία που 
αποτελούν και διαμορφώνουν την παράκτια ζώνη/νησιωτικό χώρο με την βοήθεια των ΤΠΕ.  
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Στόχοι της εργασίας 

Η παρούσα εργασία είχε ως στόχο την ανάπτυξη εκπαιδευτικού πακέτου για την υλοποίηση 
διδακτικής παρέμβασης σχετικής με το αντικείμενο της Ολοκληρωμένης Διαχείρισης της 
Παράκτιας Ζώνης (ΟΔΠΖ) για μαθητές ΔΕ . Επιμέρους στόχοι: α) η κατάλληλη τροποποίηση 
υφιστάμενου λογισμικού ώστε να είναι κατάλληλο για να χρησιμοποιηθεί από μαθητές ΔΕ, 
β) η διαμόρφωση ολοκληρωμένης διδακτικής παρέμβασης και η υλοποίηση της  ώστε να 
διερευνηθούν οι αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με την παράκτια ζώνη/νησιωτικό χώρο, 
γ) η εξοικείωση των μαθητών, μέσω του εκπαιδευτικού πακέτου, με την ιδέα της ΟΔΠΖ. 
Επιπλέον, η προώθηση της διαθεματικότητας, η χρήση νέων μεθόδων και τεχνικών 
διδασκαλίας και η ανάδειξη της σημασίας που έχει η εισαγωγή των ΤΠΕ στην ΠΕ αλλά και 
γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Συμβατότητα με το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ 

Στις μεθοδολογικές προσεγγίσεις για την ΠΕ προτείνονται το σχέδιο εργασίας και η επίλυση 
προβλήματος. Το θέμα του σχεδίου εργασίας που αναπτύχθηκε ικανοποιεί τον σκοπό που 
τίθεται από το ΑΠΣ και το ΔΕΠΠΣ για την Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, σύμφωνα με τον 
οποίο «θα πρέπει οι μαθητές  να συνειδητοποιήσουν τη σχέση του ανθρώπου με το φυσικό 
και κοινωνικό περιβάλλον του, να ευαισθητοποιηθούν για τα προβλήματα που συνδέονται 
με αυτό και να δραστηριοποιηθούν με ειδικά προγράμματα, ώστε να συμβάλουν στη 
γενικότερη προσπάθεια αντιμετώπισής τους».  

Μεθοδολογία 

Ένα λογισμικό το οποίο αναπτύχθηκε για την ΟΔΠΖ (Τσουκαλά, 2013, Βαγιάννης, 2014) και 
που ενσωματώνει ένα Σύστημα Στήριξης Αποφάσεων (ΣΣΑ) τροποποιήθηκε κατάλληλα, 
ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί από μαθητές της ΔΕ, στα πλαίσια μιας διδακτικής 
παρέμβασης. Για την διδακτική αυτή παρέμβαση αναπτύχθηκε και εκπαιδευτικό υλικό  που 
περιλαμβάνει παρουσίαση διαφανειών, φύλλο εργασίας και φύλλο αξιολόγησης και τέλος 
φύλλα με δεδομένα περιοχών. Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας της διδακτικής 
παρέμβασης, καθώς και σειρά άλλων ερευνητικών ερωτημάτων διερευνήθηκαν μέσω της 
χρήσης 3 ερωτηματολογίων, τα οποία αναλυτικά περιγράφονται σε σχετική εργασία 
(Βαγιάννης, 2014). 

Περιληπτική περιγραφή λογισμικού 

Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό υλοποιεί ένα ΣΣΑ το οποίο χρησιμοποιείται στην ΟΔΠΖ. Το 
λογισμικό δίνει την δυνατότητα στον χρήστη να εισάγει δεδομένα οικονομικών τομέων και 
κοινωνικών δεικτών, τα οποία μπορεί να έχει αναζητήσει και βρει ο ίδιος για κάποια 
περιοχή που έχει επιλέξει ώστε να διαμορφώσει μια «περιοχή» με τα χαρακτηριστικά που 
επιθυμεί. Μετά έχει την δυνατότητα να δει συγκριτικά τις τιμές που παίρνουν 
περιβαλλοντικοί, οικονομικοί και κοινωνικοί δείκτες (Σχήμα 1) τόσο μεταξύ των 
οικονομικών τομέων, όσο και μεταξύ των υποτομέων που αφορούν τον κάθε τομέα. Στην 
Γεωργία π.χ. υπάρχουν οι υποτομείς Ελαιώνες και Λοιπές Καλλιέργειες (Τσουκαλά, 2013). 
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Είναι ακόμα δυνατή η διαμόρφωση σεναρίων για την εξέλιξη δεικτών σε ορισμένο χρονικό 
βάθος – π.χ. μιας δεκαετίας. Τα σενάρια αυτά εισάγονται υπό μορφή αριθμητικών 
δεδομένων και είναι δυνατή από το λογισμικό η γραφική απεικόνιση της εξέλιξης των 
δεικτών.  Τέλος, το λογισμικό ενσωματώνει πολυκριτηριακή ανάλυση με την οποία αφού 
πρώτα ο χρήστης αποδώσει βάρη σε τρία κριτήρια (περιβαλλοντικό, οικονομικό, 
κοινωνικό), γίνεται ιεράρχηση των σεναρίων (Σχήμα 2) και τελικά η επιλογή του καλύτερου 
για την διαχείριση μιας παράκτιας περιοχής/νησιωτικού χώρου (Τσιρτσής, 2013). Το 
καλύτερο σενάριο γενικά δεν είναι αυτό το οποίο βελτιστοποιεί κάθε κριτήριο μόνο του, 
αλλά εκείνο που επιτυγχάνει την καλύτερη εξισορρόπηση μεταξύ των διαφόρων κριτηρίων 
(DITTY Project, 2002). 

 

Σχήμα 1: Συνεισφορά οικονομικών τομέων στις τιμές περιβαλλοντικών, οικονομικών και 
κοινωνικών δεικτών μίας περιοχής. 
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Σχήμα 2: Αποτελέσματα της Πολυκριτηριακής Ανάλυσης. 

Περιγραφή του σχεδίου εργασίας 

Το σχέδιο εργασίας παρουσιάζει την έννοια και τα χαρακτηριστικά της παράκτιας ζώνης, ως 
ένα βασικό μέρος του φυσικού περιβάλλοντος, στα πλαίσια του οποίου ζει και 
δραστηριοποιείται ο άνθρωπος, τα πλεονεκτήματα που προσφέρει αλλά και τα 
προβλήματα που προκύπτουν από την εκμετάλλευσή της όπως και τις οικονομικές 
δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα σε αυτή. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην έννοια 
της ΟΔΠΖ και στη χρήση του πλαισίου DPSIR (Drivers-Pressures-States-Impacts-Responses) 
που στόχο έχει την ανάλυση αιτίου – αιτιατού μεταξύ διαφόρων αλληλεπιδρώντων 
στοιχείων που αφορούν την κοινωνία, την οικονομία και το περιβάλλον στην παράκτια 
ζώνη. Τέλος γίνεται αναφορά και χρήση του ΣΣΑ, το οποίο υλοποιείται με την αξιοποίηση 
κατάλληλου λογισμικού, το οποίο αφού τροφοδοτηθεί με περιβαλλοντικά, οικονομικά και 
κοινωνικά δεδομένα μιας περιοχής, παράγει κατάταξη σειράς σεναρίων που αφορούν τον 
τρόπο διαχείρισης της. 

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Η διδακτική προσέγγιση που εφαρμόστηκε είναι η ομαδοσυνεργατική, αφού οι μαθητές 
εργάζονται σε ομάδες και η διερευνητική μέθοδος, η οποία πραγματοποιήθηκε με την 
βοήθεια εφαρμογών, ώστε να επιτευχθούν οι διδακτικοί στόχοι.  

Αρχικά έγινε γνωριμία με τους μαθητές, και γνωστοποίηση του αντικειμένου με το οποίο 
επρόκειτο να ασχοληθούν. Ο διδάσκων προσπάθησε να προκαλέσει το ενδιαφέρον τους, 
ώστε να ανακαλέσουν τις γνώσεις που είχαν αποκτήσει με οποιοδήποτε τρόπο και οι οποίες 
είχαν σχέση με το αντικείμενο της παρέμβασης. Με εμπλουτισμένη διδασκαλία ο διδάσκων 
παρουσίασε, με προβολή διαφανειών, τη θεματική ενότητα, καθοδήγησε τη διαδικασία, 
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επέλυσε απορίες και εντόπισε δυσκολίες των μαθητών. Ακολούθησε ο διαχωρισμός των 
εμπλεκομένων σε ομάδες, οι οποίες έλαβαν φύλλα εργασίας. Στη συνέχεια ακολούθησε 
συζήτηση γύρω από θέματα και προβληματισμούς που έθεσε ο εκπαιδευτικός, ώστε οι 
εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική διαδικασία να αξιολογήσουν τις απαντήσεις που έδωσαν 
στα φύλλα εργασίας, να διορθώσουν πιθανά λάθη και να λάβουν την απαιτούμενη 
ανατροφοδότηση, ώστε εν τέλει να είναι σε θέση να  απαντούν σωστά στα φύλλα της 
τελικής  αξιολόγησης.  

Οι θεωρίες μάθησης που εφαρμόστηκαν ήταν η οργάνωση και παρουσίαση πληροφορίας – 
συμπεριφορισμός,  καθώς και ο εποικοδομητισμός και οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες. 

Σχεδιασμός σεναρίου 

Η διάρκεια της διδακτικής προσέγγισης προβλέπεται να είναι 5 διδακτικές ώρες. Η 
διδακτική προσέγγιση ξεκινά με παρουσίαση η οποία γίνεται σε αίθουσα με διαδραστικό 
πίνακα ή σε εργαστήριο πληροφορικής ή άλλο χώρο, όπου υπάρχει βιντεοπροβολέας και 
πίνακας για να καταγράφονται οι απόψεις των μαθητών. Η επόμενη δραστηριότητα 
διεξάγεται σε εργαστήριο πληροφορικής όπου παίρνουν φύλλο εργασίας και εργάζονται σε 
ομάδες των δύο ή τριών ατόμων. Σε κάθε ομάδα αντιστοιχεί ένας υπολογιστής με το 
λογισμικό ΣΣΑ. Στη συνέχεια οι μαθητές συμπληρώνουν ατομικά φύλλο αξιολόγησης μέσω 
της αξιοποίησης του λογισμικού ΣΣΑ. Το τελευταίο μέρος της διδακτικής παρέμβασης 
γίνεται στη τάξη, όπου οι ομάδες αναπτύσσουν και συζητούν τις απόψεις τους και ο 
εκπαιδευτικός θέτει ερωτήματα. 

Απαραίτητη υλικοτεχνική υποδομή 

Για την επιτυχή υλοποίηση του παρόντος περιβαλλοντικού προγράμματος κρίνεται 
απαραίτητη η ύπαρξη υπολογιστή στον οποίο είναι εγκατεστημένο το λογισμικό 
παρουσιάσεων και η χρήση υπολογιστών του εργαστηρίου πληροφορικής στους οποίους 
είναι εγκατεστημένο το λογισμικό για την ΟΔΠΖ (ΣΣΑ). Ιδιαίτερα αξιοποιήσιμη κρίνεται η 
ύπαρξη  διαδικτυακής σύνδεσης και βιντεοπροβολέα ή διαδραστικού πίνακα. Ακόμα 
δίνονται στους μαθητές φύλλα με δεδομένα για διάφορες περιοχές, φύλλο εργασίας με 
οδηγίες που τους καθοδηγούν να εισάγουν τα δεδομένα στο λογισμικό το οποίο 
χρησιμοποιούν  για την πραγματοποίηση  δραστηριοτήτων, καθώς και φύλλο αξιολόγησης 
για τις νέες γνώσεις και δεξιότητες που απέκτησαν. 

Υλοποίηση της διδακτικής παρέμβασης 

Η διδακτική παρέμβαση που σχετίζεται με την παρούσα εργασία έγινε κατά το σχολικό έτος 
2013-2014. Συμμετείχαν σε αυτή συνολικά 43 μαθητές/ριες, 25 κορίτσια και 18 αγόρια της 
Α’ Λυκείου του Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Μυτιλήνης και των Λυκειακών Τάξεων του 
Εσπερινού Γυμνασίου Μυτιλήνης. Αναλυτικά ανά διδακτική ώρα υλοποιήθηκαν οι κάτωθι 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες: 

1η διδακτική ώρα : Η δραστηριότητα έγινε στο εργαστήριο φυσικών επιστημών όπου 
υπάρχει βιντεοπροβολέας. Οι μαθητές, έπειτα από προτροπή του καθηγητή, διατύπωσαν 
τις απόψεις τους σχετικά με το υπό συζήτηση αντικείμενο. Οι απαντήσεις καταγράφηκαν σε 
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πίνακα ώστε να είναι δυνατό να σχολιαστούν αργότερα. Στη συνέχεια οι συμμετέχοντες 
ενημερώθηκαν για θέματα που αφορούν την Παράκτια Ζώνη, τη διαχείρισή της και το 
λογισμικό ΣΣΑ, μέσω βιντεοπροβολής με τη χρήση διαφανειών (PowerPoint). 

2η διδακτική ώρα : Ακολούθησε η παρουσίαση των υπόλοιπων διαφανειών. 

3η διδακτική ώρα : Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 έως 3 ατόμων (με έναν 
υπολογιστή σε κάθε ομάδα) και πήραν φύλλο εργασίας, ένα ανά ομάδα, με οδηγίες και με 
ερωτήσεις για την εκτέλεση δραστηριοτήτων. Ο διδάσκων τους καθοδήγησε ώστε να 
εκκινήσουν την εφαρμογή ICZM_Software και να εργαστούν πάνω σε αυτή, ακολουθώντας 
της οδηγίες του φύλλου εργασίας και συμπληρώνοντας το. 

4η διδακτική ώρα : Οι μαθητές έφεραν τα φύλλα εργασίας με τα οποία εργάστηκαν την 
προηγούμενη διδακτική ώρα, ώστε να συνεχίσουν με την εκτέλεση των δραστηριοτήτων. 
Στην συνέχεια ο εκπαιδευτικός προκάλεσε συζήτηση στην τάξη, σχετική με τα 
συμπεράσματα από τις δραστηριότητες με στόχο τον προβληματισμό και την 
ανατροφοδότηση των μαθητών (σχολιασμός και των απαντήσεων που δόθηκαν από αυτούς 
και που καταγράφηκαν στον πίνακα κατά την 1η διδακτική ώρα).  

5η διδακτική ώρα : Οι μαθητές συμπλήρωσαν το φύλλο αξιολόγησης σε ατομικό επίπεδο. 
Μέσω των ασκήσεων αξιολογήθηκαν οι γνώσεις και οι δεξιότητες που απέκτησαν από την 
εκπαιδευτική διαδικασία αναφορικά με την ΠΕ και την αξιοποίηση του λογισμικού ΣΣΑ. 
Επιπλέον μετά το τέλος των ασκήσεων συζήτησαν μέσα στην τάξη τις απαντήσεις που 
έδωσαν στο φύλλο αξιολόγησης, ώστε να τους δοθεί η δυνατότητα για αυτοαξιολόγηση. 

Αποτελέσματα – συμπεράσματα 

Το γνωστικό επίπεδο των μαθητών σε σχέση με το παράκτιο περιβάλλον, αρχικά ήταν 
χαμηλό. Όμως υπήρξε σαφής βελτίωση μετά τη δράση,  βάσει των επιδόσεων τους σε 
σχετικό ερωτηματολόγιο γνώσεων, το οποίο συμπληρώθηκε πριν (pre) και μετά (post) την 
παρέμβαση (Σχήμα 3). 

 

Σχήμα 3: Άθροισμα των απαντήσεων των μαθητών στο ερωτηματολόγιο γνώσεων, πριν (pre) 
με το μπλε χρώμα και μετά (post) με το πορτοκαλί χρώμα, τη διδακτική παρέμβαση. 
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Διαπιστώθηκε επίσης σημαντική βελτίωση των εμπλεκομένων σε επίπεδο ικανοτήτων, αλλά  
και σε συναισθηματικό επίπεδο, μέσω της προαγωγής της ευαισθητοποίησης, της 
ανάπτυξης συνεργατικότητας και  ικανότητας ανεύρεσης  λύσεων σε θέματα διαχείρισης 
παράκτιων περιοχών, όπως προέκυψε από την ενασχόληση τους με τα φύλλα εργασίας και 
αξιολόγησης. Συμπερασματικά: α) κρίνεται σκόπιμη η ένταξη των ΤΠΕ και άλλων 
καινοτόμων τεχνικών μάθησης σε όλα τα διδακτικά αντικείμενα, αλλά και πιο ειδικά στην 
ΠΕ, β) η ΠΕ στα σχολεία πρέπει να δώσει έμφαση στο παράκτιο περιβάλλον και στην 
ολοκληρωμένη διαχείρισή του (τις δυο τελευταίες δεκαετίες στην Ευρώπη, υπάρχει ένας 
αυξανόμενος αριθμός εκπαιδευτικών προγραμμάτων που αφορούν την ΟΔΠΖ και το  
παράκτιο περιβάλλον (Garriga & Losada, 2010)), γ) η ΟΔΠΖ πρέπει να αποτελέσει 
αντικείμενο σε μαθήματα όπως η Διαχείριση Φυσικών Πόρων, η Γεωγραφία, αλλά και σε 
πολλά άλλα διδακτικά αντικείμενα με στόχο τη δημιουργία συνειδητοποιημένων πολιτών 
που θα αναλαμβάνουν ενεργή δράση με στόχο την αειφόρο ανάπτυξη. 
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Περίληψη 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας αποκτούν ευρύτερη εφαρμογή καθώς αποτελούν έναν πιο 
φιλικό στο περιβάλλον τρόπο παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον πα-
ρουσιάζει η χρήση των τεχνολογιών ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην εκπαιδευτική δια-
δικασία μέσα από εργαστήρια στο σχολείο, το πανεπιστήμιο ή ως σεμινάρια. Η ιδιοκατα-
σκευή μικρών μονάδων παραγωγής ηλεκτρισμού όπως μικρών ανεμογεννητριών, φωτοβολ-
ταϊκών πλαισίων και μικρών υδροηλεκτρικών δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές ή φοιτη-
τές να γνωρίσουν μέσα από την πράξη και την δημιουργία τις αρχές λειτουργίας της κάθε 
τεχνολογίας καθώς και να κατανοήσουν σε βάθος πλήθος φαινομένων όπως η ηλεκτρομα-
γνητική επαγωγή κ.α. Στην παρούσα εργασία περιγράφεται η διαδικασία κατασκευής, το 
παιδαγωγικό πλαίσιο καθώς και εφαρμογές που έχουν λάβει χώρα σε Γυμνάσια, Επαγγελ-
ματικά Λύκεια, και Πανεπιστήμια.  

Λέξεις - κλειδιά: ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, εκπαίδευση, ενδιάμεση τεχνολογία, πρα-
κτική προσέγγιση, βιωματική μάθηση, ανεμογεννήτρια, φωτοβολταϊκά, υδρογεννήτρια 
 

Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Ενδιάμεση Τεχνολογία 

Η παγκόσμια ανησυχία για τις επιπτώσεις της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής καθώς 
και οικονομικοί, αλλά και γεωπολιτικοί λόγοι που σχετίζονται με τα ορυκτά καύσιμα, έχουν 
οδηγήσει στην ολοένα και μεγαλύτερη παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας από ανανεώσιμες 
πηγές. Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας διάφορων μορφών (ανεμογεννήτριες, φωτοβολταϊκά, 
μικρά υδροηλεκτρικά κ.α.) εγκαθίστανται και συνδέονται πιο κοντά στον καταναλωτή μετα-
τρέποντάς τον και σε μικρο-παραγωγό και αλλάζουν την παραδοσιακή δομή του συστήμα-
τος ηλεκτρικής ενέργειας. 

Οι ανανεώσιμες πηγές ενέργειας μπορούν να παρέχουν ηλεκτρική ενέργεια στο κεντρικό 
δίκτυο, είτε να τροφοδοτούν αυτόνομα-απομονωμένα συστήματα. Τα αυτόνομα συστήμα-
τα συναντούν ευρεία εφαρμογή σε απομονωμένες περιοχές (π.χ. απομακρυσμένα νησιά) 
όπου η σύνδεση με το κεντρικό δίκτυο είναι δύσκολη και απαιτεί μεγάλο κόστος. Σε μικρή 
κλίμακα φωτοβολταϊκά πλαίσια και μικρές ανεμογεννήτριες μπορούν να τροφοδοτήσουν 
μεμονωμένα σπίτια ή ολόκληρες κοινότητες δημιουργώντας αυτόνομα μικροδίκτυα (Hat-
ziargyriou, 2014). Τέτοιες εφαρμογές έχουν ενδιαφέρον σε δύσβατες περιοχές στον ανα-
πτυγμένο κόσμο και ειδικά στον αναπτυσσόμενο κόσμο όπου ο αριθμός των ανθρώπων 
χωρίς πρόσβαση σε ηλεκτρική ενέργεια εκτιμάται στα 1.3 δισεκατομμύρια, δηλαδή περίπου 
1 στους 5 ανθρώπους. Τα φωτοβολταϊκά (Φ/Β), οι μικρές ανεμογεννήτριες (Α/Γ) και υδρο-
γεννήτριες (Υ/Γ) χάρη στο χαμηλό τους κόστος μπορούν να ηλεκτροδοτήσουν ιατρικές κλινι-
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κές, σχολεία, ακόμα και ολόκληρες κοινότητες και να συμβάλλουν σημαντικά στην άνοδο 
του βιοτικού επιπέδου των κατοίκων.  

Ένας διαδεδομένος τρόπος ανάπτυξης και εφαρμογής των προαναφερθέντων τεχνολογιών 
είναι η «ενδιάμεση τεχνολογία» (intermediate ή appropriate technology). Πρόκειται για ένα 
τρόπο αντίληψης της τεχνολογίας ως μία ενεργή συνιστώσα στην διαμόρφωση των κοινω-
νικών σχέσεων. Εμπεριέχει την αντίληψη πως οι ανθρώπινες κοινωνίες χρειάζεται να έχουν 
τη δυνατότητα να αποφασίζουν άμεσα για το μέλλον τους σύμφωνα με τις ιδιαιτερότητες 
τους και πως η ενδιάμεση τεχνολογία μπορεί να τις ενδυναμώσει προς αυτή την κατεύθυν-
ση. Κάποια χαρακτηριστικά αυτής της αντίληψης είναι η τοπική κατασκευή της τεχνολογίας 
από τους χρήστες, το μικρό κόστος, η χρήση τοπικών πρώτων υλών, η κατανόηση της λει-
τουργίας, η συντήρηση από τους χρήστες, η συλλογική εργασία κ.α. 

Ιδιοκατασκευή Μικρών Ανεμογεννητριών 

Τα εγχειρίδια κατασκευής του Hugh Piggott (Piggott, 2009)  έχουν γίνει σημείο αναφοράς 
για την τοπική κατασκευή αυτοσχέδιων μικρών ανεμογεννητριών και έχουν αποδειχθεί πο-
λύτιμα εργαλεία στη διάδοση αυτής της γνώσης. Η ηλεκτροδότηση αγροτικών περιοχών 
μακριά από το δίκτυο ηλεκτρικής ενέργειας είναι η βασική εφαρμογή αυτής της τεχνολογί-
ας και για αυτό το λόγο πολλές μη-κυβερνητικές οργανώσεις την έχουν χρησιμοποιήσει σε 
αναπτυσσόμενες χώρες. Ταυτόχρονα  πολλές ομάδες ανά τον κόσμο οργανώνουν σεμινάρια 
κατασκευής για όσους ενδιαφέρονται να κατασκευάσουν μία μικρή ανεμογεννήτρια. Το 
βασικό σχέδιο που παρουσιάζεται στο εγχειρίδιο έχει κατασκευαστεί σε πολλές χώρες της 
Ευρώπης, στις ΗΠΑ, στην Λατινική Αμερική και στην Αφρική, σε πολλά διαφορετικά μεγέθη 
ισχύος, με περισσότερες από 1000 τοπικά κατασκευασμένες Α/Γ σε λειτουργία αυτή τη 
στιγμή και έχει αποτελέσει τη βάση εμπορικού προϊόντος από Αφρικάνική εταιρία. 

Η συγκεκριμένη τεχνολογία εκτός του ότι αποτελεί κομμάτι της βιώσιμης αγροτικής ηλε-
κτροδότησης απομονωμένων περιοχών, είναι και μία τεχνολογία η οποία αναπτύσσεται 
από κοινωνικά δίκτυα, με μία προσέγγιση 'από τα κάτω προς τα πάνω' (bottom-up). Σε τέ-
τοιες διαδικασίες 'ανοιχτής' καινοτομίας και έρευνας, η έρευνα διεξάγεται συνήθως από 
τους ίδιους τους χρήστες και τα αποτελέσματά της είναι ελεύθερα προσβάσιμα από όλους 
(Latoufis, 2012). Αυτό αυξάνει την προσαρμοστικότητα του τελικού προϊόντος σε τοπικές 
συνθήκες, ενώ οι τροποποιήσεις των τεχνικών κατασκευής και το ίδιο το σχέδιο, γίνονται 
πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά (Latoufis, Gravas et al. 2013). Επιπλέον, η τεχνική υ-
ποστήριξη των κατασκευών αυτών συνήθως προσφέρεται από το δίκτυο χρηστών-
σχεδιαστών με αποτέλεσμα να είναι πιο άμεση και αποτελεσματική. Αυτές οι εφαρμογές 
ονομάζονται και εφαρμογές 'ανοικτού υλισμικού' (open hardware) και διέπονται από ά-
δειες 'ιδιοκτησίας' οι οποίες διασφαλίζουν ότι οι συγκεκριμένες κατασκευές και τα παρά-
γωγά τους θα παραμείνουν ελεύθερα και ανοικτά, σε αντίθεση με το να γίνουν κλειστές 
πατέντες (Latoufis, Gravas et al. 2012)  

Στο τεχνικό κομμάτι, το βασικό πλεονέκτημα αυτής της ανεμογεννήτριας είναι η δυνατότη-
τα ιδιοκατασκευής της, χρησιμοποιώντας υλικά όπως ξύλο, χάλυβα, χαλκό, ρητίνες και α-
πλά εργαλεία, χωρίς να χρειάζεται ιδιαίτερη προηγούμενη κατασκευαστική εμπειρία (Κο-
τσαμπόπουλος & Λατούφης 2010). Παράλληλα, αποτελεί μία ανεμογεννήτρια με υψηλή 
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απόδοση που μπορεί να συναγωνιστεί γεννήτριες του εμπορίου (Latoufis, Messinis, et al. 
2012). 

Αρχικά κατασκευάζεται από ξύλο μηχανή χειρός που χρησιμεύει στην περιέλιξη των πηνίων 
και πραγματοποιούνται οι περιελίξεις. Τα πηνία τοποθετούνται σε καλούπι που κατασκευά-
ζεται από τρία κόντρα πλακέ. Γίνεται έγχυση μείγματος πολυεστερικής ρητίνης, καταλύτη 
και ταλκ ώστε να σχηματοποιηθεί η πλάκα του στάτη (δηλαδή το σταθερό μέρος της γεννή-
τριας). 

Ο δρομέας (το στρεφόμενο μέρος της γεννήτριας) αποτελείται από δύο χαλύβδινους δί-
σκους περιμετρικά των οποίων είναι τοποθετημένοι μόνιμοι μαγνήτες με βάση την εσωτε-
ρική διάμετρο της γεννήτριας. Για επιπλέον μηχανική αντοχή οι δίσκοι τοποθετούνται σε 
καλούπια και γίνεται έγχυση ρητίνης. 
 
Η χαλύβδινη κατασκευή στήριξης αποτελείται έναν σωλήνα για τη σύνδεση με τον ιστό, ο 
οποίος επιτρέπει την λειτουργία του συστήματος προσανεμισμού σε συνδυασμό με το ανε-
μούριο ή ουρα. Ο δρομέας στηρίζεται σε ένα ρουλεμάν και ο στάτης σε τρία σταθερά ση-
μεία. Ένας μικρότερος σωλήνας στη δεξιά πλευρά της κατασκευής επιτρέπει τη σχετική κί-
νηση μεταξύ της κατασκευής στήριξης και της ουράς ώστε να επιτυγχάνεται η λειτουργία 
του αεροδυναμικού συστήματος προστασίας (furling). 
 

 
Σχήμα 1: Μικρή ανεμογεννήτρια κατασκευασμένη στο ΕΜΠ από φοιτητές 

Εφαρμογή στην Εκπαίδευση 

Παιδαγωγικό Πλαίσιο 

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η χρήση της παραπάνω τεχνολογίας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία μέσα από εργαστήρια στο σχολείο, το πανεπιστήμιο ή ως σεμινάριο για ενήλι-
κες. Η ιδιοκατασκευή μίας μικρής ανεμογεννήτριας δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές (ή 
φοιτητές) να γνωρίσουν μέσα από την πράξη και την δημιουργία από τί αποτελείται και 
πώς λειτουργεί μία πραγματική ανεμογεννήτρια. Έτσι, η μάθηση γίνεται μία βιωματική 
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(Τσαγανού, 2013), εξερευνητική εμπειρία έχοντας ως στόχο οι μαθητές να αισθανθούν ως 
ερευνητές-εφευρέτες που ανακαλύπτουν τα φαινόμενα. Κατα την κατασκευή, δίνεται η δυ-
νατότητα στην εξοικείωση με τις παρακάτω έννοιες-φαινόμενα: 

 
• Ηλεκτρισμός: Περιέλιξη των πηνίων από σύρμα χαλκού, συνδεσμολογία του στάτη της 

γεννήτριας, μέτρηση ωμικής αντίστασης, τάσης, ρεύματος.    

• Μαγνητισμός: Χρήση, τοποθέτηση ισχυρών μαγνητών νεοδυμίου με κατάλληλη πολικό-
τητα ώστε να δημιουργηθεί το επιθυμητό μαγνητικό πεδίο.  

• Ηλεκτρομαγνητισμός: Ηλεκτρομαγνητική επαγωγή, λειτουργία ηλεκτρικών γεννητριών 
και παρομοίως κινητήρων (στάτης, δρομέας κτλ). 

• Ημιαγώγιμες διατάξεις: Κατασκευή απλού ανορθωτή από διόδους που μετατρέπει την 
εναλλασσόμενη τάση (AC) σε συνεχή τάση (DC) για την μετέπειτα σύνδεση σε συσσω-
ρευτές (οι οποίοι λειτουργούν σε συνεχή τάση). 

• Αεροδυναμική: Οι δυνάμεις της άνωσης και της τριβής, η λειτουργία των αεροτομών, 
και της έλικας. 

• Χημικές διαδικασίες: Η στερεοποίηση της πολυεστερικής ρητίνης με τη χρήση καταλύ-
τη.   

Η παιδαγωγική διαδικασία συμπληρώνεται με κατάλληλο θεωρητικό πλαίσιο, το οποίο εξη-
γείται είτε πριν την κατασκευή κάποιου μέρους της ανεμογεννήτριας (π.χ. αεροδυναμική 
πριν την κατασκευή των πτερυγίων) είτε μετά την κατασκευή. Στόχος είναι οι μαθη-
τές/φοιτητές να ερμηνεύσουν τα φαινόμενα οι ίδιοι μέσα από την παρατήρηση και να κα-
ταλήξουν μόνοι τους, ή με κάποια καθοδήγηση, στη θεωρία όπου αυτό κρίνεται εφικτό. Η 
εμβάθυνση στο θεωρητικό κομμάτι προσαρμόζεται ανάλογα με την ηλικία και τις επιθυμίες 
των συμμετεχόντων στο εργαστήριο. 

Με αυτή την μέθοδο οι μαθητές κατασκευάζουν οι ίδιοι το εκπαιδευτικό εργαστηριακό υλι-
κό τους. Μετά την κατασκευή μπορούν να μετρήσουν την τάση που επάγεται στον στάτη 
της γεννήτριας, να παρατηρήσουν ότι είναι ανάλογη με την ταχύτητα περιστροφής της έλι-
κας και έτσι να «ανακαλύψουν» το φαινόμενο της ηλεκτρομαγνητικής επαγωγής. Δηλαδή, 
να συνειδητοποιήσουν την αρχή λειτουργίας της συντριπτικής πλειοψηφίας των γεννητριών 
που χρησιμοποιούνται για την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας στον κόσμο. Επιπλέον, με-
τρώντας την εναλλασσόμενη τάση με παλμογράφο μπορούν να εξοικειωθούν με τις έννοιες 
της συχνότητας-περιόδου και πλάτους του σήματος. Εν συνεχεία, μπορούν να συνδέσουν 
κάποιο ηλεκτρικό φορτίο (κατανάλωση) στη γεννήτρια, να μετρήσουν το ρεύμα και να νιώ-
σουν την αναπτυσσόμενη ηλεκτρομαγνητική δύναμη που αντιστέκεται και επιβραδύνει την 
περιστροφή της έλικας, προσπαθώντας να στρέψουν την γεννήτρια με τα χέρια τους. Σύμ-
φωνα με τη γνωστή κινεζική παροιμία “Πες μου και θα ξεχάσω. Δείξε μου και ίσως 
θυμάμαι. Ενέπλεξέ με και θα κατανοήσω”, είναι σίγουρο πώς η κατανόηση αυτών των φαι-
νομένων θα είναι σε μεγαλύτερο βάθος από την ανάγνωση ενός βιβλίου ή από μία απλή 
επίδειξη χωρίς την ενεργή συμμετοχή τους.  
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Παράλληλα, και άλλες πτυχές παρουσιάζουν ενδιαφέρον όπως:  

• Ενισχύεται η αυτοπεποίθηση των μαθητών/φοιτητών ως προς τις χειρωνακτικές εργα-
σίες, νιώθοντας πως είναι ικανοί να χρησιμοποιούν εργαλεία και πως μπορούν να δη-
μιουργούν χρήσιμες κατασκευές.  

• Συνδέεται η πνευματική εργασία (που είναι η κύρια μέθοδος μάθησης στο σχολείο και 
το πανεπιστήμιο) με την χειρωνακτική εργασία και φανερώνεται η συνάφεια και συ-
μπληρωματικότητα τους.  

• Προωθείται η ισότητα των φύλων με την ισότιμη συμμετοχή σε εργασίες τεχνικής φύ-
σης. 

• Έρχονται σε επαφή με την οικολογία, τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, την έννοια της 
βιωσιμότητας (sustainability) και με κοινωνικά ζητήματα αλληλεγγύης στον αναπτυσ-
σόμενο κόσμο.  

Ακολουθούν μερικά ενδεικτικά παραδείγματα όπου έχουν εφαρμοστεί τα παραπάνω σε 
Γυμνάσια, Λύκεια και Πανεπιστήμια στην Ελλάδα. 

Κατασκευή μικρής Α/Γ σε ΕΠΑΛ στην Κάλυμνο (RurERG) 

Τον Μάιο του 2011, μετά από πρόσκληση από το 1ο Επαγγελματικό Λύκειο (ΕΠΑΛ) Καλύ-
μνου, οργανώθηκε εργαστήριο κατασκευής μικρής ανεμογεννήτριας 350W στο σχολείο. Στο 
εργαστήριο συμμετείχαν μαθητές και μαθήτριες Λυκείου, και η κατασκευή ολοκληρώθηκε 
σε 3 ημέρες εντατικών εργασιών. Οι μαθητές και μαθήτριες έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον 
και συμμετείχαν με ενθουσιασμό στις δραστηρίοτητες: από την κατασκευή των ξύλινων 
πτερυγίων και το τύλιγμα των πηνίων μέχρι την χρήση της ηλεκτροσυγκόλλησης. Φωτογρα-
φίες από την διαδικασία και η τελική ανεμογεννήτρια φαίνονται στο Σχήμα 2. 

 

Σχήμα 2: Στιγμιότυπa από την κατασκευή μικρής ανεμογεννήτριας στο 1ο  ΕΠΑΛ Καλύμνου 
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Κατασκευή μικρού Φ/Β πλαισίου σε Γυμνάσιο στην Παλλήνη (Νέα Γουινέα) 

Τον Ιανουάριου του 2013, οργανώθηκε εργαστήριο κατασκευής Φ/Β πλαισίου 45W με την 
περιβαλλοντική ομάδα του 2ου Γυμνάσιου Παλλήνης. Η περιβαλλοντική ομάδα ανέλαβε να 
μελετήσει την παραγωγή ηλεκτρισμού από τον ήλιο, στο πλαίσιο του μαθήματος της περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης και της φυσικής, όπου συνάντησαν για πρώτη φορά για τον ηλε-
κτρισμό. Οι δραστήριες δασκάλες του γυμνασίου αποφάσισαν να δοκιμάσουν και τη βιω-
ματική μάθηση παράλληλα με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα του σχολείου. Τα παιδιά της 
ομάδας εξοικονόμησης ενέργειας, κατασκεύασαν ένα φωτοβολταϊκό πλαίσιο ισχύος 45W 
από την αρχή, με την προμήθεια των βασικών υλικών για την κατασκευή του όπως φωτο-
βολταϊκές κυψέλες, τζάμια, κόλλες και αλουμίνιο. Για να δουν στην πράξη τους καρπούς 
των κόπων τους, αποφάσισαν να ηλεκτροδοτηθεί με το φωτοβολταϊκό πλαίσιο που κατα-
σκευάστηκε μία φωτεινή επιγραφή με ένα μήνυμα από την ομάδα περιβαλλοντικής εκπαί-
δευσης. Η επιγραφή ανάβει μερικές ώρες το βράδυ χρησιμοποιώντας την ενέργεια που πα-
ράχθηκε κατά τη διάρκεια της ημέρας. 

 

Σχήμα 3: Στιγμιότυπα από την κατασκευή μικρού Φ/Β πλαισίου στο 2ο  Γυμνάσιο Παλλήνης 

Κατασκευή μικρών Α/Γ και Υ/Γ με προπτυχιακούς φοιτητές στο ΕΜΠ (RurERG, Smart RUE) 

Πρακτικά εργαστήρια κατασκευής μικρών ανεμογεννητριών και υδρογεννητριών οργανώ-
νονται ως μέρος προπτυχιακών εργασιών και είναι ανοικτά προς όλους τους φοιτητές του 
Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου. Κατά τη διάρκεια αυτών των εργαστηρίων οι μικρές α-
νεμογεννήτριες κατασκευάζονται από την αρχή και εξολοκλήρου από τους φοιτητές. Οι 
φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με μία πληθώρα διαφορετικών εργαλεία και 
τεχνικών, όπως η κοπή μετάλλων, η ηλεκτροσυγκόλληση, η χρήση εργαλείων χειρός για τη 
μορφοποίηση των ξύλινων πτερυγίων και την κατασκευή καλουπιών ρητίνης. Επίσης οι 
φοιτητές έχουν την ευκαιρία να εξοικειωθούν με τη χρήση διαφορετικών υλικών όπως το 
ξύλο, οι ρητίνες, ο σίδηρος και ο χαλκός σε εφαρμογές όπως η περιέλιξη πηνίων, η κατα-
σκευή των πτερύγιων, η χύτευση του στάτη και του δρομέα της γεννήτριας και η κατασκευή 
της μεταλλικής στήριξης της γεννήτριας. Μέχρι σήμερα, έχουν κατασκευαστεί τρεις μικρές 
ανεμογεννήτριες για φόρτιση συσσωρευτών  και για σύνδεση στο δίκτυο, με διάμετρο δρο-
μέα από 2,4μ. έως και 4,3μ. και μια μικρή υδρογεννήτρια ονομαστικής ισχύος 350W για 
σύνδεση στο δίκτυο. 
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Σχήμα 4: Στιγμιότυπa από την κατασκευή και τα πειράματα μικρής Υδρογεννήτριας στο ΕΜΠ 
 
Στα πλαίσια των παραπάνω κατασκευαστικών διπλωματικών εργασιών, το Rural 
Electrification Research Group (RurERG) του Smart Grids Research Unit (Smart RUE) του 
ΕΜΠ, έχει προωθήσει την αξιολόγηση της τεχνολογίας των μικρών ανεμογεννητριών ανοι-
χτού υλισμικού και τοπικής κατασκευής. Έχουν οργανωθεί εργαστήρια με την κατάλληλη 
υποδομή για να διεξαχθούν δοκιμές στις γεννήτριες και στα πτερύγια, όπως και πεδίο δοκι-
μών για μετρήσεις σε ολόκληρη την ανεμογεννήτρια. Εκτός από την αξιολόγηση των τεχνο-
λογιών ανοιχτού υλισμικού, πραγματοποιείται περαιτέρω έρευνα και ανάπτυξη στις εν λό-
γω θεματικές. Αυτό δίνει τη δυνατότητα στους φοιτητές να συμμετέχουν ενεργά και δη-
μιουργικά στη σχεδίαση-βελτίωση των κατασκευών αλλά και στην πειραματική επαλήθευ-
ση όσων έχουν μελετηθεί και κατασκευαστεί. 

Συμπεράσματα 

Η κατασκευή μικρών μονάδων ανανεώσιμων πηγών ενέργειας μπορεί να αποτελέσει ένα 
σημαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο σε σχολικό ή πανεπιστημιακό περιβάλλον. Η κατανόηση 
μέσα από την πράξη, η  εξερεύνηση-ανακάλυψη βασικών εννοιών και φαινομένων μέσω 
πειραματισμού (π.χ. ηλεκτρισμός, μαγνητισμός, επαγωγή), η εξοικείωση με πλήθος διαφο-
ρετικών εργαλείων και η προώθηση της οικολογικής συνείδησης συνεισφέρουν πολυεπίπε-
δα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Οι εφαρμογές που έχουν λάβει χώρα σε σχολεία και πα-
νεπιστήμια μέχρι στιγμής έχουν γίνει δεκτές με ενθουσιασμό από μαθητές, φοιτητές και 
δασκάλους και είναι ενθαρρυντικές για την συνέχεια. 
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Περίληψη 

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική 
διαδικασία προσέφερε σημαντικά διδακτικά εργαλεία και μεθοδολογικές τεχνικές στον εκ-
παιδευτικό, μεταβάλλοντας συνάμα τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής προσεγγίζει και α-
ποκτά τη γνώση. Στο νέο αυτό πλαίσιο έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον η διερεύνηση των στάσε-
ων των εκπαιδευτικών απέναντι στην αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία, 
γεγονός που αποτέλεσε την ερευνητική αφετηρία της παρούσας έρευνας στάσεων. Ως ερ-
γαλείο έρευνας χρησιμοποιήθηκε το ερευνητικό ερωτηματολόγιο. Όπως προέκυψε από την 
έρευνα, η μεγάλη πλειονότητα των καθηγητών φυσικών επιστημών των Αρσακείων Σχολεί-
ων διάκειται θετικά απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε., τόσο κατά τη διδασκαλία των μαθημά-
των τους στην τάξη όσο και κατά την προσέγγιση της γνώσης και την απόκτηση κοινωνικών 
δεξιοτήτων από τους μαθητές.  

Λέξεις κλειδιά: Τ.Π.Ε., Φυσικές Επιστήμες, στάσεις καθηγητών, Αρσάκεια Σχολεία. 
 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επι-
κοινωνίας (Τ.Π.Ε.) έχει προσφέρει τεχνικές και εργαλεία που βοηθούν στην ανάπτυξη φιλι-
κών προς το χρήστη εκπαιδευτικών συστημάτων και λογισμικών. Οι εκπαιδευτικοί βρίσκο-
νται αντιμέτωποι με την πρόκληση να σχεδιάσουν διδακτικές διαδικασίες και να αναπτύ-
ξουν δραστηριότητες που τις υποστηρίζουν αξιοποιώντας τα χαρακτηριστικά των νέων τε-
χνολογιών. Οι Τ.Π.Ε. δεν πρέπει να θεωρούνται απλοί μηχανισμοί ή μέσα για την παροχή 
έτοιμων γνώσεων αλλά εργαλεία για την εμπλοκή των μαθητών σε διερευνητικά μαθησια-
κά περιβάλλοντα και για την εννοιολογική κατανόηση διάφορων φαινομένων (Αγγελή & 
Βαλαβανίδης, 2004). Στις Φυσικές Επιστήμες οι Τ.Π.Ε. φαίνεται ότι βρίσκουν ένα ευρύ φά-
σμα εφαρμογής, γιατί μέσω αυτών προσεγγίζονται ποικίλα φαινόμενα, προωθείται η πει-
ραματική μελέτη τους και δημιουργούνται μοντέλα φαινομένων (Ι. Τ. Υ., Τομέας Επιμόρ-
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φωσης και Κατάρτισης, 2008). Η κύρια συνεισφορά των ΤΠΕ στη διδακτική μεθοδολογία 
προκύπτει άμεσα από τα τεχνολογικά χαρακτηριστικά και από τους τρόπους καταγραφής, 
αναπαράστασης και διαχείρισης των παρεχόμενων πληροφοριών (Αναστασιάδης κ.ά., 
2011). Η σύγχρονη διδακτική των Φυσικών Επιστημών έχει να επιδείξει δύο είδη πειραμα-
τικών δραστηριοτήτων: α) τα πειράματα με πραγματικά αντικείμενα (Κουμαράς, 1994; Σάβ-
βας, 1996; Τσελφές, 2003; Αποστολάκης κ.ά., 2006) και β) τις προσομοιώσεις με ηλεκτρονι-
κό υπολογιστή ή εικονικά πειράματα ( Τζιμογιάννης & Μικρόπουλος, 2000; Μικρόπουλος, 
2003; Ψύλλος, 2007).  
 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η διερεύνηση των στάσεων των εκπαιδευτικών που 
διδάσκουν μαθήματα φυσικών επιστημών στα Αρσάκεια Σχολεία απέναντι στη χρήση των 
ΤΠΕ κατά τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία. Η έρευνα διεξήχθη κατά το σχολικό έτος 
2013 – 2014 με δείγμα 40 καθηγητές που διδάσκουν Φυσικές Επιστήμες στα Αρσάκεια Σχο-
λεία. Από αυτούς το 60% είναι Φυσικοί, το 20% Χημικοί και το 20% Βιολόγοι. Πρόκειται για 
μια περιγραφική έρευνα, τα αποτελέσματα της οποίας αφορούν στον πληθυσμό του δείγ-
ματος μπορούν, ωστόσο, να αποτελέσουν αφορμή για μελλοντικές έρευνες. 

 
Μοναδικό ψυχομετρικό εργαλείο της έρευνας αποτέλεσε το «Ερωτηματολόγιο για τη Χρήση 
των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στις Φυσικές Επιστήμες», το οποίο 
κατασκευάστηκε από τους συγγραφείς. Στην αρχή του ερωτηματολογίου υπήρχε ενημερω-
τικό σημείωμα για τους σκοπούς της έρευνας, καθώς και για την εξασφάλιση της ανωνυμί-
ας και της εμπιστευτικότητας των στοιχείων. Αμέσως μετά υπήρχε ειδικός χώρος για τη συ-
μπλήρωση δημογραφικών στοιχείων, ενώ στη συνέχεια, οι συμμετέχοντες στην έρευνα 
κλήθηκαν να αξιολογήσουν την εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες από «άριστη» έως 
«ελλιπή» και να δηλώσουν τη συχνότητα χρήσης διαφόρων Τ.Π.Ε. κατά τη διδασκαλία των 
μαθημάτων τους από «πάντα» έως «ποτέ». Στο κυρίως μέρος του ερωτηματολογίου, οι εκ-
παιδευτικοί κλήθηκαν να δηλώσουν εάν συμφωνούν ή διαφωνούν με 24 προτάσεις που 
αφορούν στη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας και στην 
ανάθεση στους μαθητές εργασιών που απαιτούν τη χρήση νέων τεχνολογιών. Σε όλα τα 
ανωτέρω θέματα χρησιμοποιήθηκε πενταβάθμια κλίμακα απαντήσεων. Για το σχεδιασμό 
της παρούσας έρευνας και το περιεχόμενο του ερευνητικού ερωτηματολογίου λάβαμε υ-
πόψη μας τη μελέτη «Σύγχρονες απόψεις στην έρευνα της διδακτικής των Φυσικών Επιστη-
μών» (Κόκκοτας, 2004) 

 
Παρουσίαση και ερμηνεία των αποτελεσμάτων της έρευνας 

Εξοικείωση των εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες – Χρήση πολυμεσικών διδακτικών 
μέσων 

Όσον αφορά στην ανάλυση και την ερμηνεία των ευρημάτων, το 72,5% των εκπαιδευτικών 
θεωρεί ότι έχει από «πολύ καλή» έως «άριστη» εξοικείωση με τους υπολογιστές και τις νέες 
τεχνολογίες, το 25% «καλή», ενώ μόλις το 2,5% των καθηγητών δήλωσε πως οι γνώσεις του 
στις ΤΠΕ είναι από «μέτρια» έως «ελλιπής» (σχήμα 1). Αυτό σημαίνει ότι οι στάσεις της 
πλειονότητας των συμμετεχόντων στην έρευνα εκπαιδευτικών απέναντι στους υπολογιστές 
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και στις νέες τεχνολογίες είναι ιδιαιτέρως θετικές, γεγονός που υποδηλώνει ότι οι περισσό-
τεροι καθηγητές αισθάνονται αυτεπάρκεια (self-efficacy) και εμπιστοσύνη στις ικανότητες 
τους χρήσης των ΤΠΕ και όχι φόβο ή επιφυλακτικότητα (anxiety) (Τζιμογιάννης & Κόμης, 
2004). Τα επίπεδα εξοικείωσης με τις ΤΠΕ των καθηγητών της έρευνας είναι σαφώς υψηλό-
τερα από εκείνα που ανιχνεύτηκαν στην έρευνα των Paradia et al. (2011), όπου μόλις το 
37,5% των φιλολόγων δήλωσε ότι η εξοικείωσή του με τις νέες τεχνολογίες και το διαδίκτυο 
είναι από καλή έως υψηλή. Και στην έρευνα των Κατηνιώτη και συν. (2013), με δείγμα κα-
θηγητές των Αρσακείων Γυμνασίων διαφόρων ειδικοτήτων, το ποσοστό που δήλωσε πως 
έχει «πολύ καλή» ή άριστη» εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες (54,1%) είναι σαφώς μικρό-
τερο από το αντίστοιχο των καθηγητών θετικών επιστημών της παρούσας έρευνας.  

  

Σχήμα 1: Κυκλικό διάγραμμα συχνοτήτων της κατανομής των 40 εκπαιδευτικών ως προς την 
εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες. 

 
Όσον αφορά στη χρήση των Τ.Π.Ε, οι εκπαιδευτικές παρουσιάσεις (power point) αποτελούν 
την εφαρμογή που χρησιμοποιείται πιο συχνά από τους καθηγητές της παρούσας έρευνας. 
Ειδικότερα, το 55% των εκπαιδευτικών δήλωσε πως χρησιμοποιεί «συχνά» ή «πάντα» το 
power point κατά τη διδασκαλία του μαθήματός του (σχήμα 2). Ακολουθούν το οπτικοα-
κουστικό υλικό (βίντεο, αρχεία ήχου), τα ηλεκτρονικά βιβλία πολυμέσων, ο διαδραστικός 
πίνακας και το διαδίκτυο, τα οποία χρησιμοποιούνται «συχνά» ή «πάντα» από το 40%, το 
39%, το 35% και το 32% των καθηγητών, αντίστοιχα. Τέλος, βρέθηκε πως οι εφαρμογές που 
χρησιμοποιούνται λιγότερο από τους καθηγητές των θετικών επιστημών κατά τη διδακτική 
διαδικασία είναι τα applets ή animations (27%), οι λογισμικές προσομοιώσεις (24%), τα λο-
γισμικά πρακτικής και εξάσκησης (20%) και τα εικονικά εργαστήρια (20%). 

 

Σχήμα 2: Κυκλικό διάγραμμα συχνοτήτων της κατανομής των 40 εκπαιδευτικών ως προς τη 
χρήση εκπαιδευτικών παρουσιάσεων κατά τη διδασκαλία του μαθήματός τους. 
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Στάσεις απέναντι στη χρήση λογισμικών και προσομοιώσεων κατά τη διδακτική διαδικασία 

Οι καθηγητές σε ποσοστό 95% συμφωνούν ότι η χρήση λογισμικών και προσομοιώσεων 
διευκολύνει τη διεξαγωγή της διδασκαλίας, ενώ σε ποσοστό μόλις 5% δήλωσαν ότι ούτε 
συμφωνούν ούτε διαφωνούν με την άποψη αυτή (σχήμα 3). Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός 
ότι δεν υπήρξε καμία αρνητική απάντηση. Τα τελευταία χρόνια το ενδιαφέρον πολλών ε-
ρευνητών έχει επικεντρωθεί στη μοντελοποίηση και στη σημασία που αυτή έχει για τη κα-
τανόηση και μάθηση των εννοιών και των φαινομένων των Φυσικών Επιστημών καθώς και 
στη σύνδεσή της με την πραγματικότητα (Mellar et al., 1994). Στην Ελλάδα έχουν γίνει προ-
σπάθειες ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση μέσω των Προγραμμάτων Σπουδών. 
Επιπλέον, έχει παραχθεί κατάλληλο εκπαιδευτικό λογισμικό που μπορεί να εφαρμοστεί σε 
όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες.  

 

Σχήμα 3: Κυκλικό διάγραμμα συχνοτήτων της κατανομής των 40 εκπαιδευτικών ως προς τη 
στάση τους σχετικά με τη χρήση των λογισμικών και των προσομοιώσεων για τη διευκόλυν-

ση της διδασκαλίας. 
 

Το 90% των καθηγητών της έρευνας συμφωνεί ότι η χρήση των λογισμικών και των προσο-
μοιώσεων συντελεί στην εδραίωση των γνώσεων στα θετικά μαθήματα μέσω της εικόνας 
και του ήχου. Επιπλέον όλοι οι καθηγητές συμφωνούν ότι η αξιοποίηση λογισμικών κάνει 
το μάθημα πιο παραστατικό για τους μαθητές προσθέτοντας στη διδασκαλία «χρώμα και 
κίνηση». H ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία παρέχει τη δυνατότητα 
για εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε διαδραστικό περιβάλλον στο οποίο οι μαθητές μπο-
ρούν να έχουν πολλαπλές αναπαραστάσεις φαινομένων, ενώ δίνεται και η δυνατότητα εξα-
τομικευμένης διδασκαλίας και προσέγγισης της γνώσης σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθη-
σης . 
 
Το 82,5% των καθηγητών της έρευνας συμφωνεί ότι η χρήση των λογισμικών και των προ-
σομοιώσεων κατά τη διδασκαλία ενθαρρύνει την ενεργό συμμετοχή των μαθητών στο μά-
θημα (σχήμα 4). Επιπλέον οι καθηγητές σε ποσοστό 67,5% θεωρούν ότι η χρήση λογισμικών 
και προσομοιώσεων ενισχύει την κριτική ικανότητα των μαθητών, ενώ το 32,5% ούτε συμ-
φωνεί ούτε διαφωνεί με την άποψη αυτή .Οι Τ.Π.Ε. παρέχουν ποικίλα υποστηρικτικά εργα-
λεία και πηγές, επεκτείνοντας χωροχρονικά τη δυνατότητα πρόσβασης των μαθητών σε αυ-
τά (Olapiriyakul & Scher,2006). Επίσης διαθέτουν εγγενή χαρακτηριστικά, συνεπή με ένα 
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μαθητοκεντρικό μοντέλο μάθησης που υποστηρίζει την ενεργητική συμμετοχή των μαθη-
τών, τη συνεργασία, την κατανόηση, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και τον αναστοχα-
σμό ( Βοσνιάδου, 2006).  

 

 
Σχήμα 4: Ραβδόγραμμα συχνοτήτων της κατανομής των 40 εκπαιδευτικών ως προς τη στάση 
τους σχετικά με τη χρήση των λογισμικών και των προσομοιώσεων για την ενθάρρυνση της 

ενεργούς συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα. 
 
Στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την ανάθεση στους μαθητές εργασιών που απαιτούν 

τη χρήση των ΤΠΕ 

Οι καθηγητές σε ποσοστό 71% θεωρούν ότι η ανάθεση στους μαθητές εργασιών που απαι-
τούν τη χρήση των νέων τεχνολογιών συμβάλλει στην καλύτερη προετοιμασία τους σχετικά 
με τις μελλοντικές εκπαιδευτικές απαιτήσεις Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση 
στηρίζεται στις βασικές παιδαγωγικές αρχές, που έχουν ως στόχο την καταπολέμηση της 
παθητικότητας, την ενθάρρυνση της ενεργητικής συμμετοχής του μαθητή και την ανάδειξή 
του ως ενεργούς υποκειμένου, την αξιοποίηση των γνώσεων που φέρνουν στην τάξη οι μα-
θητές, την εστίαση στο «πώς» μαθαίνουν οι μαθητές, μαζί με το «τι μαθαίνουν», την ανά-
πτυξη των μεταγνωστικών ικανοτήτων και την ανάπτυξη των εσωτερικών κινήτρων για μά-
θηση ( Brophy, 2004). 

 
Απαντώντας στη σχετική ερώτηση το 85% των καθηγητών που συμμετείχε στην έρευνα δη-
λώνει ότι η ανάθεση στους μαθητές εργασιών που απαιτούν τη χρήση των νέων τεχνολο-
γιών ενισχύει την αυτενέργειά τους. Πρέπει να τονίσουμε εδώ ότι κανένας δεν απάντησε 
αρνητικά, ενώ μόνο το 15% δεν είχε γνώμη («ούτε συμφωνώ», «ούτε διαφωνώ») (σχήμα 5). 
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Σχήμα 5: Κυκλικό διάγραμμα συχνοτήτων της κατανομής των 40 εκπαιδευτικών ως προς τη 
στάση τους σχετικά με τη χρήση των λογισμικών και των προσομοιώσεων για την ενίσχυση 

της αυτενέργειας των μαθητών. 
 

Οι Τ.Π.Ε βοηθούν τον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει με παιδαγωγικό τρόπο νέα τεχνολογικά 
εργαλεία σύγχρονης εκπαίδευσης και στο πλαίσιο της εποικοδομητικής μάθησης, να εγκα-
ταλείψει το ρόλο του μεταδότη γνώσεων και να μετατραπεί σε διαμεσολαβητή της γνώσης, 
να παρέχει κίνητρα και να συντονίζει τη μαθησιακή διαδικασία. Τα οφέλη για τους μαθητές 
περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της ικανότητας επίλυσης προβλη-
μάτων, καθώς δρουν αυτόνομα και πιο αποτελεσματικά (Βοσνιάδου, 2006).  

 
Τέλος, η συντριπτική πλειοψηφία των καθηγητών του δείγματος, σε ποσοστό 80%, θεωρεί 
ότι η ανάθεση εργασιών που απαιτούν τη χρήση Νέων Τεχνολογιών συμβάλλει στο να μυη-
θούν οι μαθητές στην επιστημονική διερεύνηση των φαινομένων (σχήμα 6). 

 
Σχήμα 6: Κυκλικό διάγραμμα συχνοτήτων της κατανομής των 40 εκπαιδευτικών ως προς τη 
στάση τους σχετικά με τη συμβολή των λογισμικών και των προσομοιώσεων στη μύηση των 

μαθητών στην επιστημονική διερεύνηση των φαινομένων. 
 

 
Συμπεράσματα-Προτάσεις για νέες έρευνες 

Μέσω της παρούσας έρευνας επιχειρήθηκε η διερεύνηση των στάσεων των καθηγητών 
φυσικών επιστημών των Αρσακείων Σχολείων απέναντι στη χρήση των Τ.Π.Ε. Τα αποτελέ-
σματα που προέκυψαν μετά τη στατιστική ανάλυση και την ερμηνεία των ευρημάτων μπο-
ρούν να χαρακτηριστούν ως ενθαρρυντικά. Το κεντρικό συμπέρασμα αφορά στη διατύπω-
ση θετικής στάσης από την πλειονότητα των εκπαιδευτικών της έρευνας απέναντι σε βασι-
κά θέματα που άπτονται της αξιοποίησης εκπαιδευτικών λογισμικών και προσομοιώσεων 
κατά τη διδασκαλία των μαθημάτων τους. Οι εκπαιδευτικοί είναι εξοικειωμένοι με τις νέες 
τεχνολογίες, τις οποίες αξιοποιούν ευρέως διδακτικά. 
 
Αυτό που έχει ενδιαφέρον να μελετηθεί σε μελλοντικές έρευνες είναι οι λόγοι περιορισμέ-
νης αξιοποίησης των λογισμικών πρακτικής και εξάσκησης (drill and practice), και των εικο-
νικών εργαστηρίων. Επίσης μελλοντικές πειραματικές έρευνες θα μπορούσαν να μελετή-
σουν το βαθμό ενίσχυσης της αυτενέργειας των μαθητών και της μύησής τους στην επιστη-
μονική διερεύνηση των φαινομένων μέσω της αξιοποίησης των Τ.Π.Ε. Συνοψίζοντας, όπως 
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προέκυψε από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας, αποτελεί κοινή πεποίθηση της μεγάλης 
πλειοψηφίας των καθηγητών που διδάσκουν μαθήματα φυσικών επιστημών στα Αρσάκεια 
Σχολεία ότι η χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας υποστηρίζει ση-
μαντικά τη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία. Σαφώς λιγότεροι είναι αυτοί που αντι-
μετωπίζουν τη νέα κατάσταση με σκεπτικισμό και επιφυλακτικότητα. Σε κάθε περίπτωση, η 
χρήση των ΤΠΕ είναι ανάγκη να συνοδεύεται από την κατάλληλη επιμόρφωση, ώστε ο εκ-
παιδευτικός να τις αξιοποιεί όχι αποσπασματικά αλλά ως προέκταση του παιδαγωγικού του 
έργου. 
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Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία 
στοιχείων της θεωρίας των λιθοσφαιρικών πλακών στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου 

 
Λαδάς Ιωάννης1 και Τρίκολας Κωνσταντίνος2 

1. Γεωλόγος MSc, Εκπαιδευτικός Γυμνάσιο Πύλου, iladas@geol.uoa.gr 
2. Γεωλόγος Phd, Σχολικός σύμβουλος Φυσικών Επιστημών Μεσσηνίας, 

ctgeo@metal.ntua.gr 
 

Περίληψη 

Την περίοδο 2013-2014 υλοποιήθηκε στο Γυμνάσιο Πύλου ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη 
διδασκαλία στοιχείων της θεωρίας των λιθοσφαιρικών πλακών στα πλαίσια του μαθήματος 
της Γεωλογίας- Γεωγραφίας Α’ Γυμνασίου. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η παρουσί-
αση του σχεδιασμού αυτού του σεναρίου, της υλοποίησης του μέσα στη σχολική αίθουσα 
και της αξιολόγησής του από τους μαθητές. Λόγω της ιδιαιτερότητάς τους η επιτυχία της 
διδασκαλίας θεμάτων που έχουν σχέση με το γεωπεριβάλλον και τις μεταβολές του συνδέ-
εται στενά με τα μέσα διδασκαλίας που θα χρησιμοποιηθούν εκάστοτε. Όπως αποδεικνύε-
ται από την αξιολόγηση η οργανωμένη χρήση των ΤΠΕ, στα πλαίσια ενός σωστά δομημένου 
διδακτικού σεναρίου, μπορεί να κάνει αρκετά ελκυστική στους μαθητές τη διδασκαλία των 
καθαρά γεωλογικού περιεχομένου ενοτήτων της Γεωλογίας – Γεωγραφίας Α’ Γυμνασίου και 
κατά την άποψή μας πιο εύκολη τη διδασκαλία αυτών των ενοτήτων από τους εκπαιδευτι-
κούς των άλλων ειδικοτήτων του κλάδου ΠΕ04 (Φυσικών, Χημικών και Βιολόγων). 

Λέξεις - κλειδιά: Γεωλογία – Γεωγραφία Α΄ Γυμνασίου, λιθόσφαιρα, λιθοσφαιρικές πλάκες 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σενάριο που παρουσιάζουμε υλοποιήθηκε τη σχολική περίοδο 2013-2014 
σε ένα τμήμα (24 μαθητές) της Α’ Γυμνασίου του Γυμνασίου Πύλου στα πλαίσια του μαθή-
ματος της Γεωλογίας - Γεωγραφίας. Στο σενάριο αυτό επιχειρείται η διδασκαλία στοιχείων 
της θεωρίας των λιθοσφαιρικών πλακών προκειμένου οι μαθητές να αντιληφθούν: 

• Την αδιάκοπη μεταβολή του γεωπεριβάλλοντος στο χώρο και στο χρόνο. 

• Τις γεωλογικές διεργασίες και φαινόμενα που προκαλούν αυτές τις μεταβολές και 
διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης. 

• Τα αποτελέσματα αυτών των διεργασιών στην επιφάνεια της Γης. 

Το σενάριο βασίζεται στις αρχές της ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης και του εποικοδομι-
σμού και είναι συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, καλύπτοντας τους διδακτι-
κούς του στόχους. Έχει διάρκεια 5 διδακτικών ωρών και πραγματοποιείται στο σχολικό ερ-
γαστήριο πληροφορικής. Υλοποιείται με: 

• την προβολή από τον εκπαιδευτικό διαφόρων εικόνων, 
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• τη χρήση από τους μαθητές της διαδραστικής επιστημονικής προσομοίωσης "Τεκτο-
νική πλάκα" από το έργο PhET του Πανεπιστημίου του Κολοράντο, 
(https://phet.colorado.edu/el/simulation/plate-tectonics), 

• τη χρήση από τους μαθητές διαφόρων εφαρμογών από την ενότητα "Εσωτερικό της 
Γης" του λογισμικού "Γεωλογία – Γεωγραφία Α' & Β' Γυμνασίου" του Υ.ΠΑΙ.Θ., 
(http://www.e-yliko.gr/lists/List40/synod_bibl.aspx), 

• τη χρήση των παρουσιάσεων "Λιθοσφαιρικές πλάκες της Γης" & "Η γέννηση των ηπεί-
ρων" και του βίντεο "650 εκατομμύρια χρόνια" από το φωτόδεντρο, 
(http://photodentro.edu.gr), 

• τη συμπλήρωση 3 φύλλων εργασίας και 1 φύλλου αξιολόγησης. 

Στα πλαίσια του παρόντος σεναρίου οι μαθητές καλούνται να εργαστούν σε ομάδες, ανά-
λογα με τον αριθμό των διαθέσιμων Η/Υ και ο ρόλος του εκπαιδευτικού συνίσταται αρχικά 
στη διερεύνηση των προϋπαρχουσών γνώσεων και εναλλακτικών ιδεών των μαθητών και 
στη συνέχεια στην ενθάρρυνση, καθοδήγηση και διευκόλυνσή τους κατά την εκτέλεση των 
δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας, καθώς και στο συντονισμό της όλης διαδικασίας. 
Κατά την ανάπτυξη του σεναρίου, αναμένεται οι μαθητές μέσω της ανάκλησης και επαύξη-
σης των σωστών προϋπαρχουσών γνώσεων τους, την αναπροσαρμογή των λανθασμένων 
εναλλακτικών ιδεών τους, της καθοδηγούμενης ομαδοσυνεργατικής διερεύνησης και της 
χρήσης λογισμικών αλληλεπιδραστικών προσομοιώσεων να οικοδομούν σταδιακά τη νέα 
γνώση και να εξάγουν συμπεράσματα σχετικά με τους σκοπούς που προαναφέρθηκαν. 

Διδακτικοί Στόχοι 

Οι παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν διακρίθηκαν σε τέσσερις κατηγορίες: α) γνωστικούς, 
β) κοινωνικο-συναισθηματικούς, γ) ψυχοκινητικούς και δ) τεχνολογικούς. Οι γνωστικοί στό-
χοι είναι συνολικά 15. Συγκεκριμένα μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας ο μαθητής θα 
πρέπει να είναι ικανός: 

α) Σχετικά με τη Λιθόσφαιρα και τις Λιθοσφαιρικές πλάκες 

1. Να διακρίνει τις έννοιες λιθόσφαιρα και ασθενόσφαιρα και να αναγνωρίζει που βρί-
σκονται στο εσωτερικό της Γης. 

2. Να περιγράφει τα βασικά χαρακτηριστικά της λιθόσφαιρας και της ασθενόσφαιρας. 

3. Να ορίζει, σε γενικές γραμμές, την έννοια των λιθοσφαιρικών πλακών. 

4. Να κατονομάζει τις κυριότερες από τις λιθοσφαιρικές πλάκες. 

5. Να διαχωρίζει τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών από τα όρια των ηπείρων. 

6. Να απαριθμεί και να περιγράφει τα είδη των κινήσεων των λιθοσφαιρικών πλακών. 

β) Σχετικά με τη Μετακίνηση των ηπείρων και την Παγγαία 
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7. Να περιγράφει σε αναπαράσταση τι ήταν η Παγγαία. 

8. Να περιγράφει σε αναπαραστάσεις πως προέκυψαν οι σημερινές ήπειροι από την 
Παγγαία. 

9. Να αναφέρει τι ήταν η Τυθής. 

10. Να προβλέπει μετά την προβολή ειδικής προσομοίωσης τη μεταβολή της θέσης των 
ηπείρων στο μέλλον. 

γ) Σχετικά με τα αποτελέσματα των κινήσεων των πλακών να συσχετίζει τις κινήσεις τους 

11. με τη δημιουργία των μεγάλων οροσειρών του πλανήτη. 

12. με τη δημιουργία των ηφαιστείων. 

13. με τη δημιουργία των νησιωτικών τόξων. 

14. με τη δημιουργία των μεσοωκεάνιων ράχεων. 

15. με τη δημιουργία των μεγάλων ρηγμάτων οριζόντιας ολίσθησης (μετασχηματισμού). 

Παιδαγωγική προσέγγιση 

Παιδαγωγικές αρχές 

Τα μοντέλα μάθησης στα οποία στηρίζεται το σενάριο είναι το Ανακαλυπτικό και το Εποι-
κοδομιστικό. Η διδακτική προσέγγιση που εφαρμόζεται είναι η Ομαδοσυνεργατική Ανακα-
λυπτική Προσέγγιση. Οι μαθητές δέχονται οδηγίες σε φύλλα εργασίας για κάθε βήμα της 
διερευνητικής τους δραστηριότητας και με τα κατάλληλα μέσα και τις κατάλληλες καθοδη-
γητικές ερωτήσεις «ανακαλύπτουν» μόνοι τους τη γνώση. Μεθοδολογικά ακολουθείτε η 
ακόλουθη διδακτική προσέγγιση σε κάθε φύλλο εργασίας: 

• Κάθε δραστηριότητα ξεκινά με την επίδειξη μιας εικόνας ή βίντεο με σκοπό την προ-
σέλκυση του ενδιαφέροντος του μαθητή. 

• Προχωρά, μέσω απλών αρχικών ερωτήσεων, στον έλεγχο των προϋπαρχουσών αντιλή-
ψεων και εναλλακτικών ιδεών των μαθητών. 

• Επεκτείνεται στην εφαρμογή από τον μαθητή της νέας γνώσης, αποσκοπώντας στη δια-
τήρηση και επαύξηση των σωστών προυπαρχουσών γνώσεων του μαθητή ή στην αλλα-
γή και αναπροσαρμογή των λανθασμένων εναλλακτικών του ιδεών. 

• Ολοκληρώνεται με την προτροπή του μαθητή για αναστοχασμό της όλης διαδικασίας. 

Προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μαθητών 

Οι λανθασμένες αντιλήψεις των παιδιών για το γεωπεριβάλλον και τις μεταβολές του, που 
προϋπάρχουν της διδασκαλίας, είναι πολλές φορές τόσο βαθειά ριζωμένες που δεν αλλά-
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ζουν εύκολα με τη διδασκαλία. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά το 
σχεδιασμό ενός διδακτικού σεναρίου και να διερευνώνται κατά την πραγματοποίηση των 
δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας στη σχολική αίθουσα. 

Από την διεθνή βιβλιογραφία (Francek, 2013; Nelson, Aron & Francek, 1992; Philips, 1991) 
προέκυψε ότι οι κυριότερες εναλλακτικές ιδέες και παρανοήσεις των μαθητών, για τα θέ-
ματα της παρούσας εργασίας, είναι οι ακόλουθες. Θεωρούν ότι: 

• Ο φλοιός, η λιθόσφαιρα και οι λιθοσφαιρικές πλάκες είναι έννοιες συνώνυμες. 

• Εκτός από τον φλοιό όλο το υπόλοιπο τμήμα του εσωτερικού της Γης βρίσκετε σε ρευ-
στή κατάσταση. 

• Οι ήπειροι δεν μετακινούνται. 

• Τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών ταυτίζονται με τα όρια των ηπείρων. 

• Τα βουνά σχηματίζονται σε σύντομο χρονικό διάστημα (καταστροφισμός). 

• Η Παγγαία ήταν η αρχική ήπειρος όταν δημιουργήθηκε η Γη. 

• Δεν υπάρχουν υποθαλάσσια ηφαίστεια αλλά όλα βρίσκονται πάνω στην ξηρά. 

Προαπαιτούμενς γνώσεις 

Από γνωστικής άποψης θεωρείται ότι οι μαθητές γνωρίζουν από τη διδασκαλία του μαθή-
ματος της Γεωγραφίας στο Δημοτικό: 

• Το σχήμα της Γης και τη γεωγραφική κατανομή των ηπείρων και των ωκεανών. 

• Τις μεγάλες οροσειρές και πεδιάδες της Γης. 

• Ότι οι σεισμοί και οι ηφαιστειακές εκρήξεις είναι φυσικά φαινόμενα. 

Επίσης από τη διδασκαλία των προηγούμενων ενοτήτων στο μάθημα της Γεωλογίας - Γεω-
γραφίας στην Α΄ Γυμνασίου γνωρίζουν: 

• Να χρησιμοποιούν χάρτες για να αντλούν πληροφορίες 

• Τις ενότητες του φυσικού περιβάλλοντος (ατμόσφαιρα, υδρόσφαιρα, κλπ) 

• Τις μορφές του υποθαλάσσιου αναγλύφου (μεσοωκεάνιες ράχες, τάφρος κλπ). 

• Να κατονομάζουν και να περιγράφουν τα κύρια τμήματα της δομής του εσωτερικού 
της Γης (φλοιός, μανδύας, πυρήνας). 

• Τη μεταβολή της θερμοκρασίας με το βάθος στο εσωτερικό της Γης. 

• Να περιγράφουν τους τύπους του φλοιού και τις μεταξύ τους διαφορές. 
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Επιπλέον από κοινωνικο-συναισθηματικής άποψης μπορούν να συνεργάζονται σε ομάδες, 
στα πλαίσια του μαθήματος, από ψυχοκινητικής άποψης έχουν την ικανότητα να εκτελούν 
οδηγίες και από τεχνολογικής άποψης κατέχουν βασικές γνώσεις χειρισμού Η/Υ. 

Προστιθέμενη γνώση από τη χρήση ΤΠΕ 

Πολλά γεωλογικά φαινόμενα και διεργασίες εξελίσσονται πολύ αργά στο χρόνο και σε με-
γάλο βάθος μέσα στο εσωτερικό της Γης. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να μην μπορούν να 
γίνουν αντιληπτά από τις αισθήσεις των μαθητών και να είναι αδύνατο να τα παρακολου-
θήσουν σε πραγματικό χρόνο. Για τους λόγους αυτούς η μελέτη και κατανόησή τους απαιτεί 
αυξημένη ικανότητα αφηρημένης σκέψης που δεν διαθέτουν οι μαθητές της Α' Γυμνασίου. 

Επιπλέον, ένα δεύτερο σημαντικό πρόβλημα είναι ότι δεν υπάρχει απλή σχέση αιτίου – α-
ποτελέσματος ανάμεσα σε ορισμένες γεωλογικές διεργασίες και στα αποτελέσματά τους. 
Για παράδειγμα στις μετακινήσεις των πλακών το είδος των προκαλούμενων αποτελεσμά-
των εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Όπως φαίνεται και στο Σχ. 1 από το συνδυασμό 
των διαφορετικών τύπων του φλοιού και των διαφορετικών κινήσεων των πλακών προκύ-
πτουν 6 διαφορετικά όρια πλακών και κατ΄ επέκταση 6 διαφορετικές μορφές (αποτελέσμα-
τα) στην επιφάνεια της Γης. Το γεγονός αυτό καθιστά πολύ δύσκολη την κατανόηση των 
αλληλεπιδράσεων και την εξαγωγή συμπερασμάτων από τους μαθητές της Α' Γυμνασίου. 

 

 

Σχήμα 1: Στις μετακινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών το είδος των προκαλούμενων 
αποτελεσμάτων εξαρτάται από πολλούς παράγοντες.  

Σε όλες αυτές τις δυσκολίες και τα προβλήματα μπορεί να δώσει λύση η χρήση των ΤΠΕ. 
Στις επιμέρους δραστηριότητες των φύλλων εργασίας του παρόντος σεναρίου χρησιμοποι-
ούνται εφαρμογές των λογισμικών Phet και ΓΕΩΛΟΓΙΑ – ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ Α' & Β' ΓΥΜΝΑΣΙΟΥ που 
αποτελούν ένα διερευνητικό μαθησιακό περιβάλλον με διαθεματικό χαρακτήρα (Adams, 
2010; Κωτσάνης κ.α. 2007). Τα συγκεκριμένα λογισμικά παρέχουν στους μαθητές, τη δυνα-
τότητα δραστηριοτήτων με προσομοιώσεις, τρισδιάστατες προβολές, δοκιμασίες, παιχνί-
δια, παρουσιάσεις και άλλες υπερμεσικές εφαρμογές. 

Με τις δραστηριότητες αυτές δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να συμμετέχουν στη 
διαδικασία της μάθησης ψάχνοντας μόνοι τους να απαντήσουν στα ερωτήματα που τους 
τίθενται και να ελέγξουν οι ίδιοι την ορθότητα των απαντήσεών τους. Με τον τρόπο αυτό 
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διευκολύνεται η ανακάλυψη της γνώσης από τους μαθητές αλλά και καλλιεργούνται οι επι-
κοινωνιακές δεξιότητες και οι μεταγνωστικές ικανότητες τους, να μάθουν δηλαδή πώς να 
μαθαίνουν. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι βοηθητικός, να ενθαρρύνει τους μαθητές να 
αναπτύξουν τους συλλογισμούς τους, να αποσαφηνίζει τις δύσκολες έννοιες και να καθο-
δηγεί τους μαθητές προς τα αποδεκτά συμπεράσματα όταν το κρίνει απολύτως αναγκαίο. 

Υλοποίηση του σεναρίου 

Οργάνωση της τάξης 

Οι μαθητές συνεργάζονται σε ομάδες ανάλογα με τον αριθμό των διαθέσιμων Η/Υ στο σχο-
λικό εργαστήριο. Ο χωρισμός των ομάδων γίνεται ελεύθερα σύμφωνα με τις επιθυμίες των 
μαθητών. Αφού τεθούν οι βασικοί κανόνες για την ομαλή λειτουργία των ομάδων στη συ-
νέχεια, στα πλαίσια της κάθε ομάδας, ο κάθε μαθητής αναλαμβάνει συγκεκριμένο ρόλο, 
(χειριστή Η/Υ, καταγραφέα και συντονιστή) στον οποίο θα εναλλάσσονται μεταξύ τους από 
δραστηριότητα σε δραστηριότητα κάθε φύλλου εργασίας. 

Ο εκπαιδευτικός, πριν την πραγματοποίηση του σεναρίου πρέπει να εγκαταστήσει σε κάθε 
υπολογιστή του εργαστηρίου τα απαραίτητα λογισμικά και αρχεία και να δημιουργήσει 
στην επιφάνεια εργασίας όλων των Η/Υ τις συντομεύσεις τους. Κατά την υλοποίηση του 
σεναρίου, στην αρχή κάθε διδακτικής ώρας, ο εκπαιδευτικός μοιράζει σε όλους τους μαθη-
τές το απαιτούμενο φύλλο εργασίας ώστε να μπορούν όλοι να μελετούν τις ερωτήσεις. Κα-
τά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων παρακολουθεί, ενθαρρύνει και υποστηρίζει 
τους μαθητές επιτρέποντας την ανταλλαγή απόψεων μεταξύ των μελών της κάθε ομάδας. 
Στο τέλος κάθε δραστηριότητας συζητά με το σύνολο των ομάδων τη λύση του προβλήμα-
τος, αφού πρώτα η κάθε ομάδα ανακοινώσει στις υπόλοιπες τις απαντήσεις της. 

Χρονοπρογραμματισμός διδασκαλίας - Πλάνο δραστηριοτήτων 

Το παρόν διδακτικό σενάριο πραγματοποιείται στην αίθουσα Η/Υ μέσα σε 5 διδακτικές ώ-
ρες και οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει κατανέμονται στα εξής 3 φύλλα εργασίας: 

Φύλλο εργασίας 1: Λιθόσφαιρα – Λιθοσφαιρικές πλάκες (2 ώρες) 

Φύλλο εργασίας 2: Μετακίνηση των Ηπείρων – Παγγαία (1 ώρα) 

Φύλλο εργασίας 3: Αποτελέσματα των κινήσεων των λιθοσφαιρικών πλακών (2 ώρες). 

Το πρώτο φύλλο εργασίας περιλαμβάνει 3 δραστηριότητες που συνδέονται με την επίτευξη 
των πρώτων έξι γνωστικών στόχων και ολοκληρώνεται μέσα σε δύο διδακτικές ώρες. Το 
δεύτερο φύλλο εργασίας περιλαμβάνει 2 δραστηριότητες που συνδέονται με την επίτευξη 
των γνωστικών στόχων 7 έως 10 και ολοκληρώνεται μέσα σε μια διδακτική ώρα. Το τρίτο 
φύλλο εργασίας περιλαμβάνει 4 δραστηριότητες που συνδέονται με την επίτευξη των γνω-
στικών στόχων 11 έως 15 και ολοκληρώνεται μέσα σε δύο διδακτικές ώρες. 
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Οι επιμέρους δραστηριότητες των παραπάνω φύλλων εργασίας περιλαμβάνουν τις ακό-
λουθες φάσεις, (Σχήμα 2): α) Εισαγωγή στη θεματική ενότητα, β) φάση φαντασίας & διατύ-
πωσης απόψεων, γ) φάση διερεύνησης - πειραματισμού, δ) φάση εμπέδωσης – ελέγχου. 

Στην εισαγωγική φάση προβάλλεται στους μαθητές μια εικόνα η οποία αναμένεται να δρά-
σει ως εισαγωγικό ερέθισμα στις έννοιες που πρόκειται να διδαχθούν. Στη φάση «φαντασί-
ας και διατύπωσης απόψεων» οι μαθητές καλούνται, εργαζόμενοι στις ομάδες τους, να πα-
ρατηρήσουν την προβαλλόμενη εικόνα και να απαντήσουν σε κάποιες αρχικές ερωτήσεις 
με σκοπό τη διερεύνηση των λανθασμένων αντιλήψεών τους. Στη φάση «διερεύνησης - 
πειραματισμού» οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιήσουν διάφορες εφαρμογές των λο-
γισμικών Phet και Γεωλογία – Γεωγραφία Α’ & Β’ Γυμνασίου και να απαντήσουν σε ερωτή-
σεις σχετικές με τα επιμέρους θέματα διδασκαλίας. Στη φάση «εμπέδωσης» οι μαθητές με 
τη χρήση εφαρμογών των προαναφερθέντων λογισμικών επιβεβαιώνουν τις γνώσεις που 
απόκτησαν και απαντούν σε ερωτήσεις σχετικές πάλι με τα επιμέρους θέματα διδασκαλίας. 
Στη φάση «ελέγχου» γίνεται μια σύνθεση των γνώσεων που αποκτήθηκαν και οι μαθητές 
καλούνται να καταλήξουν στο συμπέρασμα των προηγούμενων φάσεων. 

 

Σχήμα 2: Ενδεικτικό αποόσπασμα με μια δραστηριότητα από το φύλλο εργασίας 1. 

Αξιολόγηση του σεναρίου 

Το σενάριο αξιολογήθηκε από τους μαθητές με τη συμπλήρωση του ακόλουθου φύλλου 
αξιολόγησης, (πίνακας 1), που τους δόθηκε μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του σε-
ναρίου. Σε κάθε ερώτηση έχει σημειωθεί, για κάθε επιλογή, το ποσοστό των απαντήσεων 
των μαθητών και έχουν επισημανθεί οι επιλογές με το μεγαλύτερο ποσοστό. 

610

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



 

 

Πίνακας 1: Το φύλλο αξιολόγησης που συμπληρώθηκε από τους μαθητές με τα αντίστοιχα 
ποσοστά όπως προέκυψαν για κάθε επιλογή. 

Παρατηρήσεις - Συμπεράσματα 

Στο φύλλο αξιολόγησης παρατηρείται ότι σε όλες τις ερωτήσεις μεγαλύτερο ποσοστό πα-
ρουσιάζουν οι θετικές προς τις πραγματοποιηθείσες διδασκαλίες απαντήσεις. Σε γενικές 
γραμμές συμπεραίνουμε ότι η συγκεκριμένη διδακτική προσέγγιση κρίθηκε ευνοϊκά από 
τους μαθητές ενώ ήταν εμφανής και η αυξημένη συμμετοχή τους κατά τη διάρκεια των δι-
δασκαλιών. Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με ευρύτερης κλίμακας αξιολογήσεις 
που έχουν γίνει στην Ελλάδα, σχετικά με τη γεωγραφική εκπαίδευση, (Κατσίκης, 2004, 
2007), στις οποίες ήταν εμφανή η προτίμηση των μαθητών στη διδασκαλία του μαθήματος 
της Γεωγραφίας με χρήση ΤΠΕ σε σχέση με τις παραδοσιακές δασκαλοκεντρικές διδασκαλί-
ες με τη χρήση συμβατικών μέσων διδασκαλίας όπως χάρτες, υδρόγειος σφαίρα, κ.α. 
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Είναι όμως χαρακτηριστικό ότι οι απόλυτα θετικές απαντήσεις κυμαίνονται σε ποσοστά με-
ταξύ 50-70% κάτι που δείχνει ότι όσο ελκυστική και αν είναι στους μαθητές αυτή η διδακτι-
κή προσέγγιση υπάρχουν περιθώρια για βελτιώσεις και διορθώσεις της όλης διαδικασίας. 
Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου τα κυριότερα προβλήματα που παρατηρή-
θηκαν είχαν σχέση με το χρονισμό των δραστηριοτήτων των φύλλων εργασίας, τη διαθεσι-
μότητα του σχολικού εργαστηρίου Η/Υ και τον περιορισμό στην κατασκευή κάποιων δρα-
στηριοτήτων από τα υφιστάμενα - διαθέσιμα εκπαιδευτικά λογισμικά. 

Το παρόν σενάριο μπορεί επίσης να επεκταθεί σε διάφορα ζητήματα που σχετίζονται με την 
γνώση των διεργασιών που λαμβάνουν χώρα στο φυσικό περιβάλλον, καθώς και την προ-
στασία του φυσικού περιβάλλοντος, μέσω της παρότρυνσης των μαθητών να επισκεφθούν 
διάφορους γεώτοπους και μουσεία φυσικής ιστορίας της πατρίδας μας. Επιπλέον ορισμένα 
φύλλα εργασίας θα μπορούσαν, με μικρές αλλαγές, να αξιοποιηθούν στο μάθημα της Γεω-
λογίας - Γεωγραφίας Β' Γυμνασίου στην ενότητα «Το φυσικό περιβάλλον της Ευρώπης». 
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Coursera Kids: Έργο etwinning, με τη χρήση M.O.O.C. (Massive Open Online Courses) 
στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Λύκειο 

Καλλιοντζή Μακρίνα  
Καθηγήτρια Αγγλικής B’/θμιας Εκπ/σης 

linakalliontzi@yahoo.gr  
 

Χατζηγιάννογλου Θάλεια  
Σύμβουλος Καθηγητών Αγγλικής Α’ Περιφέρειας Αθήνας 

thahad@hotmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εστιάζει σε έργο etwinning, το οποίο υλοποιήθηκε στο Γενικό Ενιαίο Λύ-
κειο, στo πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας. Ο στόχος του έργου ήταν διττός: 
Αφενός να βελτιώσουν οι μαθητές τις δεξιότητές τους στην Αγγλική γλώσσα, παρακολου-
θώντας το Ανοιχτό Διαδικτυακό Μάθημα (MOOC) της πλατφόρμας coursera «Effective writ-
er: Tools of Trade», το οποίο εστίαζε στη διδασκαλία του γραπτού λόγου και αφετέρου να 
αναπτύξουν τις επικοινωνιακές δεξιότητές τους, μέσω της συνεργασίας με τους εταίρους 
για την ανάπτυξη ψηφιακών ιστοριών. Οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν στην πλατφόρμα 
etwinning, ακολούθησαν τη δομή του διαδικτυακού μαθήματος και εμπλουτίστηκαν με α-
σκήσεις παραγωγής γραπτού λόγου και αξιολόγησης από συμμαθητές (peer assessment). 
Με την ολοκλήρωση του μαθήματος έγινε χωρισμός των μαθητών σε ομάδες και δημιουρ-
γία ψηφιακών ιστοριών, κάνοντας χρήση του λογισμικού storybird. Με την ολοκλήρωση του 
έργου έγινε ποιοτική αξιολόγηση του έργου από τους μαθητές, οι οποίοι, μέσω του φόρουμ 
της πλατφόρμας etwinning, εξέφρασαν τις σκέψεις και τα συναισθήματα για την εμπειρία 
τους.  

Λέξεις-κλειδιά: eTwinning - Διδασκαλία Αγγλικής - ΤΠΕ – project- MOOC 

Εισαγωγή 

Ο απόφοιτος της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης καλείται να ανταποκριθεί στις αυξανόμενες 
ανάγκες της κοινωνίας, η οποία χαρακτηρίζεται από την κινητικότητα των πολιτών στην Ευ-
ρώπη αλλά και παγκοσμίως καθώς και από τη συνεχή και ταχεία εξέλιξη της γνώσης, η ο-
ποία καθιστά επιτακτική την ανάγκη του πολίτη να ενημερώνεται, να εκπαιδεύεται και να 
βελτιώνει τις επαγγελματικές και προσωπικές δεξιότητές του. Κάτω από αυτό το πρίσμα, το 
έργο που περιγράφεται στο παρόν άρθρο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο του eTwinning, κάνο-
ντας χρήση διαδικτυακών, ανοιχτών μαθημάτων, τα οποία προσφέρονται από την πλατ-
φόρμα coursera (www.coursera.org).  

Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα συνεργατικό σχέδιο εργασίας, το οποίο αξιοποιεί 
πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας που ευνοούν τη γλωσσική και διαπολιτισμική μάθη-
ση, καθώς αποκτούν νόημα για τους μαθητές. Μέσω του ιστότοπου 
http://www.etwinning.net/ είναι εφικτή η δρομολόγηση συνεργασιών ανάμεσα σε τάξεις 
σχολείων σε διαφορετικές χώρες του κόσμου, οι οποίες αναζητούν συνεργασία με τη βοή-
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θεια της συνεργατικής πλατφόρμας (εικονικής τάξης) TwinSpace 
(http://rcel.enl.uoa.gr/xenesglosses/guide_kef5.htm). 

Επιπροσθέτως, η διαδικτυακή πλατφόρμα Coursera, η οποία χρησιμοποιήθηκε στο έργο, 
προσφέρει δωρεάν διαδικτυακά μαθήματα σε διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. «Η κε-
ντρική ιδέα της πλατφόρμας συμπυκνώνεται στο ακρωνύμιο MOOC: «Massive» (μαζικά) 
επειδή έχει σχεδιαστεί ώστε να επιτρέπει την εγγραφή δεκάδων χιλιάδων εκπαιδευομένων, 
«Open» (ελεύθερα), διότι, θεωρητικά, ο καθένας με μια σύνδεση στο διαδίκτυο μπορεί να 
εγγραφεί στην ελεύθερη σειρά μαθημάτων, «Online» (διαδικτυακά), διότι όλη η αλληλεπί-
δραση ή ένα σημαντικό μέρος λαμβάνει χώρα διαδικτυακά μέσω ομάδων συζητήσεων, wikis 
ή με την παρακολούθηση σύντομων βίντεο από τους εκπαιδευόμενους και, τέλος, δεν παύει 
να είναι «Course» (μάθημα), διότι έχει συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης, αξιο-
λόγηση των εκπαιδευομένων, κουίζ και εξετάσεις» (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2014).  

Το έργο υλοποιήθηκε από μαθητές της Β΄ Λυκείου ενός Γενικού Ενιαίου Λυκείου της Αττι-
κής. Η επιλογή και ο σχεδιασμός του έργου βασίστηκαν και συνδέθηκαν με το Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος της Αγγλικής Γλώσσας στο Γενικό Ενιαίο Λύκειο. Πιο 
συγκεκριμένα, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες που προωθούσαν την κριτική 
σκέψη και την αυτονομία καθώς και την ανάπτυξη των επικοινωνιακών δεξιοτήτων τους. Η 
κατανόηση των δομών της γλώσσας και η παραγωγή λόγου υπήρξαν ο πυρήνας της σειράς 
μαθημάτων, τα οποία οι μαθητές παρακολούθησαν. Επιπροσθέτως, η εμπλοκή των μαθη-
τών σε ομαδικές εργασίες, αποτέλεσε απαραίτητο συστατικό της διαδικασίας, απόλυτα 
συμβατό με τις βασικές αρχές του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών.  

Η στοχοθεσία του έργου βασίστηκε σε τρεις βασικούς θεωρητικούς άξονες. 

Βασικός παιδαγωγικός άξονας ήταν η ομαδοσυνεργατική μάθηση. Στόχος , λοιπόν, ήταν οι 
μαθητές να συνεργαστούν ομαδικά και να ανακαλύψουν τη γνώση. Με αυτό τον τρόπο 
προωθείται η κοινωνικοποίηση των μαθητών, οι οποίοι μαθαίνουν να λειτουργούν δημο-
κρατικά μέσα από συμμετοχικές διαδικασίες και με πνεύμα συνεργασίας και αλληλοβοή-
θειας, επιλύοντας τις όποιες αντιθέσεις ή συγκρούσεις τους με επικοινωνία και διαλογικό 
τρόπο. Επίσης, αναπτύσσουν θετικά στοιχεία στην προσωπικότητά τους και αλλάζουν στά-
σεις και μορφές συμπεριφοράς (Χατζηδήμου 1998). 

Επιπλέον, η εκτεταμένη χρήση και αξιοποίηση των ΤΠΕ αποτέλεσε βασικό στοιχείο στο σχε-
διασμό του έργου καθώς αυτή συνάδει με τη σπουδαιότητα της ενεργητικής συμμετοχής 
του μαθητή στην ανακάλυψη της γνώσης. Ο εποικοδομισμός του Bruner, του Piaget και του 
Vygotsky, οι οποίοι μπορεί να έχουν διαφοροποιήσεις, όμως υιοθετούν τη βασική επιστη-
μολογική παραδοχή ότι η φύση της ανθρώπινης αντιληπτικής, μαθησιακής και επικοινωνια-
κής διαδικασίας δεν είναι αντικειμενική ούτε μεταφέρεται αυτούσια από έναν πομπό σε 
κάποιον δέκτη, λόγω της σχετικότητας της ατομικής εμπειρίας, ερμηνείας και γνώσης (ΟΕ-
ΠΕΚ, 2013) αποτέλεσαν τους βασικούς θεωρητικούς άξονες του έργου.  

Τέλος, ένας άλλος θεωρητικός πυλώνας στον οποίο βασίστηκε το έργο είναι η αρχή της δια 
βίου μάθησης – μια αρχή την οποία οι έφηβοι πρέπει να ενστερνιστούν και να εφαρμό-
σουν, καθώς η προετοιμασία για τη ζωή στον αυριανό κόσμο δεν είναι δυνατό να καλυφθεί 
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με μια εφάπαξ απόκτηση γνώσης και τεχνογνωσίας. Ως εκ τούτου, όλα τα μέτρα που λαμβά-
νονται πρέπει αναγκαστικά να βασίζονται στην ιδέα της ανάπτυξης, γενίκευσης και συστη-
ματοποίησης της δια βίου εκπαίδευσης (European Commission, 1994).   

Μεθοδολογία 

Πρώτο βήμα για την οργάνωση και την εκπόνηση του έργου ήταν η εγγραφή του σχολείου 
στη διαδικτυακή πύλη του etwinning. Με τη βοήθεια των εργαλείων που προσφέρονται 
στην πλατφόρμα έγινε η αναζήτηση συνεργατών.  

Στη συνέχεια, μέσα από συζήτηση με τους μαθητές, αναδείχθηκε η ανάγκη των ιδίων για 
εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης καθώς και η έκδηλη επιθυμία για επικοι-
νωνία με συνομηλίκους τους από άλλα σχολεία της Ευρώπης. Ως αποτέλεσμα, η διδάσκου-
σα πρότεινε στους μαθητές να παρακολουθήσουν μία σειρά μαθημάτων που προσφέρονται 
στη διαδικτυακή πλατφόρμα του Coursera και να μοιραστούν την εμπειρία τους με μαθητές 
από άλλες χώρες, οι οποίοι θα παρακολουθήσουν τις ίδιες διαλέξεις. Η ανεύρεση σειράς 
μαθημάτων που θα εστιάζουν στην Αγγλική γλώσσα και τα οποία θα βασίζονται σε προη-
γούμενη γνώση και εμπειρίες των μαθητών, η χρήση ΤΠΕ αλλά και η συνεργασία και αλλη-
λεπίδραση των μαθητών των διαφόρων χωρών αποτέλεσαν τους ακρογωνιαίους λίθους της 
συγκεκριμένης συνθετικής εργασίας.   

Η εύρεση των κατάλληλων Ευρωπαίων εταίρων αποτέλεσε το επόμενο βήμα. Ένα από τα 
κριτήρια για την επιλογή συνεργατών ήταν η ηλικία. Οι μαθήτριες και οι μαθητές που συμ-
μετείχαν ήταν από 16 ετών. Επίσης, ρόλο έπαιξαν τα ενδιαφέροντα των μαθητών και γενι-
κότερα το προφίλ του σχολείου όπως αυτό είχε καταχωρηθεί στην πλατφόρμα του eTwin-
ning.  

Μετά από αναζήτηση και αφού κατέληξε σε πιθανούς εταίρους, η διδάσκουσα απέστειλε 
email περιγράφοντας το έργο εν συντομία, ώστε οι εκπαιδευτικοί των σχολείων που προ-
σεγγίστηκαν να αποφασίσουν σχετικά με τη συμμετοχή τους στο έργο. Η διαδικασία απο-
δοχής των εταίρων ακολούθησε την πρόσκληση ενδιαφέροντος. Το 9ο Λύκειο από το Ζά-
γκρεμπ της Κροατίας αποδέχτηκε την πρόταση και η συνεργασία ξεκίνησε. 

Το επόμενο στάδιο ήταν να δημιουργηθεί το twinspace (http://new-
twinspace.etwinning.net/web/p98167), δηλαδή ο κοινός χώρος εργασίας του etwinning, 
όπου μαθητές και μαθήτριες καθώς και καθηγήτριες μπορούσαν να συναντηθούν εικονικά, 
να ανταλλάξουν απόψεις και να υλοποιήσουν τις δραστηριότητες. Αυτό έγινε από την Εθνι-
κή Υπηρεσία Στήριξης etwinning. 

Παράλληλα, οι μαθητές των δύο χωρών έκαναν εγγραφή στη διαδικτυακή πλατφόρμα μα-
θημάτων Coursera για να παρακολουθήσουν τη σειρά μαθημάτων με τίτλο «Crafting the 
effective writer: Tools of Trade». Στην εμπειρία αυτή των μαθητών και στη νέα γνώση που 
αποκόμισαν βασίστηκαν οι δραστηριότητες στις οποίες κατέληξαν οι διδάσκουσες, μετά 
από προτάσεις κα συζητήσεις. 
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Οι συγκεκριμένες δραστηριότητες, σχεδιάστηκαν προσεκτικά από τις υπεύθυνες εκπαιδευ-
τικούς και αποτέλεσαν τις δέκα ενότητες του έργου. Επισημαίνεται ότι στην αρχή κάθε ενό-
τητας δίνονταν σαφείς οδηγίες για την επιτυχή ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων.  

Πιο συγκεκριμένα, ο σχεδιασμός των δραστηριοτήτων, κατά τη διάρκεια των οποίων οι μα-
θητές επικοινώνησαν, έμαθαν, δημιούργησαν και αξιολόγησαν βασίστηκε στην αναθεωρη-
μένη ταξινομία του Bloom. Στο γνωστικό τομέα οι μαθητές παρακολούθησαν τη σειρά μα-
θημάτων στην πλατφόρμα Coursera, εμβαθύνοντας αναλύοντας και εφαρμόζοντας τις δο-
μές της Αγγλικής γλώσσας. Οι συναισθηματικοί στόχοι εστίασαν στην επικοινωνία και στην 
αλλαγή στάσεων των μαθητών. Οι ψυχοκινητικοί στόχοι επικεντρώθηκαν στην ανάπτυξη 
και βελτίωση των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ.   

Ξεκινώντας με την πρώτη ενότητα, οι μαθητές ενεπλάκησαν σε δραστηριότητες που προω-
θούσαν τη γνωριμία μεταξύ τους, απαραίτητη προϋπόθεση, η οποία θα δημιουργούσε κλί-
μα οικειότητας και συνεργασίας. Σε αυτό το εισαγωγικό στάδιο ζητήθηκε από τους μαθητές 
να ζωγραφίσουν και να περιγράψουν στην Αγγλική γλώσσα τον εαυτό τους, μετατρέποντας 
το κείμενο σε qrcode, μέσω της πλατφόρμας qrstuff (http://www.qrstuff.com). Τα πορτρέτα 
των μαθητών και τα qrcodes αναρτήθηκαν στην πλατφόρμα του twinspace και οι εταίροι 
ενεπλάκησαν σε ένα παιχνίδι, προσπαθώντας να αντιστοιχίσουν τις ζωγραφιές με τα 
qrcodes, με σκοπό να ανακαλύψουν τον μαθητή που απεικονίζει το κάθε πορτρέτο. Ο λόγος 
που τα κείμενα επιλέχθηκε να μετατραπούν σε qrcodes είναι επειδή οι μαθητές θα έπρεπε 
να χρησιμοποιήσουν τα κινητά τους για να αποκωδικοποιήσουν τους κωδικούς, δραστηριό-
τητα στενά συνδεδεμένη με τα ενδιαφέροντά τους.  

 
Εικόνα 1 Οι μαθητές ζωγράφισαν και έγραψαν κείμενα περιγράφοντας τον εαυτό τους. 

Στη συνέχεια, οι μαθητές και των δύο χωρών επικοινωνούσαν στο forum που είχε δημιουρ-
γηθεί στην πρώτη ενότητα σχολιάζοντας τα κείμενα και τα πορτρέτα.  
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Εικόνα 2 Οι μαθητές επικοινωνούσαν στο discussion forum 

Συνεχίζοντας στις επόμενες πέντε ενότητες του έργου, οι μαθητές των δύο χωρών παρακο-
λουθούσαν παράλληλα τα μαθήματα στο Coursera και κατόπιν οργάνωναν συναντήσεις στο 
discussion forum του etwinning, για να ανταλλάξουν απόψεις σχετικά με αυτή την πρωτό-
γνωρη εμπειρία. Οι μαθητές σχολίαζαν τι έμαθαν, τι τους άρεσε, τι τους δυσκόλεψε αλλά 
και πως ξεπέρασαν τα προβλήματα που αντιμετώπισαν κατά τη διάρκεια των μαθημάτων. 
Σε αυτά τα διαδικτυακά μαθήματα παρουσιάστηκαν τα εργαλεία της γραμματικής, της στί-
ξης αλλά και η μέθοδος συγγραφής που έχει κάποιος στη διάθεσή του, για να συγγράψει 
ολοκληρωμένες, περιεκτικές και κατανοητές προτάσεις και κατ’ επέκταση κείμενα στην Αγ-
γλική γλώσσα. Τα μαθήματα είχαν τη μορφή βιντεοσκοπημένων διαλέξεων και σύντομων 
τεστ αξιολόγησης με συγκεκριμένη προθεσμία και συνοδεύονταν από εργασίες στο τέλος 
κάθε εβδομάδας. Οι εργασίες ελέγχονταν με τη μέθοδο του peer-assessment. Οι μαθητές, 
δηλαδή, αξιολογούσαν τις εργασίες μεταξύ τους, βάσει συγκεκριμένων κριτηρίων. Μετά το 
τέλος των μαθημάτων, τα οποία διήρκεσαν πέντε εβδομάδες, οι μαθητές, η βαθμολογία 
των οποίων ξεπέρασε μια προκαθορισμένη βάση, βραβεύτηκαν με μια Βεβαίωση Παρακο-
λούθησης (Statement of Accomplishment). Η Βεβαίωση Παρακολούθησης, αν και δεν έχει 
την ισχύ της ακαδημαϊκής μόρφωσης, ισοδυναμεί με την παρακολούθηση ενός επαγγελμα-
τικού σεμιναρίου και αποτελεί ένα τυπικό προσόν, το οποίο οι μαθητές μπορούν αργότερα 
να προσθέσουν στο βιογραφικό τους.  

Με την ολοκλήρωση των μαθημάτων στο Coursera, ζητήθηκε από τους μαθητές να παραγά-
γουν κείμενο δεκαπέντε προτάσεων εφαρμόζοντας τη νεοαποκτηθείσα γνώση και να το 
ανεβάσουν ως έγγραφο στην έκτη ενότητα του twinspace, το οποίο και έκαναν. Κατόπιν, οι 
ίδιοι αξιολόγησαν τα κείμενα των συμμαθητών τους, έχοντας ως κριτήρια τις βασικές αρχές 
που παρουσιάστηκαν στα μαθήματα του Coursera.  

Στην όγδοη ενότητα οι μαθητές και των δύο χωρών χωρίστηκαν σε ομάδες χρησιμοποιώ-
ντας τη δωρεάν υπηρεσία www.teamup.com, με την οποία ο χωρισμός των ατόμων σε ο-
μάδες γίνεται τυχαία.   
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Εικόνα 3 Ο Διαχωρισμός των Μαθητών σε τέσσερις Ομάδες  

Εν συνεχεία, ανατέθηκε στις τέσσερις ομάδες να δημιουργήσουν από μία ιστορία, η οποία 
να βασίζεται στη θεωρία που διδάχτηκαν οι μαθητές σε μία από τις τέσσερις εβδομάδες 
των μαθημάτων Coursera (η πρώτη εβδομάδα δεν συμπεριελήφθη διότι ήταν εισαγωγική). 
Οι μαθητές μπορούσαν να επικοινωνήσουν με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας τους και να 
συγγράψουν την ιστορία σε chat rooms που δημιουργήθηκαν για αυτό το σκοπό. Τα μέλη 
της κάθε ομάδας συνεργάστηκαν αρμονικά προς αυτή την κατεύθυνση. Με αυτόν τον τρό-
πο ενισχύθηκε η αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών της ομάδας και ενδυναμώθηκε η μάθη-
ση (Ματσαγγούρας, 2000). Η δωρεάν υπηρεσία που χρησιμοποιήθηκε 
(http://todaysmeet.com) επιλέχτηκε από τους μαθητές ως πιο άμεση και εύκολη στη χρήση 
της, σε σχέση με τα discussion forum του twinspace. 

Μετά τη συγγραφή των ιστοριών, στην ένατη ενότητα του έργου, οι μαθητές χρησιμοποιώ-
ντας τη δωρεάν πλατφόρμα storybird (www.storybird.com) εικονογράφησαν τις ιστορίες 
τους. Για να συμβεί αυτό, οι διδάσκουσες δημιούργησαν τέσσερις λογαριασμούς για τις 
τέσσερις ομάδες, έτσι ώστε τα μέλη κάθε ομάδας να μπορούν με το ίδιο username και 
password να επεμβαίνουν και να προσθέτουν εικόνες στην ιστορία τους. Οι εικονογραφη-
μένες ιστορίες αποτέλεσαν το τελικό προϊόν του έργου. 

Είναι σκόπιμο να αναφερθεί ότι οι μαθητές των δυο χωρών είχαν τρεις εικονικές συναντή-
σεις μέσω skype. Η πρώτη πραγματοποιήθηκε στο τέλος της πρώτης ενότητας του έργου, η 
δεύτερη στο τέλος των μαθημάτων τοu Coursera και τέλος η τρίτη μόλις οι μαθητές χωρί-
στηκαν σε ομάδες.  

Στο τελικό στάδιο του έργου ζητήθηκε από τους μαθητές να ψηφίσουν την ιστορία που τους 
άρεσε χρησιμοποιώντας το tricider (http://tricider.com), ένα εργαλείο που προσφέρεται 
δωρεάν στο διαδίκτυο. Επιπροσθέτως, ζητήθηκε από τους μαθητές να αξιολογήσουν την 
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εμπειρία τους με την πρώτη λέξη που θα ερχόταν στο μυαλό τους. Στόχος της συγκεκριμέ-
νης δραστηριότητας ήταν να κινητοποιηθούν οι μαθητές συναισθηματικά. Οι αξιολογήσεις 
συμπεριλήφθηκαν μαζί με έναν χαιρετισμό προς τους εταίρους τους στον «ψηφιακό τοίχο» 
padlet (www.padlet.com), ο οποίος αναρτήθηκε στο twinspace. 

Αποτίμηση-συμπεράσματα 

Το έργο διήρκεσε μια σχολική χρονιά και υιοθέτησε μια καινοτόμο προσέγγιση στη διδα-
σκαλία της Αγγλικής γλώσσας. Οι μαθητές μυήθηκαν στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση σε 
ακαδημαϊκό επίπεδο, μέσω της πλατφόρμας coursera και εξασκήθηκαν σε σύγχρονες τεχνι-
κές αξιολόγησης (peer assessment), οι οποίες αποτελούσαν προ-απαιτούμενο για την επι-
τυχή ολοκλήρωση των ενοτήτων και την απονομή του Πιστοποιητικού Παρακολούθησης. 
Επιπλέον, βελτίωσαν τις δεξιότητές τους στην ξένη γλώσσα, καθώς οι διαλέξεις, το περιεχό-
μενο του μαθήματος και οι εξετάσεις/εργασίες ανά ενότητα αφορούσαν στη διδασκαλία 
της Αγγλικής. Εμπέδωσαν τους κανόνες και τις τεχνικές παραγωγής γραπτού λόγου, δη-
μιουργώντας συνεργατικές, ψηφιακές ιστορίες στην Αγγλική γλώσσα, ενώ η αλληλεπίδραση 
με τους εταίρους βελτίωσε τις επικοινωνιακές δεξιότητες και τις διαπροσωπικές τους σχέ-
σεις. Συγκεκριμένα, οι μαθητές συνέβαλαν, ο καθένας με το δικό του τρόπο, ρυθμό και τη 
δική τους φαντασία στην επίτευξη των στόχων. Συμμετείχαν, αναγνώριζαν τα προβλήματα 
και πρότειναν λύσεις. Για παράδειγμα πρότειναν τη δημιουργία chat rooms για πιο άμεση 
επικοινωνία κατά τη συγγραφή των ιστοριών, καθώς το discussion forum του twinspace δεν 
έδινε τη δυνατότητα της αποθήκευσης των συζητήσεων, ώστε να υπάρχουν καταγεγραμμέ-
να όσα είχαν συμφωνηθεί.  

Το κλίμα συνεργασίας εξασφάλισε ένα ευχάριστο και δημιουργικό κλίμα μεταξύ όλων των 
εμπλεκομένων. Απτό αποτέλεσμα είναι η φιλική σχέση που αναπτύχθηκε μεταξύ των μαθη-
τών των δυο χωρών η οποία καλλιεργήθηκε και εκτός των πλαισίων του έργου. 

Οι διδάσκουσες λειτούργησαν καθοδηγητικά σε όλη τη διαδικασία, αφήνοντας μεγάλα πε-
ριθώρια αυτενέργειας και δημιουργικότητας στους μαθητές. Συγκεκριμένα, παρενέβησαν 
ελάχιστα στο περιεχόμενο των ψηφιακών ιστοριών, αφήνοντας τους μαθητές να αναλά-
βουν πλήρως την κοινή ευθύνη του σχεδιασμού και της διαμόρφωσης των ιστοριών, να ε-
πιλύσουν προβλήματα και να λάβουν αποφάσεις.  

Τέλος επισημαίνουμε τα πλεονεκτήματα και τα αποτελέσματα που είχε η χρήση της διαδι-
κτυακής πλατφόρμας eTwinning, καθώς διευκόλυνε τη διαπολιτισμική επαφή και επικοινω-
νία μεταξύ των εταίρων, βασικές παράμετροι για την επιτυχή ολοκλήρωση του έργου.  
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Learner-TeacherHood. Ένα καινοτόμο e-learning campus, μια νέα προσέγγιση στη μάθηση 

Κελεπούρη Άννα 
Πτυχιούχος εκπαιδευτικός της Αγγλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 

του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών 
akelepourims@gmail.com 

 
Περίληψη 

Το LEARNER-TEACHERHOOD είναι ένα Καινοτόμο Ελληνικό Διαδικτυακό Σχολείο το οποίο 
παρέχει εκπαίδευση και διδασκαλία υψηλής ποιότητας στηρίζοντας την εξ αποστάσεως 
εκπαίδευση.  Τα OnLine τμήματα σπουδαστών, με μαθήματα ειδικά σχεδιασμένα από τους 
ίδιους τους εκπαιδευτές, ανταποκρίνονται στις ανάγκες των εκπαιδευόμενων (λαμβάνοντας 
υπόψη τους διαφορετικούς ρυθμούς μάθησης, τα αντίστοιχα επίπεδα μάθησης καθώς και 
τις ιδιαιτερότητες που προκύπτουν από τις διαφορετικές κοινωνικό – πολιτισμικές παρα-
στάσεις τους, εξατομικευμένη μάθηση - διδασκαλία). Μια καινοτόμος υπηρεσία του 
LEARNER-TEACHERHOOD είναι το webmeeting το οποίο παρέχει υψηλής αποτελεσματικό-
τητας ολοκληρωμένες υπηρεσίες, υποστηριζόμενο από τη σύγχρονη και την ασύγχρονη εκ-
παίδευση. Η συνεργασία μας με επιχειρήσεις, σκοπό έχουν την εκπαίδευση του προσωπι-
κού τους σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο επιθυμούν. Στηρίζει τους εκπαιδευόμενους 
που αντιμετωπίζουν δυσεπίλυτα προβλήματα (ΑμεΑ, αλλοδαποί, παλιννοστούντες). Ενθαρ-
ρύνει με κριτική αναστοχαστική στάση/πρακτική τη δίκαιη πρόσβαση σε εκπαιδευόμενους 
από διαφορετικό πολιτισμικό πλαίσιο αναφοράς (διαπολιτισμική προσέγγιση). Παρέχει τα 
εργαλεία και την πλατφόρμα για μια ολοκληρωμένη λύση ώστε να οργανώσει ο εκπαιδευ-
τής τη δική του ψηφιακή τάξη στο μάθημα που ειδικεύεται.  Το LEARNER-TEACHERHOOD 
ως νέα προσέγγιση στη μάθηση ακολουθεί και περικλείει τους τέσσερεις πυλώνες της Νέας 
Μάθησης, βασίζεται στην δομή του Νέου Σχολείου (Σχήμα 1), και υποστηρίζει τη θεωρία 
μάθησης της πολλαπλής νοημοσύνης (Σχήμα 2).  

Λέξεις – Κλειδιά Καινοτόμο Ελληνικό Διαδικτυακό Σχολείο, ψηφιακή τάξη  

 

 
Σχήμα 1: Η θεωρία των Πολυγραμματισμών Σχήμα 2: Η υιοθέτηση της θεωρίας της πολ-

621

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

mailto:akelepourims@gmail.com


και η οριοθέτηση της Νέας Παιδαγωγικής 
όπως περιγράφεται στο βιβλίο της Νέας 

Mάθησης (Kalantzis & Cope, 2012). 
 

λαπλής νοημοσύνης του Gardner από πολ-
λούς εκπαιδευτικούς, έχει συμβάλει στην 
ανάπτυξη της δημιουργικής σκέψης, στην 
προσαρμογή του προσωπικού στυλ μάθη-
σης των εκπαιδευόμενων, στη δημιουργία 
ποικίλων ευκαιριών μάθησης ώστε να οδη-
γηθούν οι εκπαιδευόμενοι στην πολύπλευ-
ρη ανάπτυξη, στην πληρότητα και τον επαγ-

γελματικό τους προσανατολισμό. 
 

 
Εισαγωγή 

 
Ο Ε. Παπανούτσος υποστηρίζει ότι η διδασκαλία είναι τέχνη, διότι κατεξοχήν είναι προϊόν 
έμπνευσης και δημιουργικού οίστρου! Το LEARNER-TEACHERHOOD ως επιστέγασμα μιας 
πολυετούς και επίμονης εργασίας αποτελεί είσοδο στον κόσμο της παιδείας και αφορά ό-
λους τους εμπλεκόμενους, εκπαιδευτές, εκπαιδευόμενους και γονείς. Φανταστείτε ένα 
σχολείο που θα φιλοξενούσε όλη την γνώση του κόσμου. Στο LEARNER-TEACHERHOOD βρί-
σκεται συγκεντρωμένη όλη αυτή η γνώση που σκοπό έχει να βοηθήσει τον σπουδαστή να 
μελετήσει το γνωστικό αντικείμενο που τον ενδιαφέρει μέσα στην ψηφιακή τάξη που έχει 
δημιουργηθεί ειδικά για αυτόν μια συνεργασία εκπαιδευτή - εκπαιδευόμενου. 
 
Το LEARNER-TEACHERHOOD, ως «υβριδικού τύπου» ίδρυμα (dual-mode educational institu-
tion) χρησιμοποιεί την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, η οποία αποτελεί επιτακτική ανάγκη 
δημιουργώντας ένα δυναμικό μαθησιακό περιβάλλον που χαρακτηρίζεται από ευελιξία, 
προσαρμοστικότητα και ανάδραση. Το LEARNER-TEACHERHOOD χρησιμοποιεί το e-learning 
για την προετοιμασία του εκπαιδευτικού υλικού και τη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημά-
των. Το διδακτικό περιεχόμενο του μαθήματος είναι δυναμικό και ευέλικτο, αφού καθορί-
ζεται από τις ανάγκες των μαθητών και τις απαιτήσεις των ομαδικών δραστηριοτήτων. Τα 
πλεονεκτήματα είναι καθοριστικά στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση μια και διευκολύνουν 
στην αυτοματοποίηση της μάθησης καθώς και στην εξατομικευμένη μάθηση, στην έγκαιρη 
εκπαίδευση με μέτρηση της αποτελεσματικότητας. Με το Καινοτόμο Διαδικτυακό Σχολείο 
LEARNER-TEACHERHOOD οι εκπαιδευτικοί μας θα είναι σε θέση να σχεδιάζουν τα δικά τους 
ψηφιακά μαθήματα και δραστηριότητες και να έχουν τη δυνατότητα της ψηφιακής διαχεί-
ρισης της τάξης τους και θα μπορούν επίσης να αποστέλλουν ηλεκτρονικά όλη την πληρο-
φόρηση που θέλουν προς τους μαθητές και τους γονείς τους. Κι έτσι επιτυγχάνεται μια άρι-
στη συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μαθησιακών φορέων. 
 
Το LEARNER-TEACHERHOOD διαθέτει εργαλεία σύγχρονης και ασύγχρονης εκπαίδευσης. Η 
σύγχρονη και η ασύγχρονη τηλεκπαίδευση δε λειτουργούν ως ανταγωνιστικές έννοιες, αλ-
λά μπορούν και πολλές φορές επιβάλλεται, να συμπληρώσουν η μία την άλλη. Οι εκπαι-
δευόμενοι, αν και δε βρίσκονται στον ίδιο τόπο με τον εκπαιδευτή, μπορούν να έχουν μαζί 
του οπτικοακουστική επικοινωνία, και με αυτό τον τρόπο εκλείπουν οι περιορισμοί των α-
ποστάσεων. Η ασύγχρονη εκπαίδευση είναι περισσότερο ευέλικτη από τη σύγχρονη. Στο 
είδος αυτό της εκπαίδευσης ανήκει η Αυτοδιδασκαλία, η Ημιαυτόνομη Εκπαίδευση και η 
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Συνεργαζόμενη Εκπαίδευση. Επιπλέον, το μαγνητοσκοπημένο υλικό μπορεί να αξιοποιηθεί 
και από άλλους εκπαιδευόμενους που δε συμμετείχαν απαραίτητα στο αρχικό γεγονός, 
διευρύνοντας έτσι το δυνητικό κοινό της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Ο στόχος του 
LEARNER-TEACHERHOOD είναι η αναβάθμιση της ποιότητας της παρεχόμενης εκπαίδευσης 
τόσο των εκπαιδευόμενων όσο και των εκπαιδευτών. Σκοπός είναι η αξιοποίηση των επι-
στημονικών γνώσεων και πρακτικών της ακαδημαϊκής κοινότητας προς όφελος και άλλων 
κοινωνικών κατηγοριών που επιδιώκουν συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση ή επιμόρ-
φωση, ή γενικότερα θέλουν να εμβαθύνουν σε επιλεγμένα γνωστικά αντικείμενα. 
 
Όλη η δραστηριότητα του LEARNER-TEACHERHOOD βασίζεται σε δυο πυλώνες. Ο καθένας 
είναι έξυπνος κι ο καθένας μπορεί να μάθει. Ο πρώτος και βασικότερος πυλώνας είναι η 
πολλαπλή νοημοσύνη και η «συναισθηματική» νοημοσύνη. Υποστηρίζεται ότι η νοημοσύνη 
είναι προϊόν μιας μακράς και συμμετοχικής αλληλεπίδρασης μεταξύ της φύσης (βιολογικές 
δυνάμεις και κληρονομικές προδιαθέσεις) και της ανατροφής (περιβαλλοντικές δυνάμεις 
και εμπειρίες της ζωής). Ο Howard Gardner, στη θεωρία του περί Πολλαπλής Νοημοσύνης 
(Σχήμα 2) εναγκαλίζεται στο LEARNER-TEACHERHOOD πρακτικά και μεθοδολογικά για την 
επίτευξη των σύγχρονων στόχων του. Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με τη θεωρία του 
Gardner κατά την οποία αξιοποιούνται οι πολλαπλές νοημοσύνες και αποτελούν τις προϋ-
ποθέσεις για την εφαρμογή ενός διαφορετικού σχολείου, το LEARNER-TEACHERHOOD τις 
εκλαμβάνει ως «εργαλεία» για μάθηση, με σκοπό τη βαθύτερη κατανόηση των επιστημονι-
κών κλάδων, την επίλυση προβλημάτων και την αξιοποίηση των όσων μαθαίνονται. Η ε-
φαρμογή της θεωρίας των πολλαπλών νοημοσυνών δίνει, επίσης, ποικίλες δυνατότητες 
στους εκπαιδευτικούς οδηγήσουν τους εκπαιδευόμενούς τους στον επαγγελματικό τους 
προσανατολισμό με πληρότητα κι επιτυχία, να προσαρμόσουν τη διδασκαλία τους στο 
προσωπικό στυλ μάθησης των, και να δημιουργήσουν πολλαπλές ευκαιρίες μάθησης.  
 
Μια διαφορετική μορφή νοημοσύνης είναι η «συναισθηματική νοημοσύνη». Πρόκειται για 
την ικανότητά μας να κατανοούμε τα δικά μας συναισθήματα, καθώς και να αντιλαμβανό-
μαστε την ψυχική διάθεση των ανθρώπων με τους οποίους εξ αποστάσεως ζεστά θα επι-
κοινωνούμε.  
 
Ο δεύτερος πυλώνας του LEARNER-TEACHERHOOD είναι η εξατομικευμένη μάθηση. Τα κύ-
ρια χαρακτηριστικά του μοντέλου της εξατομικευμένης μάθησης είναι η απόδοση σημασίας 
στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ, η κατευθυνόμενη από τον ίδιο μαθητή συμμετοχή του 
στη μαθησιακή διαδικασία, η πρόσβαση στην τεχνολογία, τα ποικίλα μαθησιακά περιβάλ-
λοντα και η ικανότητα ειδίκευσης του εκπαιδευτή να διευκολύνει εξατομικευμένη διδα-
σκαλία χωρίς καταστρατήγηση του όλου δημοκρατικού περιβάλλοντος μάθησης. Πρόκειται 
για τη μάθηση που στοχεύει στην ενεργότερη και παραγωγικότερη συμμετοχή του κάθε 
μαθητευόμενου σε διαδικασίες που θα αναπτύξουν τις δυνατότητές του και θα συμβάλ-
λουν στην επιτυχία του. Επιπλέον, συνδυάζει πολλαπλά επίπεδα αξιολόγησης της επίδοσης 
των μαθητών: εκτός από τις τελικές εξετάσεις, καταγράφεται λεπτομερώς και συστηματικά 
η πορεία του μαθητή στις καθημερινές του επιδόσεις αλλά και μέσα από τον προσωπικό 
φάκελο επιτευγμάτων του (portfolios). 
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Η καινοτόμος ιδέα του LEARNER-TEACHERHOOD υλοποιείται μέσω της τηλεκπαίδευσης. Η 
τηλεκπαίδευση περιλαμβάνει μια εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία ο εκπαιδευόμε-
νος έχει τη δυνατότητα να μελετά το εκπαιδευτικό υλικό σε οποιοδήποτε χώρο και σε ο-
ποιαδήποτε στιγμή επιθυμεί. Ο εκπαιδευτής ακολουθεί το προσωπικό στυλ μάθησης και 
συναισθηματικής ευφυΐας του εκπαιδευόμενου για να σχεδιάσει το μάθημά του. Το περιε-
χόμενο διδασκαλίας περιλαμβάνει έντυπα σε ηλεκτρονική μορφή, αρχεία ήχου και εικόνας, 
επιτρέποντας με τον τρόπο αυτό τη διεξαγωγή online συναντήσεων μεταξύ εκπαιδευτικών 
και εκπαιδευομένων. 

Μεθοδολογία υλοποίησης 
 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του LEARNER-TEACHERHOOD ακολουθεί τη μεθοδολογία που 
υποστηρίζει την ανοικτή και εξ αποστάσεως ηλεκτρονική μάθηση. Προκειμένου να εξασφα-
λιστεί σε μεγάλο βαθμό η αυτονομία του εκπαιδευόμενου η διδασκαλία - μάθηση της α-
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης βασίζεται κυρίως στην ασύγχρονη μελέτη του εκπαιδευτικού 
υλικού και ανάπτυξη δραστηριοτήτων,. Με βάση τις εκπαιδευτικές ανάγκες, συμπληρωμα-
τικά και κατά περίπτωση θα πραγματοποιείται και σύγχρονη μάθηση μέσω συστήματος 
σύγχρονης τηλεκπαίδευσης. 
 
Η πραγματοποίηση μαθήματος μέσω σύγχρονης τηλεκπαίδευσης του e-learning campus 
του LEARNER-TEACHERHOOD έχει τις παρακάτω δυνατότητες: 

1) Διαδραστικό πίνακα (smartboard) Ο πίνακας είναι το σημαντικότερο ¨εργαλείο¨ του 
εκπαιδευόμενου κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας – μάθησης. (Εικόνα 3) 

2) Αμφίδρομη οπτικοακουστική επικοινωνία μεταξύ των συμμετεχόντων. Είναι πολύ 
σημαντικό η ποιότητα της επικοινωνίας να είναι καλή μεταξύ των συμμετεχόντων, 
έτσι ώστε να δημιουργείται η εντύπωση ότι βρίσκονται όλοι στον ίδιο χώρο. 

3) Χρήση εφαρμογών (application sharing): Είναι απαραίτητο για τον εκπαιδευτή να 
μπορεί να παρουσιάσει ψηφιακό υλικό στους εκπαιδευόμενους (π.χ. word αρχεία). 

4) Προβολή βίντεο. 
5) Ταυτόχρονη πλοήγηση σε δικτυακούς χώρους. 
6) Χρησιμοποίηση προγραμμάτων προσομοίωσης. 

 

 
Εικόνα 3: Υπερσύνδεσμος του διαδραστικού πίνακα  
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Οι λειτουργίες του e-learning campus της σύγχρονης τηλεκπαίδευσης που παρέχει το 
LEARNER-TEACHERHOOD σε μια ψηφιακή τάξη εμπεριέχουν: εγγραφή χρηστών, ημερολό-
γιο μαθημάτων, ροή κατάρτισης, διαχείριση χρηστών, αξιολόγηση εκπαιδευομένων, υπη-
ρεσίες τηλεδιάσκεψης, συνεργατική μάθηση (συζητήσεις και ανταλλαγή αρχείων) 
 
Η αξιολόγηση βασίζεται στις αρχές της δια βίου μάθησης σε συνεργασία εκπαιδευτή και 
εκπαιδευόμενου ως προς την αντίληψη ποιότητας αιτίας λαθών και αποφυγή των και διε-
ξάγεται με πολλαπλούς και συχνά συμπληρωματικούς τρόπους, στοχεύοντας, κατ’ εξοχήν, 
στην αποτίμηση της επίτευξης των μαθησιακών αποτελεσμάτων της διδακτικής ενότητας εκ 
μέρους των εκπαιδευόμενων.  
 
Μέσω της «τράπεζας» online ασκήσεων του LEARNER-TEACHERHOOD και των ασκήσεων 
επανάληψης και tests που υποστηρίζουν τη διαδικασία μάθησης δημιουργούν ευνοϊκές 
μαθησιακές συνθήκες και οι μαθητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με τις απαι-
τήσεις των εξετάσεων και να προσαρμοστούν μέσα σε ήρεμο, φιλικό και δημιουργικά εν-
διαφέρον μαθησιακό περιβάλλον (Εικόνα 4). Ο κάθε εκπαιδευτής μεθοδικά επιλέγει προ-
γραμματισμένες και δραστηριότητες μέσα σε ένα πλαίσιο παραγωγικής επικοινωνίας κι 
αλληλεπίδρασης με τους μαθητές του στην ψηφιακή τάξη. Το LEARNER-TEACHERHOOD ε-
πεξεργάζεται και παρουσιάζει εκπαιδευτικό υλικό με κατεύθυνση της καλλιέργειας στους 
μαθητές πνεύματος κριτικής αντίληψης και δημιουργικής σκέψης. 
 

  
Εικόνα 4: Ο υπερσύνδεσμος της άσκησης πολλαπλής επιλογής. Ο εκπαιδευτικός θα έχει 

πληκτρολογήσει το κείμενο βοήθειας που θα ήθελε να εμφανίζεται όταν στον εκπαιδευόμε-
νο εμφανιστεί το μήνυμα λάθους. Αν δώσει λανθασμένη απάντηση, μπορεί να συνεχίσει 

μέχρι να επιλέξει τη σωστή απάντηση. Η βαθμολογία για κάθε ερώτηση βασίζεται στον α-
ριθμό των προσπαθειών που κάνει, ώσπου να δώσει τη σωστή απάντηση. Μόλις επιλέξει τη 
σωστή απάντηση η βαθμολογία σταματά, αλλά μπορεί να δεί τη βοήθεια για τις υπόλοιπες 

απαντήσεις χωρίς βαθμούς ποινής. 
 
Η επικοινωνία, η συμβουλευτική και η στήριξη των εκπαιδευόμενων από τους εκπαιδευτές 
κάθε διδακτικής ενότητας γίνεται ηλεκτρονικά (ασύγχρονα και σύγχρονα). Παράλληλα, δί-
νεται η δυνατότητα άμεσης τεχνικής υποστήριξης στους εκπαιδευόμενους μέσω του 
Helpdesk του LEARNER-TEACHERHOOD.  
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Η διανομή του εκπαιδευτικού και υποστηρικτικού υλικού γίνεται σταδιακά και σε εβδομα-
διαία βάση. Το εκπαιδευτικό υλικό βρίσκεται online, σε ψηφιακή μορφή. Είναι εύκολα ε-
κτυπώσιμο για τους χρήστες που προτιμούν το έντυπο υλικό. Επιπλέον, προσφέρεται η δυ-
νατότητα ανάρτησης υλικού και εργασιών από την πλευρά των εκπαιδευόμενων προς αξιο-
λόγηση. Η απρόσκοπτη πρόσβαση στα μαθήματα των Διδακτικών Ενοτήτων που επιλέγο-
νται είναι δυνατή μετά την επίσημη ημερομηνία έναρξης και εφόσον ο εκπαιδευόμενος 
έχει ολοκληρώσει όλες τις απαιτούμενες για την εγγραφή του ενέργειες (registration form, 
e-shop, online payment). 
 

Λόγοι και τρόποι σχεδιασμού μαθήματος για κάθε βαθμίδα 

Προκειμένου να υπάρχει μια συνοχή με το αντίστοιχο γνωστικό αντικείμενο σε συνδυασμό 
με την ηλικία και το επίπεδο θα τηρούνται οι θεματικές ενότητες, ενώ παράλληλα προστί-
θενται κάποιες άλλες αποβλέποντας στη διεύρυνση της ανάπτυξης. 
 
Για την Πρωτοβάθμια εκπαίδευση δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι τα παιδιά αντιλαμβάνονται 
τον κόσμο με τις αισθήσεις και με συγκεκριμένη γνώση. Γι’ αυτό κυρίαρχο μέσον μάθησης 
αποτελεί το παιχνίδι. 
 
Όσον αφορά τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση οι μαθητές οδηγούνται στην αναζήτηση μιας 
άλλης πραγματικότητας αφού εκτοπίσουν την προληπτική πραγματικότητα, μέσω της α-
φαιρετικής σκέψης, που η ίδια είναι συστατικό της νοημοσύνης. Οπότε οι εκπαιδευτές 
προετοιμάζουν μαθήματα με διερευνητικό χαρακτήρα όπως είναι τα projects ή με επικοι-
νωνιακές δραστηριότητες κοινωνικής αλληλεπίδρασης όπως παιχνίδια ρόλων ή προσομοί-
ωσης, ετοιμάζουν θέματα για συζήτηση ή με δραστηριότητες που ευνοούν τα  
 
O επιστήμονας – εκπαιδευόμενος προκειμένου να ανταποκρίνεται επιτυχώς στις επαγγελ-
ματικές του υποχρεώσεις, πρέπει να ανανεώνει συνεχώς τις γνώσεις του. Προέκυψε δηλα-
δή η ανάγκη για συστηματική συνεχιζόμενη εκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση των 
στελεχών των επιχειρήσεων ή των ιδρυμάτων. Oι φοιτητές ή οι επαγγελματίες που επιθυ-
μούν να επεκτείνουν ή να εκσυγχρονίσουν το γνωστικό τους αντικείμενο και οι οποίοι πα-
ράλληλα προτιμούν τις ψηφιακές μεθόδους κατάρτισης είναι εφικτό πλέον με τη μέθοδο 
της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης την οποία προσφέρει το LEARNER-TEACHERHOOD. Oι α-
πόφοιτοι εκπαιδευτικών ιδρυμάτων που ενδιαφέρονται να αποκτήσουν πτυχία ή επιθυ-
μούν να εμβαθύνουν στις υπάρχουσες γνώσεις, οι ευκαιρίες τηλεκπαίδευσης που παρου-
σιάζονται στο LEARNER-TEACHERHOOD είναι αρκετές κι αξιόλογες (Εικόνα 5). 
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Εικόνα 5: Υπερσύνδεσμος της περιγραφής μαθήματος 

 
Επίλογος 

 
Το LEARNER-TEACHERHOOD είναι καινοτόμο, φιλικό, ελκυστικό, ευφάνταστο και πρωτότυ-
πο, και έχει σχεδιαστεί τόσο για να αξιοποιείται από τον εκπαιδευτικό ακόμα και την ώρα 
της διδασκαλίας στην τάξη, όσο και για να βοήθα τον μαθητή να κατακτήσει τους εκπαιδευ-
τικούς στόχους του μαθήματος, όταν βρίσκεται μόνος του μπροστά από τον υπολογιστή, σε 
δικό του χώρο και χρόνο.  
 

 
Εικόνα 6: Υπερσύνδεσμος του web site του LEARNER-TEACHERHOOD www.teacherhood.gr 
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Περίληψη 

 Το παρόν άρθρο εστιάζει στο σχεδιασμό και την υλοποίηση έργου eTwinning, στο πλαίσιο 
της διδασκαλίας της αγγλικής ως ξένης γλώσσας στο Δημοτικό Σχολείο. Σκοπός του έργου 
ήταν η βελτίωση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των μαθητών στην αγγλική γλώσσα, η 
εξοικείωσή τους με την ομαδοσυνεργατική προσέγγιση στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας 
και η ανάπτυξη δεξιοτήτων στις ΤΠΕ. Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν ήταν εναρμονι-
σμένες με τις βασικές αρχές των ΑΠΣ-ΔΕΠΠΣ με ιδιαίτερη έμφαση στις δομές της αγγλικής 
που αφορούσαν στην πρόσληψη και παραγωγή λόγου. Σχεδιάστηκαν δραστηριότητες που 
στοχεύουν στην ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής σκέψης, στην καλλιέργεια πνεύμα-
τος ομαδικότητας και συνεργασίας και στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και αυτενέρ-
γειας των μαθητών. Η αξιολόγηση του έργου έδειξε την επίτευξη των γνωστικών και ψυχο-
κοινωνικών στόχων που είχαν τεθεί, έδωσε τη δυνατότητα εμπλοκής των μαθητών σε δια-
δικασίες αναστοχασμού και αποτέλεσε σημαντική πηγή ανατροφοδότησης σχετικά με την 
ποιότητα του έργου για τις εμπλεκόμενες εκπαιδευτικούς.  

Λέξεις-κλειδιά: eTwinning, Διδασκαλία Αγγλικής, Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, ΤΠΕ, project 

Εισαγωγή 

Το eTwinning αποτελεί μια ευρωπαϊκή δράση, μέσω της οποίας, σχολεία από διαφορετικές 
ευρωπαϊκές χώρες, κάνοντας χρήση εργαλείων Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινω-
νιών (ΤΠΕ), συνεργάζονται ώστε να αποκομίσουν παιδαγωγικά, κοινωνικά και πολιτισμικά 
οφέλη. Η δράση επικεντρώνεται στη συστηματική συνεργασία, στο διαπολιτισμικό διάλογο 
και την ανταλλαγή απόψεων, προωθώντας τη συνείδηση του ευρωπαϊκού πολυγλωσσικού 
και πολυπολιτισμικού κοινωνικού μοντέλου. Παράλληλα με την ανάπτυξη δεξιοτήτων στις 
ΤΠΕ, το eTwinning προσθέτει αξία στην συμβατική μάθηση, βελτιώνοντας την παιδαγωγική 
διαδικασία, ενώ μέσω της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης των σχολείων δίνει τη δυνατότητα 
γνωριμίας της εκπαιδευτικής κουλτούρας άλλων λαών και τη δημιουργία σχέσεων φιλίας 
και συνεργασίας.  

Στο συγκεκριμένο πλαίσιο αποφασίστηκε ο σχεδιασμός έργου eTwinning και η υλοποίησή 
του από μαθητές των τριών τελευταίων τάξεων ενός μονοθέσιου σχολείου. Τόσο η επιλογή 
όσο και η υλοποίηση του έργου στηρίχθηκαν και συνδέθηκαν με τις προδιαγραφές και τη 
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στοχοθεσία του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ και των τριών τάξεων, όπως αυτά ορίζονται στα διδακτικά εγ-
χειρίδια των αγγλικών. Συγκεκριμένα, η διαφοροποιημένη μάθηση/διδασκαλία αποτελεί 
βασικό στόχο του ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του μαθήματος της αγγλικής των τελευταίων τάξεων του Δη-
μοτικού, καθώς η διαφορετικότητα στο γνωστικό επίπεδο της ξένης γλώσσας καθιστά ανα-
γκαία τη διαφοροποίηση του υλικού και της διδασκαλίας, ώστε να ανταποκρίνεται στις α-
νάγκες όλων των μαθητών. Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στο project ως βασικό εργαλείο δια-
θεματικής/διεπιστημονικής προσέγγισης στη διδασκαλία της αγγλικής τόσο στη Δ΄ όσο και 
στην Ε΄ τάξη, γεγονός που άπτεται της δράσης eTwinning, η οποία εξ ορισμού εστιάζει στην 
ανάπτυξη συνθετικών έργων τύπου project. Επιπλέον, η δράση eTwinning εγγυάται και 
διευκολύνει την εφαρμογή των αρχών της πολυγλωσσίας και πολυπολιτισμικότητας που 
ακολουθεί το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ του ξενόγλωσσου μαθήματος, ενώ παρέχει δυνατότητες διαφο-
ροποιημένης διδασκαλίας στο πλαίσιο του μονοθέσιου σχολείου (www.etwinning.gr).  

Θεωρητικοί άξονες 

 Η στοχοθεσία του έργου διαμόρφωσε το θεωρητικό πλαίσιο, στη βάση του οποίου, σχε-
διάστηκαν και εκτελέστηκαν οι δραστηριότητες της δράσης eTwinning. 

Με βασικό παιδαγωγικό στόχο τη διαμόρφωση συνθηκών που να ευνοούν την ανάληψη 
πρωτοβουλίας από τους μαθητές και την ανάδειξη των προσωπικών απόψεων και δεξιοτή-
των του καθενός μέσα στην ομάδα, οι γνωστικές και κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες μάθη-
σης (Bruner, 1960; Krathwohl, 2002; Vygotsky, 1978; Piaget, 1955) αποτέλεσαν κεντρικό πυ-
λώνα του οικοδομήματος του έργου. 

Οι ανθρωπιστικές θεωρίες μάθησης (Maslow, 1943; Rogers & Freiberg, 1994; Huitt, 2009) 
δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη του αυτόνομου ατόμου, θέτοντας στο κέντρο της μαθησια-
κής διαδικασίας τον μαθητή και λαμβάνοντας υπόψη τις προσωπικές του ανάγκες και δυ-
νατότητες. Ο εκπαιδευτικός αντιλαμβάνεται τι κινητοποιεί τους μαθητές του και αλληλεπι-
δρά μαζί τους (DeCarvalho, 1991) για να παράγει ένα συγκεκριμένο αποτέλεσμα, να δώσει 
απαντήσεις σε ένα συγκεκριμένο ερώτημα μέσα από μια διαδικασία σταδιακής ανακάλυ-
ψης της γνώσης της οποίας οι μαθητές ως κεντρικά πρόσωπα μπορούν να απολαμβάνουν. 

Η μικτή ή συνδυαστική μάθηση (Carman, 2005) που προωθεί τον συνδυασμό της παραδο-
σιακής εκπαιδευτικής προσέγγισης με νέες μεθόδους μέσω τεχνολογικών εφαρμογών, π.χ. 
e-learning, επίσης εφαρμόστηκε στο έργο. Τα πλεονεκτήματα από την εφαρμογή αυτής της 
μαθησιακής θεωρίας κρίθηκαν πολύ σημαντικά για την εφαρμογή της δράσης καθώς δίνε-
ται έμφαση στη χρήση της τεχνολογίας και του διαδικτυακού υλικού, που αποτελεί και βα-
σικό στόχο του έργου, ενώ η μαθησιακή διαδικασία αποκτά ευελιξία, με αποτέλεσμα να 
ευνοείται η αυτενέργεια των μαθητών/τριών αλλά και η συνεργατική μάθηση. 

Με βάση το παραπάνω θεωρητικό πλαίσιο, η διδακτική μέθοδος που εφαρμόστηκε στο έρ-
γο eTwinning είναι η ομαδοσυνεργατική-ανακαλυπτική μέθοδος με τον διδάσκοντα αρωγό 
και εμψυχωτή (Meyer, 1987). Οι υποστηρικτές της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας αποδέ-
χονται την άποψη ότι η ομαδική συνεργασία δημιουργεί μια αναπτυξιακή δυναμική που 
επιτρέπει στα μέλη της ομάδας να ξεπεράσουν τα ατομικά τους όρια σκέψης και πράξης 
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(Ματσαγγούρας, 2000), θέση που συμπίπτει με τον βασικό παιδαγωγικό στόχο του project 
για την ενεργοποίηση και αυτονόμηση της κριτικής σκέψης των μαθητών.  

Προετοιμασία-διάταξη περιεχομένου 

 Προϋπόθεση για την σωστή προετοιμασία των μαθητών/τριών αποτέλεσε η οργάνωση του 
έργου εκ μέρους της διδάσκουσας με πρώτο βήμα την εγγραφή στον ιστότοπο 
www.etwinning.gr και την οργάνωση του προφίλ, μέσω του οποίου γίνεται η αναζήτηση 
συνεργατών.  

Στο επόμενο στάδιο προετοιμασίας οι μαθητές ανέλαβαν ενεργό ρόλο καθώς εστίασαν στη 
διαμόρφωση του τίτλου και της θεματικής του έργου. Μέσα από τη συζήτηση και τη χρήση 
της μεθόδου του ιδεοκαταιγισμού αναδείχθηκε η ανάγκη για την ενασχόληση με ένα θέμα 
προσιτό στους μαθητές, το οποίο να βασίζεται σε προηγούμενη γνώση και εμπειρία, στην 
οποία θα μπορούν να ανατρέξουν και, ακολούθως, να αξιοποιήσουν. Η σύνδεση με το μά-
θημα των αγγλικών, η χρήση των ΤΠΕ και η εφαρμογή της ομαδοσυνεργατικής μεθόδου 
αποτέλεσαν, επίσης, βασικές παραμέτρους στη λήψη απόφασης για το έργο, το οποίο έλα-
βε τον τίτλο S.O.F.T (School of Future Time). Οι απόψεις των μαθητών για την εκπαίδευση 
και οι εμπειρίες τους από το σχολικό περιβάλλον οδήγησαν στην επιλογή ενός έργου με 
θέμα «το σχολείο του μέλλοντος», στο οποίο ενέταξαν τις προσδοκίες και τα όνειρα για αυ-
τό.  

Ακολούθησε η εύρεση πιθανών συνεργατών από σχολεία άλλων ευρωπαϊκών χωρών, η ο-
ποία έγινε με κριτήριο τις ηλικίες των μαθητών (10-12 ετών) καθώς και τα θεματικά τους 
ενδιαφέροντα όπως αυτά διαμορφώνονται μέσα από τη σχολική τους ζωή, τα μαθήματά 
που διδάσκονται και τις γενικότερες σχολικές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν και 
αναδεικνύονται μέσα από το προσωπικό τους προφίλ. 

Μέσω αποστολής email σε πιθανούς συνεργάτες, η οποία περιελάμβανε σύντομη περιγρα-
φή του έργου και πρόσκληση ενδιαφέροντος έγινε η διαδικασία «αποδοχής» συνεργατών 
από τη Ρουμανία και τη Γερμανία. Η υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης για το άνοιγμα της 
πλατφόρμας twinspace (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p98254), η οποία αποτε-
λεί κοινό, εικονικό χώρο εργασίας έγινε από την Υπηρεσία Στήριξης eTwinning και αποτέλε-
σε το σημείο συνάντησης και εκπόνησης των δραστηριοτήτων για όλους τους συνεργάτες. 

Για τη διάταξη του έργου οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί των τριών χωρών επικοινώνησαν και 
συνεργάστηκαν μέσω προσωπικών email αλλά και του email και forum της πλατφόρμας 
eTwinning για να καταλήξουν στη διαμόρφωση έξι ενοτήτων (modules). Οι υπεύθυνοι εκ-
παιδευτικοί δημιούργησαν για κάθε θεματική ενότητα χώρο αναρτήσεων των σχολίων και 
απόψεων των μαθητών (blog, forum) ενώ στην αρχή της κάθε ενότητας έδωσαν τη στοχο-
θεσία και αναλυτικές οδηγίες διεξαγωγής των δραστηριοτήτων από τους μαθητές.   

Οι βασικοί άξονες διάταξης του έργου εστίασαν στη γνωριμία των μαθητών και εξοικείωση 
μεταξύ τους, παρουσίαση και συζήτηση της παρούσας εκπαιδευτικής κατάστασης μέσα από 
τα βιώματά τους και, τέλος, «διαμόρφωση» του σχολείου του μέλλοντος. 
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Διαδικασία υλοποίησης 

Οι στόχοι του έργου διαμορφώθηκαν βάσει της αναθεωρημένης ταξινομίας του Βloom 
(Krathwohl, 2002) και χωρίστηκαν σε γνωστικούς, συναισθηματικούς και ψυχοκινητικούς. 
Συγκεκριμένα, οι γνωστικοί στόχοι εστίασαν στην σύγκριση σχολείων, στην κριτική ανάγνω-
ση οπτικοακουστικού υλικού, στην απόδοση της έννοιας του «σχολείου του μέλλοντος». Οι 
συναισθηματικοί στόχοι από την πλευρά τους αποασκοπούσαν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
επικοινωνίας και συνεργασίας και από την πλευρά των μαθητών οι ψυχοκινητικοί στη βελ-
τίωση δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και την καλλιτεχνική έκφραση.  

Το έργο υλοποιήθηκε σε έξι στάδια κατά τα οποία οι μαθητές αξιοποιώντας τη δημιουργι-
κότητά τους σε συνδυασμό με τις Νέες Τεχνολογίες παρήγαγαν ένα συγκεκριμένο αποτέλε-
σμα το οποίο οδηγούσε με φυσικό τρόπο στο επόμενο στάδιο της εργασίας τους.  

Καθώς το eTwinning εξ ορισμού αποτελεί μια συνεργατική δράση, η γνωριμία μεταξύ των 
μελών του έργου αποτέλεσε προϋπόθεση για την έναρξη της διαδικασίας. Επομένως, στο 
εισαγωγικό στάδιο, οι μαθητές χρησιμοποίησαν την πλατφόρμα voki (www.voki.com) για 
να σχεδιάσουν το προσωπικό τους avatar και να ηχογραφήσουν μια σύντομη αυτοπαρου-
σίαση, ώστε να γνωριστούν διαδικτυακά με τους εταίρους τους. Κάνοντας χρήση του forum 
του twinspace σχολίασαν τις παρουσιάσεις των συνεργατών τους, απευθύνοντας χαιρετι-
σμό και εστιάζοντας σε κοινά χαρακτηριστικά. 

 
Εικόνα 1: Οι μαθητές σχεδίασαν τα avatar και σχολίασαν τις δημιουργίες των άλλων ομά-

δων. 

Φυσική εξέλιξη της γνωριμίας των συνεργατών αποτέλεσε η ανταλλαγή ερωτημάτων για τα 
σχολεία φοίτησης, η οποία διαμόρφωσε το δεύτερο στάδιο του έργου. Οι μαθητές διατύ-
πωσαν μέσω voki τα ερωτήματά τους για τα σχολεία συνεργασίας και βάσει αυτών των ε-
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ρωτήσεων το κάθε σχολείο δημιούργησε μια παρουσίαση η οποία αναρτήθηκε στον «ψη-
φιακό τοίχο» padlet (www.padlet.com) και ουσιαστικά απαντούσε στα ερωτήματα των συ-
νεργατών. Οι μαθητές συνέκριναν τα σχολεία και διατύπωσαν τα σχόλιά τους στο padlet. 
Μέσω της συγκεκριμένης δραστηριότητας έγινε ουσιαστική γνωριμία με το εκπαιδευτικά 
συστήματα των σχολείων των εταίρων, αναπτύχθηκε η δημιουργική σκέψη των μαθητών με 
την παρουσίαση καθώς και η κριτική τους ικανότητα με τη σύγκριση των εκπαιδευτικών 
συστημάτων. 

 
Εικόνα 2: Οι παρουσιάσεις των μαθητών αναρτημένες στον τοίχο padlet. 

Αφού οι συμμετέχοντες σκιαγράφησαν με σαφήνεια την εκπαιδευτική πραγματικότητα που 
βιώνουν και ταυτόχρονα απέκτησαν μια εξίσου σαφή εικόνα για τα σχολεία των συνεργα-
τών τους ξεκίνησε το επόμενο στάδιο.  

Ο στόχος ήταν η παρακολούθηση δύο σύντομων βίντεο με θέμα την εκπαίδευση στο μέλ-
λον και τον τρόπο που εξελίσσεται, μέσω της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, ώστε να δια-
μορφωθεί μια κριτική στάση απέναντι στο ζήτημα της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση. 
Οι μαθητές των συνεργαζόμενων σχολείων αντάλλαξαν σχόλια και απόψεις πάνω στα βί-
ντεο αξιολογώντας και διατυπώνοντας κριτική σκέψη γύρω από θέματα όπως η θέση της 
τεχνολογίας στη σχολική τάξη και ο ρόλος των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία. 

Πλέον, οι ομάδες ήταν έτοιμες να περάσουν στο επόμενο στάδιο του έργου με θέμα «το 
σχολείο του μέλλοντος». Οι μαθητές αξιοποίησαν τις δυνατότητες που προσφέρει το εργα-
λείο drawitlive (http://www.drawitlive.com/) για να σχεδιάσουν συνεργατικά το σχολείο 
του μέλλοντος όπως το ονειρεύονται. Τις εικόνες με τα σχέδια του μελλοντικού σχολείου 
«έντυσαν» με τις αφηγήσεις τους μέσω voicethread (www.voicethread.com), ενώ χρησιμο-
ποιώντας το forum για το συγκεκριμένο στάδιο του έργου, αντάλλαξαν σχόλια. 

Στο πέμπτο στάδιο του έργου οι τρεις ομάδες προσέγγισαν με διαφορετικούς τρόπους έκ-
φρασης την «εκπαίδευση στο μέλλον». Οι μαθητές του ελληνικού σχολείου έγραψαν ένα 
μικρό θεατρικό στο οποίο εκφράζουν την επιθυμία τους αλλά και την αισιοδοξία τους για 
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ένα μελλοντικό σχολείο ζωντανό και ελκυστικό για όλους. Η ομάδα δραματοποίησε, βιντε-
οσκόπησε και ανέβασε το σενάριό της πρώτα στο youtube και έπειτα στο twinspace. 

Τα παιδιά του γερμανικού σχολείου εκφράστηκαν μέσα από τη μουσική, συνθέτοντας μου-
σική και στίχους για ένα τραγούδι με θέμα «το σχολείο του μέλλοντος». Η ομάδα του σχο-
λείου της Ρουμανίας δημιούργησε ένα «βιντεομουσείο» στο οποίο παρουσιάζουν το «σχο-
λείο του σήμερα» στις μελλοντικές γενιές μαθητών που πιθανόν να φοιτούν σε ένα πολύ 
διαφορετικό τύπο σχολείου. 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα εστίασε στη δημιουργικότητα και την καλλιτεχνική έκφρα-
ση των μαθητών και αποτέλεσε το τελικό προϊόν του έργου. Έχοντας ήδη οι μαθητές ευαι-
σθητοποιηθεί στην ιδέα του σχολείου του μέλλοντος μέσα από τις προηγούμενες ενότητες, 
η απόδοση της εκπαίδευσης στο μέλλον μέσα από την τέχνη ήταν η φυσική συνέχεια.  

Το τελικό στάδιο του έργου S.O.F.T. αφιερώθηκε στην αξιολόγηση του προγράμματος και 
της συμμετοχής των μαθητών σε αυτό. Εφαρμόστηκε μια εμπειρική μέθοδος ποιοτικής α-
ξιολόγησης κατά την οποία οι μαθητές ζωγράφισαν κλειδιά με τα συναισθήματα και τις 
σκέψεις που «ξεκλείδωσαν» και έφεραν στην επιφάνεια δουλεύοντας για το project. 

 

Εικόνα 3: Οι παρουσιάσεις των μαθητών για την αξιολόγηση του έργου. 

 Τα σχέδια με τις «λέξεις-κλειδιά» φωτογραφήθηκαν και αναρτήθηκαν στη γκαλερί φωτο-
γραφιών του twinspace. Εναλλακτικά, με τη χρήση του εργαλείου smilebox 
(www.smilebox.com) αποτέλεσαν το υλικό για τη δημιουργία σύντομης παρουσίασης. 
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Αποτίμηση-συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση έδωσε τη δυνατότητα στους μαθητές να διατυπώσουν με το δικό τους εύ-
γλωττο τρόπο την αξία της συμμετοχής τους στο έργο. Οι ίδιοι οι μαθητές καταθέτουν ότι το 
S.O.F.T. τους έκανε να νιώσουν «δημιουργικοί, χαρούμενοι, έξυπνοι και γεμάτοι αυτοπε-
ποίθηση». 

Η συνεργατική μέθοδος ανέδειξε τα θετικά στοιχεία των μαθητών κι έδωσε την ευκαιρία 
στον κάθε ένα ξεχωριστά να συμβάλει με τον τρόπο του στην επίτευξη των στόχων του έρ-
γου. Η σχετικά διακριτική παρουσία του δασκάλου-αρωγού άφησε ελεύθερο το πεδίο των 
πρωτοβουλιών στους μαθητές, ώστε να αξιοποιήσουν όλα τα γλωσσικά και τεχνολογικά 
εργαλεία με τα οποία ήταν εφοδιασμένοι σε ένα ανοιχτό επικοινωνιακό περιβάλλον. 

Οι μαθητές εφάρμοσαν εμπράκτως τα λεξιλογικά και γραμματικά φαινόμενα που διδάσκο-
νται στο μάθημα της αγγλικής γλώσσας για να συνεργαστούν με παιδιά άλλων χωρών και 
να χτίσουν σχέσεις φιλίας μαζί τους. Χρησιμοποίησαν δηλαδή την αγγλική γλώσσα ακριβώς 
για τον λόγο για τον οποίο τη διδάσκονται, για να επικοινωνήσουν με ανθρώπους άλλων 
χωρών και να δουλέψουν μαζί τους για την επίτευξη κοινών στόχων. Η τεχνολογία έπαιξε 
καταλυτικό ρόλο στην επιτυχία των δράσεων των ομάδων. Παράλληλα, ενίσχυσε την εξω-
στρέφεια του προγράμματος και το βαθμό διάχυσης των αποτελεσμάτων του μέσω της 
προσβασιμότητας που προσφέρει το διαδίκτυο. Οι μαθητές που συμμετείχαν στο S.O.F.T. 
άνοιξαν ένα παράθυρο στο μέλλον της εκπαίδευσης ή καλύτερα στο μέλλον της εκπαίδευ-
σης όπως το ονειρεύονται, γεμάτο προκλήσεις και συναρπαστικές προοπτικές.  
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Spelling Bee: Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση ΤΠΕ που συνδέει το μάθημα της Αγγλικής 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον παιδαγωγικό σχεδιασμό και την υλοποίηση ενός Δι-
δακτικού Σεναρίου με την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επι-
κοινωνίας σε μια διαθεματική προσέγγιση με θέμα τη συμβολή της (Αρχαίας και Νέας) Ελ-
ληνικής στην αγγλική γλώσσα. Στην εισήγηση παρουσιάζονται λεξιλογικές δραστηριότητες 
και διαδραστικά παιχνίδια, περιγράφεται το υλικό που σχεδιάστηκε για την πραγματοποίη-
ση της διαθεματικής διδασκαλίας, καθώς και οι εργασίες που εκπονήθηκαν από τους ίδιους 
τους μαθητές (βιβλιογραφική και λεξικογραφική έρευνα σε ελληνοαγγλικά λεξικά, δη-
μιουργία πολυτροπικών παρουσιάσεων, ασκήσεις δημιουργικής γραφής, διαγωνισμός ορ-
θογραφίας κ.ά.). Η βασική φιλοσοφία που διέπει την παρούσα πρόταση είναι αφενός να 
κατανοήσουν οι μαθητές τη δυναμική της γλώσσας, την εξέλιξή της, τις ομοιότητες και τις 
διαφορές των γλωσσών στον χώρο και τον χρόνο και αφετέρου να γίνουν φανερές οι δυνα-
τότητες αξιοποίησης, επέκτασης και εμπλουτισμού του λεξιλογίου στα αγγλικά και τα ελλη-
νικά, ενώ παράλληλα οι μαθητές να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, στρατηγικές 
δια βίου μάθησης και πολιτισμική επίγνωση. 

Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ, Αγγλικά, ηλεκτρονικά παιχνίδια, Spelling Bee 

Εισαγωγή 

Στο πληρέστερο σήμερα αμερικανικό λεξικό Webster, η μία στις τέσσερις λέξεις είναι αμι-
γώς ελληνική. Η στοχευμένη γνωριμία με την ιστορία και τον πλούτο του λεξιλογίου μιας 
γλώσσας μπορεί να ανατρέψει, σταδιακά, στερεότυπες αντιλήψεις και να προωθήσει το 
ενδιαφέρον για σοβαρή ενασχόληση και εκμάθηση σε βάθος. Σύμφωνα με το Γ. Μπαμπι-
νιώτη (2004) η συγκριτική και ετυμολογική προσέγγιση της γλώσσας αποτελεί δημιουργική, 
ανα-καλυπτική («ανευρετική») απο-καλυπτική και, κυρίως, ελκυστική για το παιδί διδασκα-
λία και μάθηση της γλώσσας. Όταν αυτή η γνωριμία γίνεται με συστηματικό και παιγνιώδη 
τρόπο, χρησιμοποιεί βασικές τεχνικές αρχές της βιωματικής μάθησης: παραγωγή και χρήση 
οπτικοακουστικών μέσων, βιωματικές αναπαραστάσεις και παιχνίδια, τεχνικές παραγωγής 
λόγου (δημιουργική γραφή), δραστηριότητες εικαστικής δημιουργίας, ασκήσεις για τη δη-
μιουργική σκέψη και την παραγωγή ιδεών (Τριλίβα & Αναγνωστοπούλου, 2008). Επιπλέον, 
η συστηματική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην τάξη μπορεί να ενδυναμώσει τη σχέση των μαθη-
τών τόσο με τη μητρική όσο και με μια ξένη γλώσσα, εάν αποτελέσει μια παιγνιώδη και πα-
ράλληλα επιστημονική διαδικασία.  

Συνοπτική Παρουσίαση του Σεναρίου 

Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου με τη χρήση ΤΠΕ είναι η γόνιμη αξιοποίηση των ελλη-
νικών λέξεων στην Αγγλική που οδηγεί στη βελτίωση λεξιλογίου και ορθογραφίας και στις 
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δύο γλώσσες, η προώθηση ερευνητικού πνεύματος και η ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων 
μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.  

Τίτλος διδακτικού σεναρίου «Spelling Bee: Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση ΤΠΕ που συνδέ-
ει το μάθημα της αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο με τα αρχαία και τα νέα ελληνικά» 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές Αγγλικά, Νεοελληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία, Αρχαία, 
Πληροφορική , ΤΠΕ 

Τάξεις στις οποίες μπορεί να απευθύνεται Α΄, Β΄, Γ΄ Γυμνασίου 

Δοκιμάστηκε στην τάξη: Φεβρουάριος – Απρίλιος 2014 στο πλαίσιο του Πολιτιστικού προ-
γράμματος «Η Συμβολή της Ελληνικής Γλώσσας στην Αγγλική» του Α΄ Αρσακείου Γυμνασίου 
Ψυχικού  

Αριθμός μαθητών: 16 

Χρονική διάρκεια: 10 διδακτικές ώρες 

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) και το (ΔΕΠΠΣ) Το σενάριο α-
νταποκρίνεται πλήρως στους γενικούς και ειδικούς σκοπούς των Αναλυτικών Προγραμμά-
των Σπουδών (ΑΠΣ) και Διαθεματικών Ενιαίων Πλαισίων Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), 
σύμφωνα με τα οποία γενικός σκοπός της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών είναι η ανάπτυ-
ξη της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών, δίνεται η δυνατότητα για σφαιρική ενασχόληση 
με θέματα κοινωνικού περιεχομένου και για τον συνδυασμό πληροφοριών από πολλά γνω-
στικά πεδία και η ολόπλευρη καλλιέργεια της προσωπικότητάς τους με στόχο τον εγγραμ-
ματισμό και την πολυπολιτισμική συνείδηση.  

Οργάνωση της διδασκαλίας Η διδασκαλία θα διεξαχθεί στο εργαστήριο των υπολογιστών 
του σχολείου, στη σχολική βιβλιοθήκη και στην αίθουσα του διαδραστικού πίνακα με τον 
οποίο εξασφαλίζεται αμεσότερα η συμμετοχή του συνόλου της τάξης. Τα παιδιά της τάξης 
είναι 16, άρα θα χωριστούν σε 8 ομάδες των 2 παιδιών και 4 ομάδες των 4. Σε κάθε ομάδα 
θα μοιραστούν εκ των προτέρων τα φύλλα εργασίας, τα οποία θα περιλαμβάνουν διάφορες 
δραστηριότητες, οι οποίες θα πρέπει να εκτελεστούν από τους μαθητές. 

Γνωστικά προαπαιτούμενα Εξοικείωση των μαθητών με επεξεργαστή κειμένου (Microsoft 
Office Word) και πρόγραμμα παρουσιάσεων (Microsoft Office Powerpoint), με πλοήγηση 
στο διαδίκτυο, google drive, αναζήτηση σε λεξικά και με ομαδοσυνεργατική μέθοδο. 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή  Διαδραστικός πίνακας ή βιντεοπροβολέας, Η/Υ, σύν-
δεση στο διαδίκτυο, αγγλοελληνικά λεξικά 

Διδακτικοί στόχοι 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές για το βάθος της επίδρασης της ελληνικής γλώσσας 
στην αγγλική. 
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• Να συνειδητοποιήσουν τη διαχρονική και συγχρονική εξέλιξη της κάθε γλώσσας  
• Να βελτιώσουν την ορθογραφία τόσο στα ελληνικά όσο και στα αγγλικά. 
• Να εξοικειωθούν με την αναζήτηση λέξεων σε μονόγλωσσα και δίγλωσσα λεξικά. 
• Να εξασκηθούν στην παραγωγή λέξεων εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιό τους και στις δύο 

γλώσσες. 
• Να βελτιώσουν την προφορά και ηχητική κατανόηση. 
• Να αποκτήσουν εναύσματα για δραστηριότητες δημιουργικής γραφής . 
• Να καλλιεργήσουν την κριτική σκέψη και το αίσθημα αυτονομίας και αυτοπεποίθησης 

στη χρήση της Αγγλικής.  

Β. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών 

• Να εξοικειωθούν με το διαδίκτυο και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται, αναπτύσσο-
ντας μεγάλη ερευνητική αυτενέργεια. 

• Να χρησιμοποιηθούν οι ΤΠΕ ως περιβάλλοντα πρακτικής γραμματισμού. 
• Να δοθεί έμφαση στην καλλιέργεια της δεξιότητας για κριτική ανάγνωση και αξιολόγη-

ση της διαδικτυακής πληροφορίας. 
• Να εξοικειωθούν με λογισμικά (επεξεργαστή κειμένου, λογισμικό παρουσιάσεων) 
• Να εξοικειωθούν με την αλφαβητική αναζήτηση λημμάτων σε έντυπα και ηλεκτρονικά 

λεξικά. 

Γ. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να καλλιεργηθεί η πρωτοβουλία και η αυτενέργεια των μαθητών. 
• Να εξοικειωθούν με τη συνεργατική αναζήτηση της γνώσης. 

• Να αναπτύξουν δεξιότητες παρατήρησης, ανακάλυψης και διερεύνησης και βιωματικής 
μάθησης, ώστε να αποκτήσει προσωπικό νόημα γι’ αυτούς η μάθηση. 

• Να αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη, συναισθηματική νοημοσύνη και 
φαντασία. 

• Να αναπτύξουν κοινωνικές δεξιότητες μέσω της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας.  

Εκτιμώμενη διάρκεια : 9-10 διδακτικές ώρες 

Διδακτική προσέγγιση 

Θεωρητική προσέγγιση 

Κάθε γλώσσα (και συνεπώς και η Αγγλική) συνιστά καθοριστικό στοιχείο κάθε πολιτισμού, 
εξελίσσεται στο χώρο και στο χρόνο, είναι κώδικας επικοινωνίας, καθιστώντας εφικτή τη 
συγκρότηση κοινωνίας, αποτελεί ένα σύστημα που παρουσιάζει ομοιότητες και διαφορές 
με άλλα, γλωσσικά και μη, συστήματα, με τα οποία βρίσκεται σε συνεχή αλληλεπίδραση. 
Συνεπώς προκύπτει αβίαστη η δυνατότητα διαθεματικής σύνδεσης με τα άλλα γνωστικά 
αντικείμενα όπως Ελληνική Γλώσσα, Λογοτεχνία, Ιστορία, Πληροφορική, κ.λπ. Τα σχέδια 
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εργασίας και η ομαδοσυνεργατική μάθηση, και μάλιστα σε ένα πλαίσιο διαθεματικότητας, 
μπορούν να προαγάγουν το ενδιαφέρον των μαθητών και να τους καταστήσουν συν-
δημιουργούς του μαθήματος (Ματσαγγούρας, 2002).  

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Η διδασκαλία λεξιλογίου μέσω της εφαρμογής του σεναρίου απομακρύνεται από την πα-
ραδοσιακή μορφή (δασκαλοκεντρική διδασκαλία) και υιοθετεί το μαθητοκεντρικό μοντέλο 
διδασκαλίας. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού περιορίζεται σε αυτόν του διευκολυντή και δια-
μεσολαβητή στην προσπάθεια των μαθητών να οικοδομήσουν τη νέα γνώση και λειτουργεί 
ως σχεδιαστής του μαθήματος και συντονιστής της μαθησιακής διαδικασίας. Στο επίκεντρο 
της διδασκαλίας τίθεται ο μαθητής, που παύει να είναι παθητικός ακροατής και δέκτης 
γνώσεων αλλά αυτενεργεί λαμβάνοντας πρωτοβουλίες ως κριτικός αναγνώστης, ερευνητής, 
συλλέγοντας αρχικά  ψηφιακό υλικό μέσω αναζήτησης στο διαδίκτυο, χωρίς να περιορίζε-
ται αποκλειστικά και μόνο στο σχολικό εγχειρίδιο ή άλλες κειμενικές πηγές. Η αναζήτηση 
είναι κατευθυνόμενη ως προς τα κείμενα αναφοράς [ανακαλυπτική - διερευνητική μάθη-
ση]. Στη συνέχεια, οι μαθητές οργανώνουν και συνθέτουν τις πληροφορίες συνεργατικά 
[ομαδο-συνεργατική προσέγγιση της μάθησης], γεγονός που ευνοεί τη θετική αλληλεπί-
δραση της ομάδας. Εργάζονται σε ηλεκτρονικά περιβάλλοντα για την παραγωγή γραπτού 
λόγου. Οι μαθητές οικοδομούν ενεργητικά τη νέα γνώση εμπλουτίζοντας τις ήδη υπάρχου-
σες [γνωστική - εποικοδομιστική μάθηση], συνδέουν τη γνώση με την πραγματικότητα, και 
παράλληλα προβαίνουν σε διαδικασίες αυτο-αξιολόγησης και ετερο-αξιολόγησης.  

Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 

Τα οφέλη για τους μαθητές από την ένταξη των ΤΠΕ στη διδασκαλία περιλαμβάνουν την 
ανάπτυξη της δημιουργικότητας τους, την ενθάρρυνση της κριτικής σκέψης, της ικανότητας 
επίλυσης προβλημάτων, και την αποτελεσματική αυτενέργεια (Βοσνιάδου, 2006:56). Τα δε 
ψηφιακά παιχνίδια δύνανται να αξιοποιηθούν ως μαθησιακά μέσα με θετικά αποτελέσμα-
τα ως προς την ενεργοποίηση των εκπαιδευόμενων και την αποτελεσματικότητα της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας. Ο «συνδυασμός ήχου, εικόνας, video, γραφικών και εικονικών ανα-
παραστάσεων που προσφέρουν τα πολυμέσα καθιστούν τη μάθηση μια ευχάριστη διαδι-
κασία» (Οικονόμου, 2004:175) προσδίδουν ένα ελκυστικό και ευχάριστο χαρακτήρα στην 
μάθηση, (Boyle, 1997) και μια ισχυρή «φόρμα» για τον σχεδιασμό αποτελεσματικών εκπαι-
δευτικών περιβαλλόντων (Virvou, Katsionis & Manos, 2005). Τα λογισμικά προγράμματα τα 
οποία θα χρησιμοποιηθούν είναι: You Tube, για την παρακολούθηση ταινίας αφόρμησης 
του θέματος, Google Drive, για την αποθήκευση των εργασιών, Word, επεξεργαστής κειμέ-
νου, Power Point (ΡΡ), πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο παρουσίασης το οποίο ενι-
σχύει και αναπτύσσει τις γνωστικές δομές του μαθητή, σελίδες με εκπαιδευτικό λογισμικό, 
ηλεκτρονικά λεξικά on-line, E-front, ψηφιακή πλατφόρμα. 

Το προτεινόμενο Σενάριο 

1η διδακτική ώρα (χώρος: σχολικό εργαστήριο Η/Υ με βιντεοπροβολέα) 
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Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια, ένα ανά υπολογιστή. Ως αφόρμηση ο εκπαιδευτικός 
προβάλλει στην οθόνη μια φωτογραφία (print screen) με τίτλο "Gracias, Grecia: Nuestra 
herencia” ("Thank you Greece: Our heritage”) και εξηγεί στους μαθητές ότι θα δουν στο You 
Tube μια ταινία μικρού μήκους (7’) https://www.youtube.com/watch?v=Rc9RnwPXoJ0 που 
δημιούργησαν ισπανοί μαθητές με καθηγητές τους. Οι μαθητές προσπαθούν να προβλέ-
ψουν το θέμα της ταινίας (Καταιγισμός ιδεών). Μετά την προβολή, γίνεται συζήτηση με τη 
συμμετοχή όλων των μαθητών. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός ρωτά τους μαθητές αν γνωρί-
ζουν και στα αγγλικά αντίστοιχες λέξεις. Ο εκπαιδευτικός διαμοιράζει σε όλους τους υπολο-
γιστές όλα τα φύλλα εργασίας (ένα αρχείο word). Οι μαθητές διαβάζουν και σχολιάζουν τις 
ομιλίες του Ξενοφώντα Ζολώτα, οι οποίες είναι γραμμένες σχεδόν αποκλειστικά με ελληνι-
κές λέξεις της Αγγλικής. Οι μαθητές συνεργάζονται και κρατούν σημειώσεις καθοδηγούμε-
νοι από το φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια καλούνται να αναζητήσουν στο βιβλίο των Αγγλι-
κών τους λέξεις στα κείμενα που έχουν διδαχθεί που θεωρούν ότι προέρχονται από τα Ελ-
ληνικά. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να διαβάσει το κείμενο άλλου κεφαλαίου. Τα αρχεία αυ-
τά θα εμπλουτιστούν αργότερα για να δημιουργηθεί ένα ηλεκτρονικό αλφαβητάρι αγγλι-
κών λέξεων με ελληνική ρίζα.  

2η διδακτική ώρα (χώρος: βιβλιοθήκη του σχολείου με 8 Η/Υ) 

Οι μαθητές κάθονται σε ζευγάρια όπως είχαν χωριστεί, συμπληρώνοντας συγκεκριμένα 
φύλλα εργασίας (στο google drive). Μοιράζεται σε κάθε ζευγάρι το φύλλο εργασίας 2. Οι 
μαθητές εργάζονται στην ανάγνωση και κατανόηση αγγλικών λέξεων με ελληνική ρίζα. Εν-
θαρρύνονται να χρησιμοποιήσουν τα έντυπα λεξικά που ο καθηγητής έχει θέσει στη διάθε-
σή τους και τα ηλεκτρονικά λεξικά Merriam Webster Learner’s Dictionary 
(http://www.learnersdictionary.com/) και το ετυμολογικό Online Etymology Dictionary 
(http://www.etymonline.com/). Καλούνται να συμπληρώσουν στο φύλλο εργασίας την α-
ντίστοιχη αγγλική λέξη. Έπειτα να παρατηρήσουν τα έντονα γράμματα και να συμπληρώ-
σουν τον πίνακα με τις μεταβολές στην ορθογραφία. Στόχος είναι μέσα από παρατήρηση 
και τη συνεργασία να διατυπώσουν οι μαθητές μόνοι τους ορθογραφικούς κανόνες. Τα συ-
μπληρωμένα φύλλα εργασίας αποθηκεύονται στο google drive και οι μαθητές φυλάσσουν 
τα έντυπα φύλλα εργασίας στο ντοσιέ τους (portfolio). 

3η διδακτική ώρα (χώρος: αίθουσα διαδραστικού πίνακα με ατομικά θρανία) 

Οι μαθητές κάθονται σε ομάδες των τεσσάρων. Μελετούν τα συμπληρωμένα φύλλα εργα-
σίας του προηγούμενου μαθήματος, συγκρίνουν απαντήσεις και αξιολογούν την ομάδα 
τους. Ο εκπαιδευτικός προβάλλει στο διαδραστικό πίνακα το φύλλο εργασίας 2 σε μορφή 
pdf και καλεί τους μαθητές να σηκώνονται στον πίνακα για να συμπληρώσουν τον πίνακα 
με τις μεταβολές στην ορθογραφία. Κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας ανταλλάσουν 
απόψεις για το τι συμβαίνει στη μεταγραφή των φωνηέντων, των διφθόγγων, διπλών συμ-
φώνων και των δασυνόμενων λέξεων. Στη συνέχεια συμβουλευόμενοι τον πίνακα που έ-
φτιαξαν στην τάξη, εξασκούνται στην ορθογραφία λέξεων με ελληνική ρίζα, (φύλλο εργασί-
ας 3) επαληθεύοντας ταυτόχρονα τις δικές τους διαπιστώσεις. Ο γραμματέας της ομάδας 
ελέγχει τις απαντήσεις στο λεξικό. Γίνεται συζήτηση στην τάξη καθοδηγούμενη από τον κα-
θηγητή για αναστοχασμό και ανατροφοδότηση.  
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4η διδακτική ώρα (χώρος: αίθουσα διαδραστικού πίνακα με ατομικά θρανία) 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει το φύλλο εργασίας 4 και ταυτόχρονα το προβάλλει στο διαδρα-
στικό πίνακα. Οι μαθητές κάθονται σε ζευγάρια αλλά εργάζονται πρώτα ατομικά. Καλού-
νται να εφαρμόσουν τους κανόνες ορθογραφίας που διατύπωσαν οι ίδιοι χωρίς να χρησι-
μοποιήσουν λεξικό. Ο εκπαιδευτικός περιφέρεται στην τάξη ελέγχοντας την ορθογραφία, 
ενθαρρύνοντας και συμβουλεύοντας τους μαθητές. Όταν όλοι τελειώσουν, ανταλλάσουν τα 
φύλλα τους και συζητούν τα αποτελέσματα. Στη συνέχεια ο καθηγητής καλεί έναν-έναν στο 
διαδραστικό πίνακα. Οι μαθητές αξιολογούν τα αποτελέσματα των συμμαθητών τους σε 
συνεργασία με τον καθηγητή. 

5η διδακτική ώρα: (χώρος: αίθουσα διαδραστικού πίνακα) 

Ο εκπαιδευτικός τοποθετεί τα διαθέσιμα λεξικά στην έδρα και μοιράζει τα φύλλα εργασίας 
5 και 6, ενώ ταυτόχρονα τα προβάλλει σε μορφή pdf στο διαδραστικό πίνακα. Έχει δη-
μιουργήσει ιδεογράμματα (spidergrams) στο word και εξηγεί στους μαθητές πώς να τα συ-
μπληρώσουν για να φτιάξουν όσες περισσότερες ομόρριζες λέξεις μπορούν με τα δοσμένα 
προθήματα ελληνικής ρίζας. Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες των 4. Κάθε ομάδα αναλαμ-
βάνει να συμπληρώσει 2 ιδεογράμματα. Χρησιμοποιώντας το διαδραστικό πίνακα μαθητές 
από κάθε ομάδα εναλλάξ χρησιμοποιώντας διαφορετικό χρώμα, συμπληρώνουν ένα ιδεό-
γραμμα, ενώ οι άλλες ομάδες ελέγχουν την ορθογραφία στο αγγλο-αγγλικό λεξικό παραγώ-
γων. Οι μαθητές φυλάσσουν τα έντυπα φύλλα εργασίας στο ντοσιέ τους. (portfolio) 

6η διδακτική ώρα: (χώρος: σχολικό εργαστήριο Η/Υ με βιντεοπροβολέα) 

Οι μαθητές χωρίζονται σε ζευγάρια, επεξεργάζονται φύλλα εργασίας, πλοηγούνται στο δια-
δίκτυο, κρατούν σημειώσεις, και τις μετασχηματίζουν σε ηλεκτρονικό κείμενο. Ο καθηγητής 
μοιράζει σε κάθε ομάδα (και) εκτυπωμένο το φύλλο εργασίας 7 και ορίζει τη λέξη που της 
αντιστοιχεί (ώστε να μπορούν πιο εύκολα να παρακολουθούν τις ερωτήσεις και να σημειώ-
νουν δουλεύοντας παράλληλα στο διαδίκτυο). Για την άσκηση (Α) κάθε ομάδα αναλαμβάνει 
να χρησιμοποιήσει τη μηχανή αναζήτησης Google για να ανακαλύψει την ετυμολογία μιας 
αγγλικής λέξης (electric, butter, alter, hilarious). Στη συνέχεια να διασταυρώσει την πληρο-
φορία στο έντυπο λεξικό Μπαμπινιώτη και στο ηλεκτρονικό ετυμολογικό λεξικό Online Et-
ymology Dictionary (http://www.etymonline.com/) και να καταγράψει τα ευρήματα μαζί με 
σχόλια. Στόχος της δραστηριότητας αυτής είναι να ανταλλάξουν απόψεις για την αυθεντία 
των ετυμολογικών λεξικών. Τα αποτελέσματα καταγράφονται σε φύλλο word και αποθη-
κεύονται στο google drive. 

Οι μαθητές αποδελτιώνουν την καταγραφή των αγγλικών λέξεων με ελληνική ρίζα που στα-
χυολόγησαν από τα Αγγλικά τους εγχειρίδια, και προσθέτοντας τις καινούριες λέξεις που 
έμαθαν, τις καταγράφουν πρώτα σε αρχείο word και στη συνέχεια σε πολυτροπική παρου-
σίαση. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει 6 γράμματα. Επίσης κατά ομάδες διαλέγουν μία θεματική 
ενότητα (πολιτική, μαθηματικά, χημεία, ιστορία, φιλοσοφία, λογοτεχνία κ.λπ) και συλλέ-
γουν λέξεις. Η μορφοποίηση θα ολοκληρωθεί στο σπίτι. Η εργασία θα εμπλουτίζεται σε τα-
κτά χρονικά διαστήματα μέχρι την τελική παρουσίασή της.  
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7η Διδακτική ώρα (χώρος: αίθουσα διαδραστικού πίνακα) 

Οι μαθητές παρουσιάζουν τις εργασίες τους στην τάξη (πολυτροπικά κείμενα σε μορφή 
ppt), οι οποίες θα δημοσιευτούν στο ιστολόγιο του σχολείου. Οι μαθητές εργάζονται σε 
ζευγάρια για να συγγράψουν μια παράγραφο (ιστορία, διάλογο ή ποίημα) που να περιέχει 
τουλάχιστον 10 λέξεις με ελληνική ρίζα, από αυτές που διδάχτηκαν ή παρουσιάστηκαν στο 
ppt. Οι μαθητές αξιολογούν την ομάδα τους και τις άλλες ομάδες συμπληρώνοντας συγκε-
κριμένα φύλλα εργασίας (στο google drive). Γίνεται συζήτηση στην τάξη καθοδηγούμενη 
από τον καθηγητή για αναστοχασμό και ανατροφοδότηση.  

8η Διδακτική ώρα: (χώρος: αίθουσα διαδραστικού πίνακα) 

Οι μαθητές χωρίζονται σε 4 ομάδες των 4 και χρησιμοποιούν τον διαδραστικό πίνακα που 
διαθέτει touch screen για να παίξουν. Ο καθηγητής κάνει χρήση της ψηφιακής πλατφόρ-
μας του e-arsakeio και προσεκτικά επιλεγμένων εκπαιδευτικών συνδέσμων για πρόσβαση 
σε δραστηριότητες κλιμακούμενης δυσκολίας αγγλικού λεξιλογίου με ελληνική ρίζα. Οι μα-
θητές καλούνται να αναγνωρίσουν τη σημασία των προθημάτων ή επιθημάτων στα αγγλικά 
, να δουλέψουν με ομόρριζα ταιριάζοντας τη λέξη με το σωστό ορισμό ή συμπληρώνοντας 
κενά με παράγωγες λέξεις, με ασκήσεις αντιστοίχισης (drag and drop), παιχνίδια με κάρτες 
(matching game), ασκήσεις πολλαπλής επιλογής (multiple choice), ταμπού, κρεμάλα 
(hangman) ή σταυρόλεξα (crossword puzzles). 

Έμφαση και περισσότερος χρόνος δίνεται στην ακόλουθη δραστηριότητα: Το δημοφιλές 
διαδραστικό παιχνίδι Go for the Gold! του scholastic.com. Μέσα από μια πληθώρα δρα-
στηριοτήτων για τον Αρχαίο Ελληνικό Πολιτισμό, η ιστοσελίδα It’s Greek to me παροτρύνει 
τους μαθητές να πάρουν μέρος στους Ολυμπιακούς Αγώνες σε δυο αγωνίσματα και να κερ-
δίσουν το χρυσό απαντώντας σε ερωτήσεις που όλες αφορούν αγγλικές λέξεις με ελληνική 
ρίζα. http://teacher.scholastic.com/activities/athens_games/gameGreekToMe.htm 

9η και 10η διδακτική ώρα (χώρος: θέατρο του σχολείου) 

Oι μαθητές λαμβάνουν μέρος σε διαγωνισμό Spelling Bee (σύμφωνα με το πρότυπο του 
αντίστοιχου αμερικανικού διαγωνισμού). Συμμετέχοντες από όλες τις τάξεις αναμετρούνται 
στην ορθογραφία αγγλικών λέξεων με ελληνική ρίζα σε ατομικό επίπεδο και στην παραγω-
γή λέξεων και συμπλήρωση θεματικών ενοτήτων σε ομαδικό επίπεδο. Χρησιμοποιείται η 
οθόνη του θεάτρου συνδεδεμένη με υπολογιστή, και λογισμικό διαδραστικής παρουσία-
σης ppt δύο τύπων παιχνιδιών: Jeopardy και Family Feud, για τη δημιουργία των οποίων 
έχει χρησιμοποιηθεί template από το διαδίκτυο 
http://powerpointgames.wikispaces.com/PowerPoint+Game+Templates που ο υπεύθυνος 
καθηγητής έχει διαμορφώσει για τις ανάγκες του διαγωνισμού. Συνεργάζονται τουλάχιστον 
δύο επιπλέον εκπαιδευτικοί, αγγλικής και ελληνικής φιλολογίας ως κριτές. Το διαγωνισμό 
παρακολουθεί όλη η σχολική κοινότητα και οι νικητές βραβεύονται. 
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Εικόνα 5: Ο Διαγωνισμός Spelling Bee που διεξήχθη στο θέατρο του Σχολείου Μάιος 2014 

 α) Ατομικό β) Ομαδικό - Ελληνικά Προθήματα/Επιθήματα γ) Ομαδικό - Θεματικές Ενότητες 

Επέκταση-Αξιολόγηση 

Μαθητές μικρότερων τάξεων μπορούν να ασχοληθούν με καλλιτεχνικές δημιουργίες: να 
σχεδιάσουν ένα επιτραπέζιο παιχνίδι με καρτέλες που περιλαμβάνουν πρώτα συνθετικά, 
προθήματα, επιθήματα και ρίζες της Ελληνικής που συναντώνται σε λέξεις της Αγγλικής ή 
ζωγραφιές γκράφιτι με λέξεις της επιλογής τους και να τις αναρτήσουν σε ταμπλό. 

Όπως έγινε φανερό από το διαγωνισμό, οι μαθητές βελτίωσαν σημαντικά την ορθογραφία 
τους. Σύμφωνα με τις απαντήσεις τους σε σχετικό ερωτηματολόγιο, η ανταπόκριση στο πα-
ραπάνω διαθεματικό πρόγραμμα υπήρξε ιδιαίτερα θετική, τόσο λόγω του παιγνιώδους 
τρόπου εμπλουτισμού του λεξιλογίου, όσο και λόγω της γνωριμίας με τη σημασία και την 
ετυμολογία λέξεων που δεν ήταν γνωστές. Οι μαθητές προβληματίστηκαν για τη θέση της 
Ελληνικής και του ελληνικού πολιτισμού στον κόσμο και για την αξία εμβάθυνσης στη μη-
τρική γλώσσα τους. Απέκτησαν άποψη για τη σημασία γνώσης της ορθογραφίας και ετυμο-
λογίας των λέξεων, για τα οφέλη του μαθήματος των Αρχαίων Ελληνικών από το Πρωτότυ-
πο, για τη θέση της Ελληνικής στην Αγγλική. Πολλοί μαθητές εξέφρασαν την επιθυμία να 
λάβουν μέρος στον επόμενο διαγωνισμό, καθώς συνειδητοποίησαν ότι η εν λόγω διαδικα-
σία δεν είναι μόνο διασκεδαστική, αλλά μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση και της ελληνι-
κής ορθογραφίας. Τέλος, τα λογισμικά, η διδασκαλία με τη βοήθεια του υπολογιστή και οι 
διάφορες δραστηριότητες εντυπωσίασαν τους μαθητές. 
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Αξιοποιώντας διαδικτυακά εργαλεία νέας γενιάς σε ένα έργο e-Τwinning 
 

Δρακοπούλου Μαρία  
Εκπαιδευτικός ΠΕ06 

maria_drakopoulou@hotmail.com 

Περίληψη 

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος e- Learning τα έργα e- Twinning προωθούν τις 
αρχές της ομαδοσυνεργατικότητας, της ενεργητικής μάθησης, του ψηφιακού εγγραμματι-
σμού και της πολυπολιτισμικότητας, οι οποίες διέπουν το Νέο Σχολείο, παρέχοντας τη δυ-
νατότητα στο σύγχρονο εκπαιδευτικό να αναβαθμίσει το διδακτικό του έργο. Η αξιοποίηση 
των νέων διαδικτυακών εργαλείων κατά την υλοποίηση έργων e-Twinning αποτελεί βασική 
προϋπόθεση τόσο για τη δημιουργία ποιοτικότερου αποτελέσματος, όσο και για την εξοι-
κείωση των μαθητών με τις νέες τεχνολογίες και την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαι-
δευτικών. Στην παρούσα εργασία, παρουσιάζονται τα διαδικτυακά εργαλεία που χρησιμο-
ποιήθηκαν κατά την εκπόνηση του e-Twinning έργου Sense Europe το σχολικό έτος 2013-
2014, με έμφαση στον τρόπο αξιοποίησής τους για την επίτευξη των συγκεκριμένων στόχων 
του έργου. 

Λέξεις - κλειδιά: e-Twinning, διαδικτυακά εργαλεία, ενεργητική μάθηση, συνεργασία 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με την παιδαγωγική θεωρία του εποικοδομητισμού ή κονστρουκτιβισμού, η γνώ-
ση οικοδομείται ενεργητικά από το άτομο μέσα σε μια διαδικασία όπου η γνώση λαμβάνε-
ται μέσω της εμπειρίας (Lameras et al, 2007). Bάσει αυτής της θεωρίας προκειμένου το ά-
τομο να γίνεται κοινωνός της μάθησης, είναι αναγκαίο να εμπλέκεται σε αυθεντικές μαθη-
σιακές δραστηριότητες μέσα σε περιβάλλοντα και καταστάσεις της πραγματικής ζωής. Ι-
διαιτέρως, όταν η ενεργητική μάθηση συμβαίνει στο πλαίσιο μιας ομάδας (όπως ορίζεται η 
ομαδοσυνεργατική μάθηση από τον McConnell, 2006), το κέντρο βάρους στην εκπαιδευτική 
διαδικασία μετατοπίζεται από τον εκπαιδευτικό στους μαθητές. Σε ένα τέτοιο μαθησιακό 
περιβάλλον η επικοινωνία ανάμεσα στους ενεργούντες μαθητές διαδραματίζει ιδιαίτερα 
σημαντικό ρόλο για την πραγμάτωση των στόχων της εκάστοτε εκπαιδευτικής δραστηριό-
τητας, ενώ οι συμμετέχοντες βρίσκονται αντιμέτωποι με την πρόκληση να υπερβούν τα ό-
ποια εμπόδια και να συνεργαστούν (Felder & Brent, 2007). 

Η ομαδοσυνεργατικότητα και η ενεργητική μάθηση αποτελούν βασικές πτυχές των έργων 
e-Τwinning , στο πλαίσιο του καινοτόμου προγράμματος e-Learning της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης (Crawley et al, 2010). Η διαδικτυακή πλατφόρμα του e-Τwinning (http://www.e-
twinning.net) δίνει τη δυνατότητα της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης και διαδικτυακής συ-
νεργασίας σε σχολεία της Ευρώπης και προάγει με αυτόν τον τρόπο τις αρχές που διέπουν 
το Νέο Σχολείο, όπως είναι η πολυπολιτισμικότητα, η διαδραστικότητα και η ομαδοσυνερ-
γατικότητα (Ματσαγγούρας, 1987, 2000). Μια άλλη σημαντική αρχή του Νέου Σχολείου και 
βασική δεξιότητα για τα νεαρά άτομα της εποχής μας (European Reference Framework, 
2007), δηλαδή ο ψηφιακός εγγραμματισμός των μαθητών, υπηρετείται αποτελεσματικά 
από τα πολυάριθμα διαδικτυακά εργαλεία που προσφέρει η πλατφόρμα σε εκπαιδευτικούς 
και μαθητές, με σημαντικότερα αυτά του χώρου Twinspace, όπου πραγματοποιείται η συ-
νεργασία και η υλοποίηση ενός έργου. Με αυτόν τον τρόπο, οι συμμετέχοντες απολαμβά-
νουν τις θετικές επίδράσεις της ένταξης των τεχνολογιών πληροφορίας και επικοινωνίας 
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(ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία, ειδικότερα όσον αφορά την ανάπτυξη κινήτρων μάθη-
σης (Mahdizadeh, Biemans & Mulder, 2008), κριτικής σκέψης (Lim, Teo, Wong, Khine, Chai 
& Divahara, 2003) και αυτονομίας (Claudia, Steil &Todesco,2004). 

Παράλληλα, όμως, με τα διαδικτυακά εργαλεία της πλατφόρμας, είναι αναγκαίο να αξιο-
ποιηθούν επιπρόσθετα ψηφιακά εργαλεία νέας γενιάς (Web 2.0) από τα συνεργαζόμενα 
μέλη, έτσι ώστε να επιτευχθούν αποτελεσματικότερα οι στόχοι της εκάστοτε συνεργασίας 
και να επιτελεσθούν οι λειτουργίες που απαιτούνται στο πλαίσιο ενός έργου e-Τwinning, 
όπως: 1) παρουσιάσεις, 2) δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων, βίντεο και ψηφιακών άλ-
μπουμ, 3) διαμοιρασμός παρουσιάσεων και βίντεο, 4) ομαδική εργασία, 5) επικοινωνία, 6) 
αναπαράσταση εννοιών και 7) αξιολόγηση. Στην παρούσα εργασία, επιχειρείται η παρου-
σίαση ποικίλων διαδικτυακών εργαλείων, τα οποία χρησιμοποιήθηκαν για την επιτέλεση 
των παραπάνω λειτουργιών στο e-Τwinning έργο Sense Europe. 

Μεθοδολογία 

Το e-Twinning έργο Sense Europe (http://new-twinspace.etwinning.net/web/p97268) 
πραγματοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο 11ο δημοτικό σχολείο Νίκαιας, 
στο πλαίσιο του μαθήματος της αγγλικής γλώσσας στην τετάρτη τάξη, η οποία διδάχθηκε 
τέσσερις ώρες εβδομαδιαίως καθώς το σχολείο λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο. Πιο 
συγκεκριμένα, το έργο σχεδιάστηκε από τη διδάσκουσα, η οποία αποτέλεσε και την ιδρύ-
τρια του έργου στην πλατφόρμα με συνιδρύτρια μια δασκάλα από την Πολωνία. Το 11ο 
δημοτικό σχολείο Νίκαιας συμμετείχε στο έργο με 25 μαθητές της τετάρτης τάξης και συ-
νεργάστηκε με σχολεία από την Πολωνία, τη Ρουμανία, την Αγγλία, τη Γαλλία, τη Λετονία 
και την Ελλάδα.  

Ο γενικός στόχος του έργου ήταν οι μαθητές να γνωρίσουν τις συμμετέχουσες χώρες χρησι-
μοποιώντας τις πέντε αισθήσεις (όραση, ακοή, όσφρηση, γεύση και αφή). Τα παραγόμενα 
αποτελέσματα θα αποτελούσαν μια ολόπλευρη –με βάση τις πέντε αισθήσεις- εικόνα των 
έξι χωρών. Οι ειδικότεροι στόχοι παρουσιάζονται ως ακολούθως: Ως προς το γνωστικό επί-
πεδο, οι μαθητές έπρεπε να παρουσιάσουν τη χώρα τους εμπλεκόμενοι σε δραστηριότητες 
που απαιτούσαν είτε να χρησιμοποιήσουν μια αίσθηση κάθε φορά (για παράδειγμα, “My 
city” μέσω της όρασης) είτε συνδυαστικά (για παράδειγμα, “Christmas in Athens” μέσω των 
πέντε αισθήσεων) , να χρησιμοποιήσουν την αγγλική γλώσσα ως μέσο επικοινωνίας και συ-
νεργασίας με την αξιοποίηση γλωσσικών δομών σε συνάρτηση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών, και τελικά να μάθουν για τις άλλες χώρες μέσω των πληροφοριών που θα τους 
παρείχαν οι εξ’ αποστάσεως φίλοι τους. Ως προς το κοινωνικό επίπεδο, αναμενόταν οι μα-
θητές να συνεργαστούν τόσο δια ζώσης με τους συμμαθητές τους, όσο και διαδικτυακά με 
τη χρήση ψηφιακών εργαλείων, καθώς και να αναπτύξουν διαπολιτισμική συνείδηση και 
ανοχή στη διαφορετικότητα μέσω της συνεργασίας με τους Ευρωπαίους συμμαθητές τους. 
Ως προς το συναισθηματικό επίπεδο, η πραγματοποίηση του έργου είχε ως στόχο την επαύ-
ξηση των κινήτρων των εκπαιδευόμενων όσον αφορά στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας 
μέσα σε κλίμα δημιουργικότητας, διασκέδασης και χαράς. 

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, εφαρμόστηκε η μέθοδος του σχεδίου εργασίας 
(project), προκειμένου οι μαθητές να διερευνήσουν και να γνωρίσουν άλλες Ευρωπαϊκές 
χώρες πολύπλευρα, στο πλαίσιο μιας «ομαδικής διδασκαλίας στην οποία συμμετέχουν α-
ποφασιστικά όλοι και η ίδια η διδασκαλία διαμορφώνεται και διεξάγεται από όλους όσους 
συμμετέχουν» (Frey, 1998). Επομένως, ο σχεδιασμός των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων 
πραγματοποιήθηκε με συνεχή ανατροφοδότηση και εμπλουτισμό του αρχικού σχεδίου από 
όλους τους εμπλεκόμενους, εκπαιδευτικούς και μαθητές. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης, 
νέες ιδέες ενσωματώνονταν συνεχώς με αποτέλεσμα το σχέδιο ουσιαστικά να προσαρμόζε-
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ται στις ανάγκες των συμμετεχόντων παρά το αντίθετο. Οι δραστηριότητες πραγματοποιή-
θηκαν τόσο εντός σχολικής αίθουσας όσο και διαδικτυακά στον χώρο Twinspace του έργου 
(ομαδικές διαδικτυακές εργασίες, τηλεδιασκέψεις, ανταλλαγή υλικού), αφού δημιουργή-
θηκε ένα χρονοδιάγραμμα με δραστηριότητες α) εισαγωγικές (για παράδειγμα, “A Trip to 
our School”), β) κυρίως (για παράδειγμα, “October_See- The Flag of my country”), και γ) 
τελικές (για παράδειγμα, “Evaluation” και “Our Story”). Μέσα από ομαδοσυνεργατικές 
δράσεις οι μαθητές παρουσίασαν πλήθος πληροφοριών για τη χώρα τους ποικιλοτρόπως, 
και ειδικότερα μέσω γραπτής και προφορικής περιγραφής, παιχνιδιού, σχεδίου και ζωγρα-
φικής, και συλλογής φωτογραφιών ανάμεσα σε άλλα. Το υλικό μεταφορτώθηκε στο Twin-
space και παρουσιάστηκε με τη χρήση διαδικτυακών εργαλείων. Με τον ίδιο τρόπο, πραγ-
ματοποιήθηκε και η αξιολόγηση του έργου. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα εν λόγω ψη-
φιακά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, καθώς και ο τρόπος με τον οποίο αξιοποιήθηκαν 
στο έργο. 

Εργαλεία για δημιουργία παρουσιάσεων 

Μια από τις βασικότερες ανάγκες για τους συμμετέχοντες σε ένα έργο e-Twinning είναι η 
δημιουργία παρουσιάσεων, που μπορεί να αφορούν το υλικό που έχει συγκεντρωθεί ή δη-
μιουργηθεί στο πλαίσιο μιας δραστηριότητας, φωτογραφίες, βίντεο ή ζωγραφιές σε σχέση 
με κάποια θεματική, πληροφορίες, ή ακόμα και ήχο (τραγούδι, μουσική ή ηχογράφηση). 
Εκτός από το πρόγραμμα Powerpoint, που είναι ένας πολύ διαδεδομένος τρόπος για τη δη-
μιουργία παρουσιάσεων, υπάρχει ποικιλία διαδικτυακών εργαλείων, τα οποία προσφέρουν 
μεγαλύτερες δυνατότητες στο χρήστη για ένα πιο εντυπωσιακό αποτέλεσμα. Στο συγκεκρι-
μένο έργο χρησιμοποιήθηκαν διαδικτυακά εργαλεία που επιτρέπουν δωρεάν χρήση μετά 
από εγγραφή στην αντίστοιχη πλατφόρμα. Πολύ σημαντικό είναι, επίσης, το γεγονός ότι οι 
παρουσιάσεις που δημιουργήθηκαν με αυτά τα εργαλεία μπορούν να ενσωματωθούν στην 
πλατφόρμα Twinspace (ενσωμάτωση με κώδικα HTML) και να είναι άμεσα προσβάσιμες για 
προβολή από τους χρήστες. Αρχικά, αξιοποιήθηκε το εργαλείο Tripadvisor (trip-
wow.tripadvisor.com) για την παρουσίαση των χωρών που συμμετέχουν στο έργο 
(http://tripwow.tripadvisor.com/tripwow/ta-07de-992a-5b31?ln). Αυτό το εργαλείο επιτρέ-
πει τη δημιουργία πολύ εντυπωσιακών παρουσιάσεων με μουσική επένδυση και θέμα τα 
ταξίδια. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία για την παρουσίαση του έργου των ο-
μάδων σχετικά με την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. Πιο συγκεκριμένα, αξιοποιήθηκε: 

1) το Smilebox (htttp://www.smilebox.com), το οποίο είναι ένα εργαλείο δημιουργίας πα-
ρουσιάσεων με την ενσωμάτωση εικόνων, φωτογραφιών, βίντεο και κειμένου σε ένα καμβά 
της επιλογής του χρήστη με γνώμονα τη θεματική ή το σκοπό της παρουσίασής του. Στο 
συγκεκριμένο έργο το εργαλείο φάνηκε ιδιαίτερα χρήσιμο για την παρουσίαση των σχολεί-
ων, των μαθητών, των σημαιών, των τόπων/πόλεων των συμμετεχόντων, των χριστουγεν-
νιάτικων δραστηριοτήτων, της ανταλλαγής υλικού, των πασχαλινών δραστηριοτήτων, των 
μαθητών «εν δράσει» και των εποχών στις χώρες των συνεργατών. Οι ακόλουθοι σύνδε-
σμοι αποτελούν παραδείγματα των παραπάνω: 

http://www.smilebox.com/play/4d7a67314d444d784d7a633d0d0a&blogview=true&campai
gn=blog_playback_link&partner=googlefrn, 
http://www.smilebox.com/play/4d7a67314d446b784e444d3d0d0a&blogview=true&campai
gn=blog_playback_link&partner=google, 
http://www.smilebox.com/play/4e4441304f5467304e6a593d0d0a&blogview=true&campai
gn=blog_playback_link&partner=smileboxa. 
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2) το Empressr (http://www.empressr.com), το οποίο είναι ένα εργαλείο για δημιουργία 
παρουσιάσεων με πλούσιο περιεχόμενο (εικόνα, ήχο, βίντεο). Χρησιμοποιήθηκε τόσο για 
την παρουσίαση εθίμων και παραδόσεων, όσο και των εποχών. 

3) το ProshowWeb (http://www.photodex.com/proshow/web), ανάλογο εργαλείο με το 
Smilebox και το Empressr. Εδώ πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση παρόμοιων εργαλείων 
χρησιμεύει στην εναλλαγή του πλαισίου της παρουσίασης (διαφορετικός καμβάς και ήχος). 
Το εργαλείο αξιοποιήθηκε τόσο για την παρουσίαση δραστηριοτήτων όπως ανταλλαγή 
γραμμάτων και ευχητήριων καρτών, όσο και για δραστηριότητες σχετικές με τη γεύση, την 
αφή και την όσφρηση. 

Εργαλεία για δημιουργία περιεχομένου 

Εκτός από τις παρουσιάσεις, που συνήθως ενσωματώνουν εικόνα, ήχο ή και βίντεο, κατά τη 
διάρκεια ενός έργου e-Twinning προκύπτει η ανάγκη δημιουργίας ηλεκτρονικών βιβλίων, 
ψηφιακών άλμπουμ και βίντεο. Στο διαδίκτυο υπάρχουν πολυάριθμα τέτοια εργαλεία που 
προσφέρουν μόνο κάποιες -ωστόσο αρκετές για τις ανάγκες ενός έργου- από τις δυνατότη-
τές τους δωρεάν.  

Εργαλεία για δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων  

Για τη δημιουργία ηλεκτρονικών βιβλίων στο πλαίσιο του έργου χρησιμοποιήθηκαν δύο 
εργαλεία: Το issuu (http://issuu.com) και το calameo (http://www.calameo.com). Πιο συ-
γκεκριμένα, με το πρώτο εργαλείο δημιουργήθηκαν e-books για την περιγραφή των σχο-
λείων, όπως για παράδειγμα φαίνεται στο σύνδε-
σμο http://issuu.com/loldham/docs/mon_college/7?e=1457155/1721163, και για την ψη-
φιοποίηση του τελικού προϊόντος, μιας ιστορίας που συγγράφηκε από όλες τις χώρες συ-
νεργατικά με βάση τις γνώσεις που είχαν αποκομίσει οι συμμετέχοντες κατά τη διάρκεια 
του έργου. Το ηλεκτρονικό βιβλίο με την ιστορία είναι προσβάσιμο στο σύνδεσμο 
http://issuu.com/malgorzata22/docs/our_story_-_an_e-book.pptx/18?e=8372260/8054838. 
Με το εργαλείο calameo ήταν δυνατή η παραγωγή ηλεκτρονικών βιβλίων για τους τόπους, 
τις σημαίες, τις διακοπές και τα έθιμα, τις παραδοσιακές συνταγές και τα παραμύθια των 
χωρών που έλαβαν μέρος στο έργο. Μερικά παραδείγματα για τα παραπάνω μπορεί κανείς 
να βρει στους ακόλουθους συνδέσμους: 

http://www.calameo.com/read/002025376f8231e36edca,http://www.calameo.com/read/0
029452299428ca22d773,http://www.calameo.com/read/0029452299b003ad36dfc,http://w
ww.calameo.com/read/00202537610d786020f1c,http://www.calameo.com/read/00294522
976f7113b4d3c. 

Εργαλεία για δημιουργία ψηφιακών άλμπουμ 

Κατά τη διάρκεια υλοποίησης των δραστηριοτήτων οι συμμετέχοντες αντιμετώπισαν, επί-
σης, την ανάγκη να τοποθετήσουν το φωτογραφικό υλικό που παρήγαγαν ή συνέλεξαν μέ-
σα σε ψηφιακά άλμπουμ. Για αυτόν τον σκοπό, χρησιμοποίησαν το Smilebox και το Picture-
trail. Το Smilebox, εκτός από εργαλείο δημιουργίας παρουσιάσεων, προσφέρει τη δυνατό-
τητα στον χρήστη για την παραγωγή ψηφιακών άλμπουμ. Με το εργαλείο, επομένως, οι 
συνεργάτες του έργου δημιούργησαν ψηφιακά άλμπουμ ζωγραφιών, τις οποίες οι μαθητές 
δημιούργησαν διαβάζοντας περιγραφές των εξ’ αποστάσεως συμμαθητών τους (για παρά-
δειγμα, μετάβαση στον σύνδεσμο 
http://www.smilebox.com/play/4d7a67314d444d7a4d44513d0d0a&blogview=true&campai
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gn=blog_playback_link&partner=googlefrn). Το εργαλείο Picturetrail χρησιμοποιήθηκε, επί-
σης, για την ψηφιακή παρουσίαση ζωγραφιών και φωτογραφιών κυρίως σχετικά με τη γνω-
ριμία των μαθητών και την ανταλλαγή γραμμάτων και καρτών 
(http://www.picturetrail.com/sfx/flicks/preview/8983925).  

Εργαλεία για δημιουργία βίντεο 

Συχνά μια από τις απαιτήσεις ενός έργου e-Twinning είναι η παραγωγή βίντεο. Στο έργο 
Sense Europe παράχθηκε ένας μεγάλος αριθμός βίντεο χρησιμοποιώντας δύο εργαλεία: Το 
YouTubeEditor (https://www.youtube.com/editor) και το WindowsMoviemaker. Προκειμέ-
νου κάποιος να εκμεταλλευτεί τις δυνατότητες του εργαλείου YouTubeEditor, θα πρέπει να 
είναι εγγεγραμένος χρήστης στην υπηρεσία YouTube, να έχει δημιουργήσει ένα δικό του 
«κανάλι» και να έχει ανεβάσει σε αυτό κάποιο βίντεο που θέλει να επεξεργαστεί ενσωμα-
τώνοντας εικόνες, ήχο και κείμενο. Με αυτόν τον τρόπο, για παράδειγμα, δημιουργήθηκε 
από την ομάδα της Πολωνίας, το βίντεο για τη σημαία της χώρας 
(http://www.youtube.com/watch?v=WVI-aaLgSKw&feature=player_embedded), και από 
την ομάδα της Λετονίας τα βίντεο με θέμα τη μαγειρική καi τον χορό: 

http://www.youtube.com/watch?v=VEAJ3QYCZkU&feature=player_embedded,http://www.
youtube.com/watch?v=GL29LCMODJE&feature=player_embedded). 

Το εργαλείο WindowsMoviemaker (windows.microsoft.com/en-gb/windows-live/movie-
maker) επιτρέπει στους χρήστες να κατασκευάσουν από την αρχή ένα δικό τους βίντεο με 
τη χρήση φωτογραφιών, εικόνων, ήχου της επιλογής τους, ακόμα και ενσωματώνοντας άλ-
λα βίντεο. Αξιοποιώντας το εργαλείο, κατασκευάστηκε ένα βίντεο για την ιστορία που δη-
μιούργησαν οι συνεργάτες ως τελικό προϊόν. Στο βίντεο ενσωματώθηκαν τα λογότυπα του 
e-Twinning και του έργου Sense Europe, φωτογραφίες των χωρών που συμμετείχαν, οι ζω-
γραφιές των μαθητών που αποτέλεσαν την εικονογράφηση της ιστορίας με τις ηχογραφή-
σεις των αφηγήσεων των ίδιων των μαθητών στην αγγλική γλώσσα. Το βίντεο που δημιουρ-
γήθηκε μεταφορτώθηκε στο You Tube. 
(http://www.youtube.com/watch?v=1C7Eo_eO7qs&feature=player_embedded). 

Εργαλεία για διαμοιρασμό παρουσιάσεων και βίντεο 

Παρουσιάσεις που έχουν δημιουργηθεί με το λογισμικό Powerpoint, PDF ή OpenOffice πο-
λύ συχνά φιλοξενούνται σε ιστότοπους διαμοιρασμού παρουσιάσεων έτσι ώστε όλα τα μέ-
λη αυτών των ιστότοπων να μπορούν να τα χρησιμοποιήσουν. Σε ένα έργο e-Twinning τα 
εργαλεία διαμοιρασμού παρουσιάσεων επιτρέπουν τη διάδοση των αποτελεσμάτων σε μια 
ευρύτερη κοινότητα. Για αυτόν το σκοπό χρησιμοποιήθηκε το εργαλείο Slideshare (για πα-
ράδειγμα, http://www.slideshare.net/baibaluk/hello-france). Για τον ίδιο σκοπό, αυτόν της 
διάδοσης των αποτελεσμάτων του έργου, αξιοποιήθηκε και το εργαλείο διαμοιρασμού βί-
ντεο, το ΥouΤube. Δημιουργήθηκε ένας μεγάλος αριθμός βίντεο σε όλες τις θεματικές ενό-
τητες, που προβλήθηκαν στο YouTube, όπως μπορεί κανείς να δει στους συνδέσμους: 
http://www.youtube.com/watch?v=y5Rd0ZMl6Lg&feature=player_embedded,http://www.y
outube.com/watch?v=IGO7aAVe6tI&feature=player_embedded,http://www.youtube.com/
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watch?v=nNoX3UVL4z8&feature=player_embedded,http://www.youtube.com/watch?v=1C
7Eo_eO7qs&feature=player_embedded. 

Εργαλεία για ομαδική εργασία 

Πολύ σημαντική θέση σε μια διαδικασία συνεργασίας διαδραματίζει και η χρήση εργαλείων 
που επιτρέπουν την ομαδική εργασία εξ’ αποστάσεως. Τέτοια εργαλεία είναι και τα 
voicethread, interactive realboard και padlet. Ξεκινώντας με το voicethread 
(http://voicethread.com), πρόκειται για εργαλείο που επιτρέπει στους χρήστες να συμβά-
λουν στη δημιουργία μιας συλλογής εικόνων και γραπτών ή και προφορικών σχολίων σχετι-
κά με κάποιο θέμα. Στο έργο, αξιοποιήθηκε για τις δραστηριότητες σχετικά με τις εποχές 
και τις διακοπές (https://voicethread.com/share/5150147/). Με το εργαλείο interactive 
realboard (https://realtimeboard.com) οι συμμετέχοντες συνεργάστηκαν πάνω σε έναν κοι-
νό διαδικτυακό πίνακα με θέμα το καλοκαίρι (Sense Europe in summer). Σε αυτόν το χώρο 
έκαναν σχόλια, αποτύπωσαν σκέψεις και ζωγράφισαν 
(https://realtimeboard.com/app/44149567/?dailyupdates). Τέλος, στον «τοίχο» του padlet 
οι ομάδες είτε αυτοπαρουσιάστηκαν μέσω φωτογραφιών και σχολίων, είτε παρουσίασαν 
τις σκέψεις των μελών τους όταν έλαβαν κάρτες, γράμματα και αντικείμενα από άλλες χώ-
ρες (http://padlet.com/steph_quattri/easterinnezant). 

Εργαλεία για επικοινωνία 

Τα συνεργαζόμενα μέρη πραγματοποίησαν διαδικτυακές συναντήσεις μέσω του εργαλείου 
Skype (www.skype.com), προκειμένου να γνωριστούν και να πραγματοποιήσουν ποικίλες 
δραστηριότητες (για παράδειγμα, να τραγουδήσουν ομαδικά ή να παρακολουθήσουν μια 
ομάδα «εν δράσει»). 

Εργαλεία για εννοιολογική χαρτογράφηση 

Από πολλές ομάδες, επίσης, χρησιμοποιήθηκαν εργαλεία ενοιολλογικής χαρτογράφησης, 
προκειμένου οι μαθητές να περιγράψουν βασικές έννοιες χρησιμοποιώντας άλλες έννοιες 
που συνθέτουν τις βασικές και περιγράφουν τις σχέσεις μεταξύ τους. Για αυτόν το σκοπό 
έγινε χρήση των εργαλείων Wordle (www.wordle.net) και Tagxedo (www.tagxedo.com), τα 
οποία μετατρέπουν το κείμενο που εισάγει ο χρήστης σε σύννεφο λέξεων δίνοντας μεγαλύ-
τερη έμφαση σε λέξεις που εμφανίζονται συχνότερα στο αρχικό κείμενο. 

 
Εικόνα 1. Ένα σύννεφο λέξεων με τη χρήση του εργαλείου Tagxedo. 
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Αξιολόγηση 

Προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσο επιτεύχθηκαν οι αρχικοί στόχοι οι μαθητές απά-
ντησαν ερωτηματολόγιο, το οποίο δημιουργήθηκε με το εργαλείο Google Forms 
(https://docs.google.com/forms/create?hl=en) και μεταφορτώθηκε στην πλατφόρμα του 
Twinspace. Οι 12 ερωτήσεις, από τις οποίες αποτελούνταν (http://new-
twinspace.etwinning.net/c/portal/layout?p_l_id=27191385) αφορούσαν πληροφορίες σχε-
τικά με τις χώρες που συμμετείχαν και είχαν παρουσιαστεί κατά τη διάρκεια του έργου από 
τις ομάδες. Οι μαθητές έδωσαν τη σωστή απάντηση σε κάθε ερώτηση σε ποσοστό πάνω 
από το 70%. Επομένως, οι γνωστικοί στόχοι που είχαν τεθεί στην αρχή του έργου επιτεύ-
χθηκαν σε ιδιαίτερα ικανοποιητικό βαθμό. Για την αξιολόγηση της εκπλήρωσης των κοινω-
νικο-συναισθηματικών στόχων, αξιοποιήθηκε το εργαλείο Answergarden.ch 
(answergarden.ch), το οποίο συλλέγει απαντήσεις χρηστών σχετικά με μια ερώτηση. Η ερώ-
τηση που τέθηκε ήταν η ακόλουθη: “I have enjoyed Sense Europe project because…” και το 
πλαίσιο για τις απαντήσεις μεταφορτώθηκε στο Twinspace. Οι θετικές απαντήσεις των μα-
θητών, (http://answergarden.ch/91086), αποδεικνύουν ότι απόλαυσαν την όλη εμπειρία 
και θα ήθελαν να ξανασυμμετέχουν σε κάτι ανάλογο. 

Παράλληλα με τους μαθητές, οι εκπαιδευτικοί που συμμετείχαν στο έργο εξέφρασαν την 
επιθυμία τους να συνεργαστούν ξανά την επόμενη σχολική χρονιά. Η συνεργασία τους κατά 
τη διάρκεια του έργου αποδείχτηκε ιδιαίτερα δυναμική, καθώς υπήρξε μια γόνιμη ανταλ-
λαγή απόψεων και ιδεών από όλους, γεγονός που αναβάθμισε το αρχικό σχέδιο και ε-
μπλούτισε το έργο ως προς την ποσότητα και την ποιότητα των παραγόμενων αποτελεσμά-
των. Ειδικότερα, ως προς την αξιοποίηση διαδικτυακών εργαλείων, το έργο αποτέλεσε μια 
περίοδο εκμάθησης και πρακτικής εξάσκησης για τους εκπαιδευτικούς, καθώς πειραματίζο-
νταν με νέα για αυτούς εργαλεία, τα οποία έβλεπαν να χρησιμοποιούν οι συνάδελφοί τους. 
Έτσι, ενώ οι εκπαιδευτικοί ξεκίνησαν το έργο με «ειδίκευση» σε κάποια διαδικτυακά εργα-
λεία ο καθένας, τελείωσαν γνωρίζοντας μια μεγάλη ποικιλία από αυτά που παρουσιάστη-
καν στη συγκεκριμένη εργασία. 

Συμπερασματικά, η συμμετοχή σε ένα έργο e-Twinning θέτει σε εφαρμογή τις αρχές της 
ομαδοσυνεργατικότητας, της ενεργητικής μάθησης και του ψηφιακού εγγραμματισμού ό-
λων των συμμετεχόντων, μαθητών και εκπαιδευτικών. Κι όλα αυτά συντελούνται σε ένα 
κλίμα συνεργασίας που προάγει την πολυπολιτισμικότητα και την ευρωπαϊκή ενσυναίσθη-
ση. 
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Από την αφήγηση στην ψηφιακή αφήγηση 
Ψηφιακά εργαλεία και προτάσεις για το μάθημα της ξένης γλώσσας  

Γιαννάτη Ευδοκία  
Εκπαιδευτικός, Υποψήφια Διδάκτορας ΑΠΘ στην Παιδαγωγική της Ισότητας των Φύλων 

evi.giannati@gmail.com  

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η ψηφιακή αφήγηση ως ένα σύγχρονο εργαλείο 
μάθησης, που μπορεί να αποτελέσει πολύτιμο συστατικό της εκπαιδευτικής πραγματικότη-
τας. Στο πρώτο μέρος, γίνεται αναφορά στα οφέλη της ψηφιακής αφήγησης τόσο για τον 
εκπαιδευτικό, όσο και για το μαθητή. Με την ένταξη της ψηφιακής αφήγησης στη διδασκα-
λία, δίνεται η δυνατότητα στους εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν κίνητρα μάθησης και 
να ενδυναμώσουν την κριτική σκέψη και τη δημιουργικότητα των μαθητών. Αναφέρονται οι 
δυσκολίες και οι περιορισμοί που ανακύπτουν με την ένταξη της ψηφιακής αφήγησης στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, και επισημαίνονται οι προϋποθέσεις που θα πρέπει να υπάρχουν 
για μια επιτυχημένη ψηφιακή ιστορία. Στο δεύτερο μέρος της εισήγησης, θίγεται η χρησι-
μότητα της ψηφιακής αφήγησης στην ξενόγλωσση τάξη και παρουσιάζονται κάποια ψηφια-
κά εργαλεία καθώς και ένα σχέδιο μαθήματος ψηφιακής αφήγησης για το μάθημα των αγ-
γλικών.  

Λέξεις- κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, ξένη γλώσσα, ψηφιακά εργαλεία, σχέδιο μαθήματος  

Από την αφήγηση στην ψηφιακή αφήγηση  

Η αφήγηση ιστοριών στην εκπαιδευτική πράξη αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο 
που προάγει τις ανάγκες των μαθητών να χρησιμοποιήσουν τις εμπειρίες τους και να συμ-
μετέχουν με τον τρόπο τους στη διαδικασία της μάθησης (Βishop and Glynn, 1999). Η ψη-
φιακή αφήγηση (digital storytelling) είναι ένα σύγχρονο εργαλείο μάθησης που συνδυάζει 
την τέχνη της αφήγησης με μια ποικιλία ψηφιακών μέσων, όπως οι εικόνες, ο ήχος, το βί-
ντεο (Robin, 2008).  

Τα οφέλη της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα ισχυρό και πολύτιμο εργαλείο μάθησης στην τάξη, τόσο 
για τον εκπαιδευτικό, όσο και για το μαθητή. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να δημιουργήσει ο 
ίδιος μια ψηφιακή ιστορία, ή να αντλήσει μια έτοιμη από το διαδίκτυο και να παρουσιάσει 
μέσα από αυτή το υλικό που θέλει να διδάξει. Μια ενδιαφέρουσα ψηφιακή ιστορία στο 
ξεκίνημα της διδακτικής ενότητας, μπορεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και 
να τους εμπλέξει στην διαδικασία μάθησης, λειτουργώντας ως γέφυρα ανάμεσα στις ήδη 
υπάρχουσες γνώσεις και στο νέο υλικό (Ausubel, 1978). Όπως έχουν δείξει έρευνες, η χρή-
ση πολυμέσων στη διδασκαλία βοηθά τους μαθητές να συγκρατήσουν τις νέες πληροφορί-
ες και να κατανοήσουν ευκολότερα τις έννοιες που διδάσκονται (Hibbing & Rankin- Erikson, 
2003).  
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Όσον αφορά στους μαθητές, η ψηφιακή αφήγηση τους ενθαρρύνει να αναζητήσουν και να 
διαπραγματευτούν υλικό και πληροφορίες που προέρχονται από διάφορες πηγές, ενδυνα-
μώνοντας έτσι την κριτική τους σκέψη και ενισχύοντας τον ψηφιακό τους γραμματισμό. 
Παράλληλα, η δημιουργία των ψηφιακών ιστοριών, καλλιεργεί τις επικοινωνιακές δεξιότη-
τες των μαθητών, καθώς απαιτείται να συνεργαστούν για την παραγωγή της ιστορίας. Ένα 
ακόμα πλεονέκτημα είναι το γεγονός ότι οι ψηφιακές ιστορίες μπορούν να αναρτηθούν στο 
διαδίκτυο. Η δυνατότητα αυτή λειτουργεί ως κίνητρο για τους μαθητές καθώς τους προ-
σφέρει ένα ‘παγκόσμιο κοινό’ (Roland, 2006).  

Επιπλέον, η ψηφιακή αφήγηση δίνει ‘φωνή’ σε όλους τους μαθητές, ακόμα και στους πιο 
‘αθόρυβους’ της τάξης, καθώς η τεχνολογία λειτουργεί ως ‘ενισχυτής’ της παρουσίας τους 
στην τάξη (Kajder, Bull & Albaugh, 2005). Επίσης, μπορεί να αναδείξει το ταλέντο επίδοξων 
αναγνωστών και συγγραφέων (Kajder, Bull & Albaugh, 2005), να δώσει φωνή σε μαθητές με 
ειδικές ανάγκες και γενικότερα σε μαθητές που δεν ανταποκρίνονται σε παραδοσιακό ακα-
δημαϊκό μοντέλο μαθητή (Ohler, 2005). Μέσα από την ψηφιακή αφήγηση οι μαθητές έχουν 
τη δυνατότητα να εκφράσουν τα συναισθήματά τους, γεγονός ιδιαίτερα σημαντικό στη 
διαδικασία μάθησης (Robin 2008).  

Μερικά ακόμα οφέλη της ψηφιακής αφήγησης είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας των 
μαθητών (Hofer & Swan, 2006), η ανάδειξη των ικανοτήτων τους σε σχέση με την τεχνολο-
γία (Robin, 2008), η ανάπτυξη των επικοινωνιακών τους ικανοτήτων (Porter, 2006), η ανά-
πτυξη της κριτικής σκέψης των μαθητών (Ohler, 2005). Όπως φαίνεται, η δημιουργία των 
ψηφιακών ιστοριών εμπλέκει τους μαθητές σε ένα ευρύ και πολυεπίπεδο φάσμα δράσης 
και ρόλων. Γίνονται συγγραφείς, παραγωγοί, σκηνοθέτες και ταυτόχρονα καλούνται να α-
ναπτύξουν μια σειρά από ικανότητες: την αναζήτηση του υλικού, την αξιολόγηση και ανά-
λυση των πληροφοριών, την οργανωτική τους ικανότητα, την ικανότητα να χειρίζονται την 
τεχνολογία, την ικανότητα παρουσίασης της ιστορίας τους στο κοινό, την ικανότητα αξιολό-
γησης της δουλειάς των συμμαθητών τους (Robin, 2008).  

Περιορισμοί και δυσκολίες της ψηφιακής αφήγησης 

Υπάρχουν κάποια ζητήματα που αφορούν τόσο στην τεχνολογία όσο και στην παιδαγωγική 
εφαρμογή της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία τα οποία θα πρέπει ο 
εκπαιδευτικός να έχει κατά νου, όταν σκοπεύει να χρησιμοποιήσει την ψηφιακή αφήγηση 
στην τάξη (Hofer & Swan, 2006).  

Ένα από τα βασικότερα ζητήματα που θα πρέπει να λάβουμε υπόψη, είναι το ζήτημα του 
χρόνου. Είναι γεγονός ότι η δημιουργία των ψηφιακών ιστοριών χρειάζεται αρκετό χρόνο, 
ανάλογα με τις απαιτήσεις της ιστορίας. Συνήθως τα περιθώρια χρόνου που ‘επιτρέπουν’ τα 
αναλυτικά προγράμματα είναι περιορισμένα (Kajder, Bull & Albaugh, 2005). Είναι επομένως 
αναγκαίο ο εκπαιδευτικός να σχεδιάσει προσεκτικά τα βήματα του, στα όρια του εφικτού 
και της πρακτικής εφαρμογής, έχοντας στο μυαλό του την ισορροπία ανάμεσα στο χρόνο 
και στα οφέλη της ψηφιακής εργασίας. Όπως επισημαίνει η Lannotti (2004), συχνά σε ερ-
γασίες που εμπλέκεται η τεχνολογία είναι εύκολο οι μαθητές να παρεκκλίνουν του στόχου 
και να χαθεί χρόνος, οπότε τα σχέδιά μας ας είναι φιλόδοξα, όχι όμως πέρα από τα όρια της 
πρακτικής.  
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Η σωστή κατάρτιση του εκπαιδευτικού σε ζητήματα τεχνολογίας είναι ένα βασικό συστατι-
κό για ένα επιτυχημένο project ψηφιακής αφήγησης (Ohler, 2005). Βέβαια οι εκπαιδευτικοί 
δε θα πρέπει να αποθαρρύνονται, καθώς υπάρχουν οδηγίες και προτάσεις που διευκολύ-
νουν τη χρήση των ψηφιακών εργαλείων.  

Η πρόσβαση στο διαδίκτυο και στα ψηφιακά μέσα είναι μια βασική προϋπόθεση για τη δη-
μιουργία των projects. Τα σχολεία δεν είναι πάντα εξοπλισμένα με τις απαιτούμενες τεχνο-
λογικές υποδομές (Rolland, 2006, Kajder, Bull & Albaugh, 2005). Επιπλέον, ο εκπαιδευτικός 
δε θα πρέπει να θεωρήσει δεδομένο ότι όλοι οι μαθητές έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο 
στο σπίτι. Βέβαια, αυτό μπορεί να λειτουργήσει και αντίστροφα, ως κίνητρο, καθώς η ενα-
σχόληση με το project στο σχολείο, θα δώσει την ευκαιρία σε μαθητές που είναι ‘αποκλει-
σμένοι’ ψηφιακά να έρθουν σε επαφή με το διαδίκτυο και μάλιστα όχι απλώς ως κατανα-
λωτές αλλά ως παραγωγοί (Tucker, 2006). 

Πάντα θα πρέπει να έχουμε κατά νου ότι η ψηφιακή αφήγηση δεν είναι πανάκεια – ο στό-
χος μας αφορά στην παιδαγωγική και όχι στην τεχνολογία. Στο πλαίσιο αυτό, οι εκπαιδευτι-
κοί είναι ανάγκη να θέσουν εξ αρχής τους στόχους του project. Όπως επισημαίνει ο Ohler 
(2005), ‘για να επιβιώσει η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση, θα πρέπει να είναι άρρη-
κτα συνδεδεμένη με το αναλυτικό πρόγραμμα’. Με άλλα λόγια, οι ψηφιακές ιστορίες πρέ-
πει να είναι μαθητοκεντρικές, αλλά ταυτόχρονα εναρμονισμένες με τους παιδαγωγικούς 
και διδακτικούς στόχους, ώστε να υποστηρίζουν τη μάθηση (Hofer & Swan, 2006).  

Η ψηφιακή αφήγηση στην ξενόγλωσση τάξη 

Όσον αφορά στην εκμάθηση της γλώσσας, η ‘βαθειά γνώση της γλώσσας και η σωστή χρή-
ση της’ ενσωματώνονται στη διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης (Rance - Roney, 2008). 
Όπως υποστηρίζουν οι Kajder, Bull & Albaugh (2005), στόχος της ψηφιακής αφήγησης στην 
ξενόγλωσση τάξη είναι να δώσει την ευκαιρία στο μαθητή να εκφράσει την προσωπική του 
εμπειρία και τα βιώματά του σε μια νέα γλώσσα, που δεν είναι η μητρική του. Με άλλα λό-
για του ζητείται να επικοινωνήσει μέσα από την ψηφιακή ιστορία με τρόπο κατανοητό αλλά 
και προσωπικό, και αυτό είναι το στοιχείο που κάνει την ψηφιακή αφήγηση ένα ισχυρό ερ-
γαλείο μάθησης στην ξένη γλώσσα. Άλλωστε όταν οι μαθητές καλούνται να χρησιμοποιή-
σουν μέσα με τα οποία είναι εξοικειωμένοι, όπως είναι τα ψηφιακά μέσα, ως ‘όχημα’ γνώ-
σης για την εκμάθηση μιας γλώσσας με την οποία δεν είναι τόσο εξοικειωμένοι, αυτό λει-
τουργεί ως ισχυρό κίνητρο και έχει θετικά αποτελέσματα.  

Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα είναι γεγονός ότι δεν αναφερόμαστε πλέον 
στον γραμματισμό, αλλά στον πολυγραμματισμό (multiliteracies), περικλείοντας έννοιες 
όπως o γεω-πολιτισμός, η τεχνολογία, η πληροφόρηση, τα μέσα επικοινωνίας (Sylvester & 
Greenigde, 2009). Στο πλαίσιο αυτό, ο καθηγητής της ξένης γλώσσας, δε μπορεί να περιορι-
στεί στην εξάσκηση και χρήση των τεσσάρων παραδοσιακών δεξιοτήτων - προφορικός λό-
γος, γραπτός λόγος, ανάγνωση και ακουστική ικανότητα (speaking, writing, reading, listen-
ing) -, αλλά να ενσωματώσει στη διδασκαλία του τα εργαλεία εκείνα και τις στρατηγικές 
μάθησης που θα βοηθήσουν τους μαθητές να αναπτύξουν τον πολυγραμματισμό με επιτυ-
χία. Η ψηφιακή αφήγηση είναι ένα εργαλείο που συνδυάζει τα παραπάνω. Παράλληλα, ε-
νισχύει την επικοινωνία, καθώς μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας, τη γλώσσα των εικό-
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νων και της μουσικής, γίνεται εφικτή η μετάδοση των μηνυμάτων, όπου η γνώση της ξένης 
γλώσσας δεν είναι επαρκής. Έτσι, μέσα σε ένα ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον και μέσα από 
τις εμπειρίες των μαθητών, επιτυγχάνεται το βασικό ζητούμενο της ξένης γλώσσας, η επι-
κοινωνία (σχήμα 1).  

 

Σχήμα 1: Η ψηφιακή αφήγηση στην ξενόγλωσση τάξη. 

Εργαλεία ψηφιακής αφήγησης στην ξενόγλωσση τάξη 

Οι μαθητές μπορούν να χρησιμοποιήσουν ψηφιακές κάμερες, κινητά τηλέφωνα και Mp3 
για να βγάλουν φωτογραφίες, να βιντεοσκοπήσουν και να κάνουν ηχογραφήσεις. Οι περισ-
σότεροι μαθητές διαθέτουν αυτές τις ψηφιακές συσκευές και είναι εξοικειωμένοι με τη 
χρήση τους, γεγονός που διευκολύνει τη διαδικασία συλλογής του υλικού. Αφού συλλεχθεί 
το υλικό, θα πρέπει να επιλέξουμε κάποιο ψηφιακό εργαλείο για να δημιουργηθεί η ψη-
φιακή ιστορία. Υπάρχει πλήθος εργαλείων διαθέσιμων στο διαδίκτυο, που είναι εύχρηστα 
και προσφέρουν πολλές δυνατότητες.  

Το Movie Maker που παρέχεται από τη Microsoft, είναι ένα δωρεάν και εύκολο στη χρήση 
πρόγραμμα, που προσφέρει τη δυνατότητα να συνδυαστούν εικόνες, βίντεο και μουσική. 
Επίσης μπορεί να ενσωματωθεί φωνητική ηχογράφηση αλλά και λεζάντες στις εικόνες. Εύ-
χρηστα προγράμματα είναι το Slidestory (http://www.slidestory.com/) και το Voicethread 
(http://voicethread.com/). Και τα δύο παρέχουν τη δυνατότητα παρουσιάσεων και σχολια-
σμού των εικόνων. Στα θετικά τους χαρακτηριστικά είναι η εύκολη και απλή δυνατότητα της 
ηχογράφησης της αφήγησης σε κάθε εικόνα και έτσι μπορούν να χρησιμοποιηθούν για πο-
λύ απλά projects, ακόμα και με μαθητές μικρής ηλικίας. To Storybird 
(http://storybird.com/), είναι ένα ακόμα ψηφιακό εργαλείο, διαφορετικό από τα προηγού-
μενα, καθώς προτείνει έτοιμα σετ εικόνων στους μαθητές, οι οποίοι με δημιουργικότητα 
και φαντασία μπορούν να γράψουν τις ιστορίες τους. Το περιβάλλον εργασίας είναι απλό 
και εύχρηστο, και οι προτεινόμενες εικόνες ελκυστικές και ενδιαφέρουσες. Ένα χρήσιμο 
ψηφιακό εργαλείο είναι τα glogster (http://edu.glogster.com/), το οποίο προσφέρει τη δυ-
νατότητα δημιουργίας ψηφιακών ιστοριών σε μορφή poster. Στο ψηφιακό αυτό poster, 
μπορούν να ενσωματωθούν φωτογραφίες, βίντεο, ψηφιακοί χάρτες, μουσική. Η εργασία 
αποθηκεύεται και μοιράζεται με τους χρήστες της εφαρμογής σε μια ψηφιακή βιβλιοθήκη 
(glogpedia), η οποία είναι ιδιαίτερα χρήσιμη καθώς ο εκπαιδευτικός μπορεί να χρησιμοποι-
ήσει τις ήδη υπάρχουσες παρουσιάσεις για να εμπλουτίσει το μάθημά του και οι μαθητές 
να δουν και να αξιολογήσουν τις εργασίες άλλων μαθητών.  

Τα παραπάνω ψηφιακά εργαλεία, με εξαίρεση το Movie Maker το οποίο είναι προεγκατε-
στημένο στα Windows, δεν απαιτούν εγκατάσταση. Είναι διαθέσιμα online και δίνουν τη 

ψηφιακή 
αφήγηση 

συνεργασία 

επικοινωνία 

εμπειρία 
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δυνατότητα αποθήκευσης και δημοσίευσης των projects των μαθητών δωρεάν. Το μόνο 
που απαιτείται είναι η δημιουργία λογαριασμού (account) από τον εκπαιδευτικό και στη 
συνέχεια δημιουργία λογαριασμού της τάξης, ώστε ο κάθε μαθητής να έχει το δικό του κω-
δικό και να μπορεί να επεξεργαστεί την εργασία του και από το σπίτι.  

Σχέδιο μαθήματος ψηφιακής αφήγησης  

Το σχέδιο μαθήματος με τίτλο «You’re beautiful» βασίστηκε στο ομώνυμο τραγούδι που 
διδάχθηκε στην τάξη και στη συνέχεια οι μαθητές κλήθηκαν να το οπτικοποιήσουν χρησι-
μοποιώντας το εργαλείο Movie Maker. Υλοποιήθηκε στη Β’ τάξη γυμνασίου σε 4 διδακτικές 
ώρες.  

Υλικό –εποπτικά μέσα 

Δόθηκε στους μαθητές σε φωτοτυπία το Φύλλο εργασίας (παρατίθεται στο Παράρτημα), με 
τους στίχους του τραγουδιού, και χρησιμοποιήθηκε το Εργαστήρι της Πληροφορικής. Επί-
σης χρησιμοποιήθηκε ο προτζέκτορας για την προβολή των ταινιών. 

Στόχοι 

Ο γενικός στόχος του μαθήματος ήταν η σύνδεση της γνώσης με τα βιώματα των μαθητών 
και η ανάδειξη της δημιουργικότητάς τους. Οι γνωστικοί στόχοι του μαθήματος ήταν η δι-
δασκαλία λεξιλογίου, η εξάσκηση στον Simple Past και στους ανώμαλους ρηματικούς τύ-
πους του αορίστου. Οι στόχοι ικανοτήτων ήταν η κατανόηση κειμένου και η εξάσκηση στην 
ακουστική ικανότητα (reading comprehension, listening), η ανάπτυξη των επικοινωνιακών 
δεξιοτήτων και η συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο.  

Παιδαγωγικό πλαίσιο  

Το παιδαγωγικό πλαίσιο της διδασκαλίας στηρίχτηκε στη συμμετοχική και ομαδοσυνεργα-
τική μορφή διδασκαλίας, καθώς η συνεργασία των μαθητών ήταν απαραίτητη για τη δη-
μιουργία της ταινίας.  

Πορεία διδασκαλίας 

Την πρώτη διδακτική ώρα η εκπαιδευτικός, αφού οι μαθητές έχουν ήδη διδαχθεί τον Απλό 
Αόριστο, τους δίνει το Φύλλο εργασίας με τους στίχους του τραγουδιού «You are beautiful» 
του James Blunt, από το οποίο λείπουν κάποιες λέξεις (ρήματα κυρίως) και καθώς το ακούν 
τους ζητείται να το συμπληρώσουν. Στη συνέχεια αφού ακούσουν το τραγούδι για δεύτερη 
φορά, οι μαθητές απαντούν σε ερωτήσεις κατανόησης και εκφράζουν την άποψή τους για 
τα συναισθήματα του αφηγητή και το θέμα του τραγουδιού. Αμέσως μετά οι μαθητές χωρί-
ζονται σε 5 ομάδες των 4 ατόμων και η εκπαιδευτικός τους εξηγεί ότι θα οπτικοποιήσουν το 
τραγούδι με τη χρήση των υπολογιστών. Στο υπόλοιπο της ώρας οι ομάδες των μαθητών με 
την επίβλεψη της εκπαιδευτικού δημιουργούν το προφίλ των πρωταγωνιστών, το Story 
Board της ταινίας και την πλοκή της.  

Τη δεύτερη διδακτική ώρα, το μάθημα γίνεται στο Εργαστήρι της Πληροφορικής. Οι ομάδες 
των μαθητών, σύμφωνα με το σχέδιο και την πλοκή της ιστορίας που έχουν δημιουργήσει, 
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αναζητούν στο διαδίκτυο εικόνες που να ανταποκρίνονται στο σενάριό τους. Συνεργάζονται 
και επιλέγουν αυτές που επιθυμούν να χρησιμοποιήσουν και γράφουν τις λεζάντες των ει-
κόνων. Εναλλακτικά, μπορούν να ζωγραφίσουν τις εικόνες, και μετά να σκαναριστούν οι 
ζωγραφιές τους.  

Στην επόμενη διδακτική ώρα, οι μαθητές γνωρίζουν και εξοικειώνονται με ψηφιακό εργα-
λείο Movie Maker και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού, ετοιμάζουν τις ταινίες τους, τοπο-
θετώντας στη σειρά τις φωτογραφίες και τις λεζάντες και ενσωματώνοντας το τραγούδι.  

Την τέταρτη ώρα, οι ομάδες των μαθητών ολοκληρώνουν τις ταινίες τους και τις προβάλουν 
με τον προτζέκτορα στις υπόλοιπες ομάδες. Ακολουθεί συζήτηση, ανταλλαγή απόψεων και 
εντυπώσεων από τις ταινίες. Ως συνέχεια της δραστηριότητας, μπορεί να ζητηθεί από τις 
ομάδες να ετοιμάσουν με τον ίδιο τρόπο τη συνέχεια της ιστορίας. 

Αποτίμηση – συμπεράσματα 

Όπως φάνηκε κατά τη διάρκεια αλλά και μετά το τέλος της μαθήματος, η δημιουργία της 
ψηφιακής ιστορίας έδωσε νέα πνοή στην εκπαιδευτική διαδικασία. Καταρχήν, οι γνωστικοί 
στόχοι του μαθήματος επιτεύχθηκαν καθώς οι μαθητές εξασκήθηκαν και στο λεξιλόγιο αλ-
λά και στη χρήση του Απλού Αορίστου και δούλεψαν και με τις τέσσερις ικανότητες που 
αφορούν στην εκμάθηση της ξένης γλώσσας (reading, speaking, listening, writing). Μάλιστα 
αυτό έγινε μέσα από μια διασκεδαστική και ευχάριστη διαδικασία, που δεν παρέπεμπε σε 
ανιαρές ίσως γι’ αυτούς γραμματικές ασκήσεις.  

Το Movie Maker, αρκετά εύχρηστο και με πολλές δυνατότητες, έδωσε στους μαθητές τη 
δυνατότητα να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν, να επικοινωνήσουν στην ξένη γλώσ-
σα, αναδεικνύοντας παράλληλα στοιχεία της προσωπικότητάς τους. Οι μαθητές φάνηκε να 
εξοικειώνονται με ευκολία με τη χρήση του ψηφιακού εργαλείου και γενικότερα με την τε-
χνολογία στο μάθημα. Υπήρχε αυξημένη αλληλεπίδραση και συνεργατικό πνεύμα και το 
παραγόμενο αποτέλεσμα φάνηκε να ενισχύει την αυτοπεποίθηση τους. Η τεχνολογία έδειξε 
να λειτουργεί ως «ενισχυτής» και για τους πιο «αθόρυβους» μαθητές, οι οποίοι συμμετεί-
χαν ενεργά και αποτελεσματικά. Τα projects της ψηφιακής αφήγησης έδειξαν ότι δημιουρ-
γούν κίνητρα μάθησης, συνδέοντας τις εμπειρίες των μαθητών, με την κουλτούρα και τη 
γνώση και δίνοντάς τους τη δυνατότητας να εμπλακούν δημιουργικά και να επικοινωνή-
σουν στην ξένη γλώσσα, που είναι και το ζητούμενο του μαθήματος.  

Υπήρξε καλή συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής, ώστε να χρησιμοποιηθεί 
σχολικό υπολογιστικό εργαστήριο. Το γεγονός ότι η δημιουργία των ψηφιακών ιστοριών 
απαίτησε αρκετό χρόνο, (4 διδακτικές ώρες), προβλημάτισε αρχικά, καθώς στη δευτερο-
βάθμια εκπαίδευση, οι ώρες διδασκαλίας της ξένης γλώσσας είναι λίγες και τα περιθώρια 
που αφήνει το αναλυτικό πρόγραμμα είναι στενά. Όμως εκτιμώ ότι το παραγόμενο αποτέ-
λεσμα, πραγματικά άξιζε τη διάθεση του χρόνου καθώς ικανοποίησε τους μαθητές και α-
νταποκρίθηκε στους παιδαγωγικούς και στους διδακτικούς στόχους που είχαν τεθεί.  
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A) Listen  to the song and fill in the missing words.  

 "You're Beautiful" by   James Blunt   

My life is brilliant.   
My life is brilliant. 
My love is pure. 
I…………………… 1 an angel. 
Of that I'm sure. 
She ……………………….2  at me on the subway. 
She ………………….3  with another man. 
But I won't lose no sleep  on that, 
'Cause I've got a plan. 
 
You're beautiful. You're beautiful. 
You're beautiful, it's true. 
I ………………………..4  your face in a crowded place, 
And I don't know what to do, 
'Cause I'll never be with you. 
 
Yes, she ………………………5 my eye, 
As we…………………………….6  on by. 
She …………………………….7  see from my face that I was, 
Flying high.  
And I don't think that I'll see her again, 
But we ………………………………8  a moment that will last 'til 
the end. 
 
You're beautiful. You're beautiful.  
You're beautiful, it's true                    .  
I………………….9  your face in a crowded place,  
And I don't know what to do,                                     
'Cause I'll never be with you. 
 
You're beautiful. You're beautiful. 
You're beautiful, it's true. 
There must  be an angel with a smile on her face, 
When she ……………….10  up that I should be with you.  
But it's time to face the truth,  
I will never be with you. 
     
B) Discuss the following:  

1. What  do we know about  a) the man  
                                                b) the woman  

               2. What are their feelings?   

               3. What do they look like?  
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Περίληψη 

Στις μέρες μας γίνεται ολοένα και συχνότερα συζήτηση για το σχολικό εκφοβισμό, την εν-
δοσχολική βία και τα Δικαιώματα του Παιδιού. Η προκείμενη μελέτη πραγματεύεται τη δι-
δακτική της αγγλικής και γερμανικής γλώσσας μέσα από το πρίσμα των ΤΠΕ και δραστηριο-
τήτων σχεδιασμένων στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στο φαινό-
μενο της ενδοσχολικής βίας και του σχολικού εκφοβισμού. Το πρόγραμμα υλοποίησαν τρεις 
εκπαιδευτικοί της αγγλικής, γαλλικής και γερμανικής γλώσσας και αποτέλεσε μέρος της δι-
δασκαλίας των ξένων γλωσσών, πραγματοποιήθηκε δηλαδή εξ ολοκλήρου κατά τις διδακτι-
κές ώρες του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος. Οι μαθητές προσέγγισαν το ευαί-
σθητο θέμα του σχολικού εκφοβισμού ολιστικά μέσα από βιωματικές δραστηριότητες, ήρ-
θαν σε επαφή με άλλους μαθητές και εμπειρίες, αναπτύσσοντας παράλληλα τον συναισθη-
ματικό τους κόσμο, αλλά και τις γλωσσικές τους δεξιότητες.  

Λέξεις κλειδιά: σχολικός εκφοβισμός, ΤΠΕ, αγγλική γλώσσα, γερμανική γλώσσα, γαλλική 
γλώσσα, διαθεματικότητα/ διεπιστημονικότητα. 

Εισαγωγή 

Η ενδοσχολική βία, ο σχολικός εκφοβισμός και η παραγκώνιση μιας σειράς δικαιωμάτων 
του παιδιού γίνονται ολοένα και συχνότερα αντικείμενα συζήτησης στην Ελλάδα, καθώς 
έχουν εξελιχθεί σε μείζον κοινωνικό πρόβλημα που επηρεάζει βαθειά τόσο τη σχολική ζωή 
των παιδιών όσο και την εκπαιδευτική κοινότητα.  

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρητικές αρχές περί της εν-
δοσχολικής βίας και τη Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού, να παρουσιάσει τις δρα-
στηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στις τάξεις δύο ελληνικών δημόσιων Δημοτικών Σχο-
λείων στο πλαίσιο της ευαισθητοποίησης των μαθητών απέναντι στο φαινόμενο αυτό κα-
θώς και τα αποτελέσματά τους. 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων αυτών σχεδιάστηκε και ολοκληρώθηκε από εκπαιδευτικούς 
ξένων γλωσσών, μίας εκπαιδευτικού Αγγλικής και μίας Γερμανικής Γλώσσας. Ιδιαίτερο χα-
ρακτηριστικό των δραστηριοτήτων είναι ότι πραγματοποιήθηκαν τόσο σε σχολική μονάδα 
της Αττικής, που έχει αμεσότερη και ευκολότερη πρόσβαση στη γνώση και στην επιμόρφω-
ση, όσο και, με βοήθεια των ΤΠΕ, σε σχολική μονάδα απομακρυσμένης περιοχής της Κοριν-
θίας, με σαφώς πολύ πιο περιορισμένες δυνατότητες συμμετοχής των μαθητών σε επιτό-
πιες εκδηλώσεις.  

Διαφορά ενδοσχολικής βίας και σχολικού εκφοβισμού 

Η ενδοσχολική βία ορίζεται ως μία κατάσταση κατά την οποία ασκείται «εσκεμμένη, απρό-
κλητη, συστηματική και επαναλαμβανόμενη βία και επιθετική συμπεριφορά με σκοπό την 
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επιβολή, την καταδυνάστευση και την πρόκληση σωματικού και ψυχικού πόνου ή αναστά-
τωσης σε μαθητές από συμμαθητές τους, εντός και εκτός σχολείου» (ΕΨΥΠΕ, 2014). Βασική 
συνιστώσα στην ενδοσχολική βία είναι ότι τα μέλη ανάμεσα στα οποία πραγματοποιείται η 
κάθε είδους σύγκρουση είναι ισότιμα μεταξύ τους και οι συμπλοκές συμβαίνουν τυχαία σε 
μία προσπάθεια επιβολής του ενός στον άλλο.  

Ο σχολικός εκφοβισμός από την άλλη, το γνωστό bullying κατά τη διεθνή βιβλιογραφία, 
μπορεί να λάβει διάφορες μορφές ξεκινώντας από την «απλή» κοροϊδία ή διάκριση (λεκτι-
κή βία), την κοινωνική βία (διάδοση φημών, αποκλεισμός από ομάδες, καταστροφή προ-
σωπικών αντικειμένων), την πρόκληση σωματικού πόνου έως την μη αμελητέα και ραγδαία 
αυξανόμενη ηλεκτρονική βία (μέσω του Διαδικτύου, ιστοσελίδων κοινωνικής δικτύωσης και 
απειλών στο κινητό). Αντίθετα με την ενδοσχολική βία, ο σχολικός εκφοβισμός προϋποθέτει 
την ύπαρξη ενός θύτη και ενός θύματος. Οι επιθέσεις επαναλαμβάνονται ανά τακτά χρονι-
κά διαστήματα ώστε να εδραιωθεί η θέση ισχύος του θύτη (Ελληνική Αστυνομία, 2012). 

Τα δικαιώματα των παιδιών τα οποία προσβάλλονται από τις παραπάνω έννοιες περιλαμ-
βάνουν την προστασία από διακρίσεις για οποιονδήποτε λόγο, την διατήρηση της οποιου-
δήποτε είδους «ταυτότητας», την έκφραση άποψης, την προστασία της ζωής και υπόληψης, 
την εκπαίδευση, την ψυχαγωγία, την προστασία από οποιουδήποτε είδους εκμετάλλευση 
και τον σεβασμό της προσωπικότητας (UNICEF, 1992). 

Οι αιτίες πρόκλησης των φαινομένων καθώς και οι συνέπειες, παρόλη την αναμφισβήτητη 
σημασία της ανάλυσης και κατανόησής τους, δεν αποτελούν θέμα του θεωρητικού μέρους 
αυτής της εργασίας. Η εστίαση γίνεται κυρίως στην πρόληψη και την αντιμετώπιση των 
προαναφερθέντων φαινομένων εντός του σχολικού περιβάλλοντος, αφού και οι δραστηριό-
τητες εκτυλίχθηκαν σε επίπεδο τάξης / σχολείου.  

Ανθρωπογενείς και κοινωνικοπολιτισμικοί παράγοντες 

Για την κατανόηση των παρακάτω δραστηριοτήτων πρέπει να γίνει αναφορά στις ανθρωπο-
γενείς και κοινωνικοπολιτισμικές προϋποθέσεις που τις διέπουν (Raabe, 2002).  

Αναλύοντας λοιπόν αυτές τις παραμέτρους, πρέπει να αναφερθούν οι ομάδες- στόχος, οι 
τάξεις δηλαδή που έλαβαν μέρος στις δραστηριότητες. Έλαβε μέρος αφενός η Ε’ Δημοτικού 
ενός ελληνικού δημόσιου ΕΑΕΠ Σχολείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, αποτελούμενη 
από 18 μαθητές (13 αγόρια και 5 κορίτσια). Η ομάδα ήταν ως επί το πλείστον ομοιογενής 
όσον αφορά την χώρα καταγωγής, καθώς σε αυτήν υπήρχε μόνο μία μαθήτρια αλβανικής 
καταγωγής. Οι μαθητές διδάσκονται για δύο ώρες την εβδομάδα τη γερμανική γλώσσα για 
πρώτη φορά στην Ε’ τάξη, σε επίπεδο αρχαρίων, σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπαϊκό Πλαίσιο 
Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). Πολλοί την κατείχαν σε 
αρκετά υψηλότερο επίπεδο από εξωσχολικές δραστηριότητες.  

Η τάξη- συνεργάτης είναι η Ε’ και η ΣΤ’ (λόγω συνδιδασκαλίας), επίσης ελληνικού δημόσιου 
κλασσικού τύπου σχολείου σε αγροτική περιοχή του νομού Κορίνθου, αποτελούμενη η μεν 
Ε’ από 3 αγόρια και 5 κορίτσια, η δε ΣΤ’ από 7 αγόρια και 8 κορίτσια. Το μάθημα της αγγλι-
κής γλώσσας πραγματοποιείται από την τρίτη τάξη, για τρεις ώρες εβδομαδιαίως (Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο, 2003). Όσον αφορά στα θεματικά πεδία τα οποία ελήφθησαν υπόψη 

664

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



κατά τη διάρκεια του Προγράμματος περιλαμβάνονται η Γεωγραφία, τα Καλλιτεχνικά, η 
Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή και η Γλώσσα. 

Οι γνώσεις των μαθητών στις Νέες Τεχνολογίες ήταν ικανοποιητικές. Το σχολείο στην Αττική 
διέθετε αίθουσα πληροφορικής συνδεδεμένη στο διαδίκτυο, ασύρματο ίντερνετ σε όλο το 
σχολείο και αίθουσα πολλαπλών χρήσεων, εξοπλισμένη με οπτικοακουστικό εξοπλισμό, η 
οποία χρησιμοποιήθηκε για τη διεξαγωγή των εργαστηρίων κατά της σχολική βίας και την 
προβολή των παρουσιάσεων. Το σχολείο στην Κορινθία υστερεί σε αίθουσα πληροφορικής, 
ωστόσο υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο, οπτικοακουστικός εξοπλισμός και πολλή καλή 
διάθεση, η οποία βοήθησε να υπερκεραστούν τα όποια εμπόδια προέκυψαν. 

Το κοινωνικό κλίμα ήταν πολύ καλό και στις δύο τάξεις Στην Αττική τα προβλήματα εντοπί-
στηκαν αποκλειστικά στην τάση για περιθωριοποίηση δύο μαθητών της τάξης. Η μία περί-
πτωση αφορούσε έναν ιδιαίτερα άτακτο και ομιλητικό μαθητή και η άλλη το άλλο άκρο α-
κριβώς, δηλαδή μία άριστη μαθήτρια της οποίας το κύριο μέλημα ήταν τα μαθήματα και οι 
επιδόσεις της. Και οι δύο γινόταν δύσκολα αποδεκτοί από την υπόλοιπη ομάδα.  

Όσον αφορά τις μαθησιακές συνήθειές τους, οι μαθητές και των δύο σχολείων μπορούσαν 
να λειτουργήσουν δημιουργικά στην ολομέλεια. Όλοι συνέπραξαν με ενδιαφέρον, συμπε-
ριλαμβανομένων των γονέων των μαθητών της ομάδας, των Διευθυντών των σχολικών μο-
νάδων, που συνέβαλαν με κάθε εύλογο μέσο, καθώς και των αντίστοιχων Συλλόγων Διδα-
σκόντων. 

Μεθοδολογική προσέγγιση 

Οι δραστηριότητες που κλήθηκαν οι μαθητές να υλοποιήσουν αντιστοιχούν στο γνωστικό 
και ηλικιακό επίπεδό τους (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). Ολοκληρώθηκαν μέσα στη 
διάρκεια του σχολικού έτους 2013-2014, κατά τους μήνες Ιανουάριο- Μάιο, χωρίς να υπο-
νομευτεί η μαθησιακή διαδικασία παράδοσης της διδακτέας ύλης του κάθε ξενόγλωσσου 
μαθήματος. Στα σεμινάρια που πραγματοποιήθηκαν στην Αττική με τη συνδρομή του Βρε-
τανικού Συμβουλίου και του Διεθνούς Κέντρου Ολυμπιακής Εκεχειρίας (Διεθνές Κέντρο Ο-
λυμπιακής Εκεχειρίας, 2013) συμμετείχαν οι μαθητές όλων των Ε’ και ΣΤ τάξεων, ήτοι 120 
άτομα. 

Οι διδακτικοί στόχοι του προγράμματος διαχέονται σε ένα ευρύ φάσμα, καθώς οι δραστη-
ριότητες προσέγγισαν το θέμα ολιστικά και με κύριους στόχους όχι γνωστικούς αλλά συ-
ναισθηματικούς.  

Ενδεικτικά αναφέροντας, οι στόχοι αυτοί επιμερίζονται σύμφωνα με τους Henrici & Riemer 
(1996) σε: γλωσσικούς (παραγωγή και κατανόηση γραπτού λόγου στην ξένη γλώσσα, ε-
μπλουτισμός καθημερινού λεξιλογίου), γνωστικούς (κριτική σκέψη, αναγνώριση των εν-
νοιών, ανάγνωση και αποκρυπτογράφηση εικόνας, δικαιώματα των παιδιών, τείχη ανά τον 
κόσμο, συνθήκες διαβίωσης παιδιών ανά τον κόσμο, έλεγχος του προσωπικού τρόπου από-
κτησης της γνώσης), πολιτισμικούς (γνωριμία με την κουλτούρα και τον πολιτισμό άλλων 
λαών), διαπολιτισμικούς (σύγκριση του ελληνικού και του παγκόσμιου τρόπου ζωής των 
παιδιών, σύγκριση των δικαιωμάτων, σύγκριση του τρόπου αντιμετώπισης του εκφοβισμού 
από διαφορετικής χώρας εκπαιδευτικά συστήματα, κατανόηση για τους ξένους πολιτι-
σμούς). 

665

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Ιδιαίτερη μνεία πρέπει να γίνει ασφαλώς όμως στους συναισθηματικούς στόχους που απο-
τέλεσαν μείζονα στόχο. Αυτοί περιελάμβαναν την ευαισθητοποίηση για το φαινόμενο της 
ενδοσχολικής βίας, δημιουργία καλού σχολικού κλίματος, επικοινωνίας και εμπιστοσύνης 
ανάμεσα σε εκπαιδευτικούς- γονείς- μαθητές, κατανόηση και τήρηση βασικών κανόνων 
διαπροσωπικών σχέσεων, προώθηση φιλίας μεταξύ παιδιών, αναγνώριση και εκπεφρασμέ-
νη εκδήλωση συναισθημάτων, ενθάρρυνση για συζήτηση, δημιουργία υποστηρικτικών μη-
χανισμών και ενσυναίσθησης. 

Οι δραστηριότητες στο σχολείο 

Η πρώτη επαφή των μαθητών του σχολείου στην Αττική με τα δικαιώματα των παιδιών, και 
συγκεκριμένα τα δικαιώματα που προσβάλλονται με την κάθε είδους άσκηση βίας, ήταν με 
την κατασκευή του «κύκλου των δικαιωμάτων του παιδιού» και τον μετέπειτα σχολιασμό 
του με συζήτηση στην ολομέλεια (Kinder haben Rechte, 2009). Η ομάδα ανέτρεξε στο διαδί-
κτυο, εντόπισε και συγκέντρωσε τα δικαιώματα αυτά, τα κατέταξε σε κατηγορίες και τα ζω-
γράφισε με κολλάζ σε ένα μεγάλο χαρτόνι. Η συζήτηση που ακολούθησε επικεντρώθηκε 
στα βιώματα και τις ιδέες των μαθητών πάνω στο θέμα της ελευθερίας και της αποδοχής 
οποιασδήποτε διαφορετικότητας στο σχολείο.  

Η δεύτερη συζήτηση για το θέμα της βίας, εντός κι εκτός του σχολικού περιβάλλοντος, ξεκί-
νησε με την παρουσίαση μιας σειράς διαφανειών. Οι μαθητές ερεύνησαν στο διαδίκτυο, 
από όπου και συνέλεξαν πληροφορίες, και αντάλλαξαν απόψεις επί του θέματος «τείχη στις 
ζωές μας». Το θέμα προήγαγε μέσα από την παράθεση διαφανειών με τείχη ανά τον κόσμο, 
τον εντοπισμό των αιτιών, των τυχόν λανθασμένων κινήσεων και των συνεπειών που έχουν 
τα τείχη αυτά στις ζωές και στα δικαιώματα των παιδιών. 

Η συναισθηματική ανταπόκριση και η ενσυναίσθηση των μαθητών ήταν ιδιαίτερα αισθητές. 
Μέσα από την πραγματικά παραγωγική συζήτηση, στην οποία συμμετείχαν με ζήλο όλοι οι 
παρευρισκόμενοι, τα παιδιά κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι τόσο στο χώρο του σχολείου, 
όσο και στην ευρύτερη κοινωνία, κανείς δεν είναι υποδεέστερος ή ανώτερος άλλων σε θέ-
ματα που αφορούν την σωματική εμφάνιση, τις δεξιότητες, τη γλώσσα, τις θρησκευτικές 
πεποιθήσεις ή την εθνικότητα, εμπνεόμενα κάθε φορά από την εικόνα ενός διαφορετικού 
«τείχους». Ειδικά στο σχολικό περιβάλλον, όλοι έχουν ίση αξία και υποχρεώσεις και ως εκ 
τούτο κανείς δεν πρέπει να επιβάλλεται στους συμμαθητές του αλλά να σέβεται την προ-
σωπικότητα του καθενός. Η δημιουργία μικρο-ομάδων με κριτήριο τους κοινούς στόχους ή 
ενδιαφέροντα στο σχολείο είναι φυσικά αποδεκτή, αρκεί να μην υπάρχουν συγκρουσιακές 
ή εχθρικές καταστάσεις με άλλες (Τσιάντης, 2011).  

Η επόμενη φορά που οι μαθητές ήρθαν αντιμέτωποι με το θέμα της διαφορετικότητας και 
του εκφοβισμού ήταν ακόμη περισσότερο βιωματική, αφού οι μαθητές κλήθηκαν να δου-
λέψουν σε εργαστήρια, των οποίων την επιμέλεια είχαν το Βρετανικό Συμβούλιο και το 
Διεθνές Κέντρο Ολυμπιακής Εκεχειρίας, με κεντρικό θέμα το σχολικό εκφοβισμό, αποκλει-
σμό και την ενδοσχολική βία. Ο ακαδημαϊκός υπεύθυνος Parry C. και η χάλκινη Ολυμπιονί-
κης στην Ιστιοπλοΐα Κραβαριώτη Β. «μάγεψαν» τα παιδιά μέσα από βιωματικές και παι-
γνιώδεις δραστηριότητες που στόχευαν στο σεβασμό της Διαφορετικότητας, όπως άλλωστε 
τιτλοφορείται το πρόγραμμα που παρουσίασαν (Βρετανικό Συμβούλιο, 2014).  
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Το σχολείο της Κορίνθου επίσης ασχολήθηκε με αντίστοιχες δραστηριότητες που είχαν τους 
ίδιους στόχους. Με αφορμή μια συζήτηση στην τάξη σχετικά με την έναρξη των Χειμερινών 
Ολυμπιακών Αγώνων 2014, έγινε αναφορά στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Λονδίνου του 
2012. Οι μαθητές παρακολούθησαν με τη βοήθεια φορητού υπολογιστή και βιντεοπροβο-
λέα απόσπασμα από την τελετή λήξης των Αγώνων και πιο συγκεκριμένα από το τραγούδι 
«Imagine» του John Lennon, εκτελεσμένο από παιδική χορωδία και τον ίδιο τον John 
Lennon με τη βοήθεια της σύγχρονης τεχνολογίας (Closing Ceremony of the London Olympic 
Games, 2012). Αφού γνωστοποιήθηκε η χωροχρονική τοποθέτηση και οι συνθήκες κάτω 
από τις οποίες συντέθηκε το συγκεκριμένο τραγούδι, το άκουσαν για δεύτερη φορά ως ά-
σκηση ακουστικής κατανόησης. Το τραγούδι κέντρισε τη φαντασία των μαθητών, οι οποίοι 
δημιούργησαν αφίσες για τη φιλία, την ειρήνη, την αποδοχή της διαφορετικότητας και κατά 
του ρατσισμού. Μια από τις ομάδες έκανε απόδοση του τραγουδιού στα ελληνικά και το 
τραγούδησε.  

Σε ταυτόχρονο χρονικό πλαίσιο όλο αυτό το διάστημα, τα δύο Σχολεία ερχόταν σε επαφή 
μέσω διαδικτύου. Μια κοινή διαδικτυακή συνάντηση με το σχολείο της Κορίνθου πραγμα-
τοποιήθηκε όταν οι μαθητές του σχολείου της Αττικής μετέφεραν τα συμπεράσματα και τις 
εμπειρίες που αποκόμισαν από τα βιωματικά εργαστήρια του Βρετανικού Συμβουλίου, ενώ 
οι μαθητές του σχολείου της Κορινθίας παρουσίασαν τις αφίσες που είχαν φιλοτεχνήσει 
στο πλαίσιο της «Ημέρας Κατά της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού». Συζητήθηκε επίσης η 
ταινία μικρού μήκους με τίτλο «Οι μάσκες πέφτουν» (European Antibullying Network, 2014) 
που παρακολούθησαν τα παιδιά του σχολείου της Κορινθίας με αφορμή την ίδια ημέρα. 
Μάλιστα, μια από τις συνομιλίες μέσω Skype με την τάξη των γερμανικών στην Αθήνα με-
τατράπηκε σε «συναυλία», αφού οι κορίνθιοι μαθητές τραγούδησαν διαδικτυακά το «Imag-
ine» και οι Αθηναίοι είχαν προετοιμάσει αντίστοιχα το «Ich bin Ausländer» του Uwe Kind 
(Kind, 1993). 

Τέλος, στο σχολείο της Κορινθίας με έναυσμα ένα e-mail που έλαβαν από την τάξη της Αθή-
νας σχετικά με τον κύκλο των δικαιωμάτων, οι μαθητές ξεκίνησαν μια ακόμη δημιουργική 
δραστηριότητα: δημιούργησαν το δικό τους κόμικ και με τη μέθοδο της χιονοστιβάδας ολο-
κλήρωσαν ένα κόμικ (comic book). Συγκεκριμένα, οι μαθητές της Κορινθίας περιέγραψαν 
την ιστορία μίας ζέβρας με αστέρια, η οποία δεν είναι αποδεκτή γι’ αυτό το λόγο από τα 
υπόλοιπα ζώα του ζωολογικού κήπου, με τη βοήθεια του διαδικτυακού εργαλείου 
www.comicstripcreator.org. Στη συνέχεια, το έστειλαν με e-mail στην τάξη της Αθήνας, η 
οποία και το συνέχισε γράφοντάς το στα γερμανικά. Η ιστορία έδωσε την ευκαιρία στους 
μαθητές να συνεργαστούν δημιουργικά, να αυτονομηθούν και να αναπτύξουν τόσο τις 
γλωσσικές όσο και τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες.  

Συμπεράσματα 

Εν κατακλείδι, οι στόχοι που τέθηκαν αρχικά πραγματοποιήθηκαν σε πολύ ικανοποιητικό 
βαθμό. Κατά τη διάρκεια του προγράμματος δημιουργήθηκε ένα δίκτυο δράσεων και συ-
νεργασίας τόσο ανάμεσα στους μαθητές των τάξεων που έλαβαν μέρος, όσο και ανάμεσα 
στα τμήματα αυτών των τάξεων. Ενεπλάκησαν και συνεργάστηκαν με τον ένα ή τον άλλο 
τρόπο, συνάδελφοι αγγλικών, γερμανικών, γαλλικών, οι δάσκαλοι των εν λόγω τάξεων και 
του ολοημέρου, αλλά και οι διευθυντές των δύο σχολικών μονάδων.  
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Με τον τρόπο αυτό, οι συμμετέχοντες ευαισθητοποιήθηκαν σχετικά με την ενδοσχολική 
βία, το σχολικό εκφοβισμό και τα Δικαιώματα του Παιδιού και απέκτησαν νέες γνώσεις μέ-
σα από ερευνητικές διαδικασίες και ομαδικές δραστηριότητες. Εξοικειώθηκαν με την ανα-
ζήτηση και επεξεργασία πληροφοριών μέσω ΤΠΕ σε ομάδες, αυτενέργησαν, συζήτησαν δη-
μιουργικά και παρήγαγαν πολύ ενδιαφέροντα έργα. Με πολύ ενθουσιασμό, συμμετείχαν 
στην ολοκλήρωση του βιβλίου-κόμικ, δραστηριότητα η οποία δημιούργησε ευχάριστο συ-
ναισθηματικά κλίμα μέσα στην τάξη και ώθησε ακόμα και τους πιο διστακτικούς μαθητές 
να συμμετάσχουν στην δημιουργική διαδικασία. Με αυτόν τον τρόπο, οι εμπλεκόμενοι έγι-
ναν πολλαπλασιαστές των γνώσεων, αλλά κυρίως των στάσεων και αξιών που απέκτησαν. 
Βίωσαν τη χαρά της δημιουργίας, της ενσυναίσθησης και της αξιοποίησης των ικανοτήτων 
τους. Οι μαθητές πέρασαν από το «Εγώ» στο «Εμείς». Έτσι ενστερνίζονται ότι όχι μόνο «Υ-
πάρχουν», άλλα ότι «Συν-υπάρχουν». Σε γνωστικό επίπεδο, οι μαθητές κατέκτησαν γλωσσι-
κές δεξιότητες και εμπλούτισαν το λεξιλόγιό τους. Η ξένη γλώσσα ήταν σε ένα μεγάλο βαθ-
μό η γλώσσα επικοινωνίας. 

Το εν λόγω πρόγραμμα μπορεί εύκολα να ενταχθεί –με τις κατάλληλες διαφοροποιήσεις 
λόγω ηλικίας και γνωστικού επιπέδου- στη διδασκαλία και σε άλλες τάξεις και της πρωτο-
βάθμιας και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αφού, όπως κατέστη σαφές, το ενδιαφέρον 
των παιδιών είναι μεγάλο και το θέμα καίριο. 
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Δημιουργώντας τη δική μας εικονική επιχείρηση. 
Έργο eTwinning στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας στο Λύκειο. 

Χαϊδεμενάκου Άννα  
Καθηγήτρια Αγγλικής (ΠΕ06) Β/θμιας Εκπαίδευσης,  

Μ.Δ.Ε. Καθηγητών Αγγλικής Γλώσσας Ε.Α.Π. 
ann.haid@gmail.com 

Χατζηγιάννογλου Θάλεια  
Σχολική Σύμβουλος Καθηγητών Αγγλικής (ΠΕ06) Α’ Περιφέρειας Αθηνών, 

Διδάκτωρ Φιλοσοφίας 
thahad@hotmail.com 

Περίληψη 

Το παρόν άρθρο εστιάζει στην περιγραφή του σχεδιασμού και της υλοποίησης έργου 
eTwinning, στο μάθημα της Αγγλικής γλώσσας στο Γενικό Λύκειο. Βασικός σκοπός του έρ-
γου ήταν οι μαθητές της Β’ τάξης να διδαχθούν/ εξασκηθούν/ ενσωματώσουν πολλαπλές 
δεξιότητες στην Αγγλική γλώσσα και τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(Τ.Π.Ε.), μέσω ομαδοσυνεργατικών προσεγγίσεων αλλά και να αναπτύξουν τη δημιουργικό-
τητά τους, σχεδιάζοντας τη δική τους εικονική επιχείρηση. Iδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην 
ελεύθερη έκφραση των απόψεων των μαθητών, στην καλλιέργεια κριτικής σκέψης και 
πνεύματος συνεργασίας, στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και στην προώθηση της 
αυτενέργειας και αυτονομίας στη μάθηση. Σε κάθε φάση του έργου, οι νεοαποκτηθείσες 
γνώσεις χρησιμοποιήθηκαν και ενσωματώθηκαν με παραγωγικό τρόπο στο έργο eTwinning. 
Το εν λόγω έργο αξιολογήθηκε τόσο από τους διδάσκοντες όσο και από τους μαθητές σε 
σχέση με την ποιότητά του αλλά και όσον αφορά στη δυνατότητα βιωσιμότητας και επε-
κτασιμότητάς του στο μέλλον, μέσα από διαδικασίες ανατροφοδότησης και αναστοχασμού. 

Λέξεις - κλειδιά: eTwinning έργο, Αγγλική Γλώσσα, Γενικό Λύκειο, Τ.Π.Ε., web 2.0  

Εισαγωγή 

Το eTwinning αποτελεί μια δράση για εκπαιδευτικούς που εργάζονται στην Ευρώπη και ε-
πιθυμούν να επικοινωνήσουν, να συνεργασθούν, να δημιουργήσουν, να μοιραστούν έργα 
και εν γένει να είναι μέλη μιας συναρπαστικής εκπαιδευτικής Ευρωπαϊκής κοινότητας. Η 
δράση eTwinning προωθεί την ηλεκτρονική συνεργασία των σχολείων στην Ευρώπη μέσα 
από την χρήση Τ.Π.Ε. και παρέχει υποστήριξη, εργαλεία και υπηρεσίες για αυτό το σκοπό 
(http://www.etwinning.net/en/pub/discover/what_is_etwinning.htm). 

Με την εγγραφή του εκπαιδευτικού, η πρόσβαση είναι δωρεάν, ενώ τα έργα eTwinning α-
ναγνωρίζονται σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο, μέσω διαδικασίας αξιολόγησης, η οποία 
εστιάζει στην παιδαγωγική καινοτομία και δημιουργικότητα, την ενσωμάτωση στη διδακτέα 
ύλη, τη συνεργασία μεταξύ των εταίρων, την χρήση των Τ.Π.Ε., τη δυνατότητα βιωσιμότη-
τας και επεκτασιμότητας, τα αποτελέσματα και οφέλη 
(http://www.etwinning.net/en/pub/connect/join_the_etwinning_community.htm). 
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Η δράση eTwinning συνάδει με τις βασικές αρχές των ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ και εξ ορισμού αναπτύσ-
σει τις ψυχο-κοινωνικές δεξιότητες των μαθητών, μέσω της συνεργασίας για το σχεδιασμό 
και την υλοποίηση έργων. Συγκεκριμένα: 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για τη διδασκαλία της Αγγλικής στο 
Γενικό Λύκειο, είναι επιθυμητές οι δραστηριότητες που καλύπτουν «τα ενδιαφέροντα και 
τους τρόπους μάθησης κάθε τάξης», έτσι ώστε να επιτυγχάνονται τα καλύτερα δυνατά απο-
τελέσματα για κάθε μαθητή. Βασικός στόχος είναι η ανάπτυξη επικοινωνιακής ικανότητας 
στο σχολείο αλλά και «στο μελλοντικό κοινωνικό, ακαδημαϊκό και επαγγελματικό … περι-
βάλλον». Ο μαθητής είναι σημαντικό να συμμετέχει ενεργά, να έχει πρωτοβουλίες και υ-
πευθυνότητες, να οργανώνει και να αξιολογεί τη μαθησιακή εμπειρία, ενώ ο εκπαιδευτικός 
είναι «βοηθός», «σύμβουλος», «διαπραγματευτής» και «εκπαιδευτής στη διαδικασία μά-
θησης», (Harmer, 2001; Palmberg, 2003; Slaouti & Kanellopoulou, 2005; Son, 2002).  

Συνεπώς, η δράση eTwinning μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία έργων που κα-
λύπτουν τα ενδιαφέροντα των μαθητών αλλά και βοηθούν την ανάπτυξη των επικοινωνια-
κών τους δεξιοτήτων, μέσω ομαδοσυνεργατικών προσεγγίσεων.  

Θεωρητικοί άξονες 

Το έργο οργανώθηκε σύμφωνα με το ανθρωπιστικό μοντέλο διδασκαλίας, το οποίο απο-
σκοπεί στην ανάπτυξη αυτονομίας στους μαθητές. Η διδασκαλία ήταν μαθητοκεντρική και 
όσο το δυνατόν προσαρμοσμένη στις ανάγκες των μαθητών, ενώ ο ρόλος των διδασκόντων 
ήταν να διευκολύνουν τη διαδικασία της μάθησης. Σημαντικό ρόλο έπαιξαν τα γνωστικά και 
συναισθηματικά χαρακτηριστικά των μαθητών, εφόσον σκοπός ήταν να δημιουργηθεί πε-
ριβάλλον συνεργασίας (ανά)μεσα στις ομάδες, αλληλοϋποστήριξη και αλληλο-διδασκαλία 
(Ματσαγγούρας, 2000; Vygotsky, 1978). 

Το έργο εστίασε στην ευρεία χρήση των Τ.Π.Ε., οι οποίες μπορούν να προσφέρουν σημαντι-
κά οφέλη στη διδασκαλία της ξένης γλώσσας όταν χρησιμοποιούνται με τον κατάλληλο 
τρόπο. Η τεχνολογία δεν αλλάζει τους μαθησιακούς στόχους, αποτελεί όμως ένα «εργαλεί-
ο», το οποίο βοηθά να γίνεται η διδασκαλία περισσότερο αποτελεσματική (Hanson-Smith, 
2003; Thomas, Reinders, & Warschauer, (2013); Warschauer, 2002).  

Τέλος, με βάση τα πορίσματα ερευνών (Resnick & Wirt, 1996; Solberg, Howard, Blustein, & 
Close, 2002), το έργο εστίασε στην ανάγκη σύνδεσης σχολείου και χώρου εργασίας, στο 
πλαίσιο του αναλυτικού προγράμματος διδασκαλίας, ώστε οι μαθητές/τριες να αναπτύξουν 
θετική στάση απέναντι σε μελλοντικά επαγγελματικά πλαίσια αλλά και να λάβουν αποφά-
σεις σχετικά με την επαγγελματική τους πορεία. 

Οργάνωση του έργου 

Με σκοπό την έναρξη του έργου η διδάσκουσα πραγματοποίησε εγγραφή στον ιστότοπο 
www.etwinning.gr, δημιούργησε προφίλ και αναζήτησε εταίρους στην Ευρώπη. 

Στη συνέχεια, η σκυτάλη πέρασε στους μαθητές, οι οποίοι μετά από ιδεοκαταιγισμό, α-
νταλλαγή απόψεων και ψηφοφορία κατέληξαν σε ένα θέμα σύγχρονο και φλέγον – στην 
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ανάγκη για ισορροπία ανάμεσα στην εργασία και την προσωπική ζωή των σύγχρονων αν-
θρώπων. Το έργο ονομάστηκε Woliba, ακρωνύμιο των λέξεων «Work-Life-Balance», οι ο-
ποίες συνέθεταν τις βασικές έννοιες κλειδιά του έργου. Οι μαθητές, βασιζόμενοι σε προ-
σωπικές γνώσεις και εμπειρίες από το οικογενειακό/συγγενικό/ φιλικό τους περιβάλλον, 
αναγνώρισαν τη σοβαρότητα του θέματος και θεώρησαν πως η μελέτη του θα ήταν μια κα-
λή ευκαιρία για ενημέρωση και προώθηση της ιδέας της ισορροπίας εργασίας και οικογέ-
νειας. Επιπλέον, η μελέτη της υπάρχουσας κατάστασης και η ανεύρεση εταιρειών που 
προωθούν την ιδέα της ισορροπίας, θεωρήθηκε πολύ χρήσιμη για τη μετέπειτα ένταξή τους 
στο χώρο της εργασίας. 

Η εύρεση Ευρωπαίων εταίρων ήταν το επόμενο βήμα. Η περιγραφή του έργου που παρου-
σιάσαμε στο χώρο αναζήτησης συνεργατών του eTwinning, προκάλεσε ενδιαφέρον από 
πολλές χώρες και ανταλλάξαμε ηλεκτρονικά μηνύματα με πολλούς πιθανούς συνεργάτες. 
Τα κριτήρια που οδήγησαν στην τελική επιλογή ήταν τα ενδιαφέροντα των σχολείων του 
εξωτερικού και η ηλικιακή ομάδα των μαθητών (16 – 19 ετών), η οποία θα έπρεπε να είναι 
συμβατή με τη βαθμίδα εκπαίδευσης των μαθητών του Ελληνικού σχολείου. Καταλήξαμε 
σε ένα Γαλλικό σχολείο, με μαθητές ηλικίας 16 – 19 ετών και κοινή δεύτερη γλώσσα την 
Αγγλική. Καθώς οι Γάλλοι εταίροι ειδικεύονταν σε θέματα Διοίκησης Επιχειρήσεων στο σχο-
λείο Επαγγελματικής Εκπαίδευσης που παρακολουθούσαν, θεωρήσαμε ότι οι γνώσεις τους 
στο αντικείμενο θα διευκόλυναν την ανάπτυξη του έργου και θα συμπλήρωναν τις γνώσεις 
των μαθητών του Ελληνικού σχολείου πάνω σε θέματα Διοίκησης. Για τη συνεργασία, την 
υλοποίηση του προγράμματος και την επικοινωνία μεταξύ μας ήταν απαραίτητη η χρήση 
των Τ.Π.Ε. Δημιουργήσαμε κοινό χώρο «συνάντησης», κάνοντας χρήση της πλατφόρμας 
pbworks για τον ιστότοπό μας, ο οποίος ονομάστηκε woliba, ακρωνύμιο των λέξεων Work-
Life-Balance (http://woliba.pbworks.com). Η επικοινωνία μεταξύ μας έγινε με ηλεκτρονικά 
μηνύματα (emails), μέσω του χώρου σχολίων (Comments) της πλατφόρμας pbworks και 
μέσω Skype. 

Διάταξη περιεχομένου και υλοποίηση 

Το έργο Work-Life-Balance υλοποιήθηκε σε τέσσερα στάδια, συμπεριλαμβανομένου και του 
βασικού σχεδιασμού. Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το εργαστήριο Η/Υ του σχολείου για τις 
συναντήσεις τους, οι οποίες πραγματοποιήθηκαν τις ώρες του μαθήματος της Αγγλικής 
Γλώσσας. Σε ομάδες τριών έως τεσσάρων ατόμων ανά Η/Υ, ώστε να παρέχεται η δυνατότη-
τα συνεργασίας και αλληλεπίδρασης (Krathwohl, 2002; Vygotsky, 1978) χρησιμοποίησαν 
δημιουργικά Νέες Τεχνολογίες (web 2.0 tools), αξιολόγησαν τα πεπραγμένα ανά στάδιο και 
κλιμάκωσαν την εργασία τους. Στον ιστοχώρο του έργου σχεδιάστηκαν 4 ιστοσελίδες, αντί-
στοιχες με τις θεματικές ενότητες, επιπλέον της αρχικής (Front Page), η οποία παρουσίαζε 
τα βασικά στοιχεία του έργου. Συγκεκριμένα:  

Στην πρώτη σελίδα του έργου (http://woliba.pbworks.com/w/page/69236899/FrontPage) 
παρουσιάστηκε η κεντρική ιδέα και μια σύντομη περίληψη των ενοτήτων, αξιοποιώντας τα 
προγράμματα glogster( www.edu.glogster.com) και slideshare (www.slideshare.net) καθώς 
και widgets από την ιστοσελίδα pageplugins (www.pageplugins.com) (Σχήμα 1).  

672

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://woliba.pbworks.com)/
http://woliba.pbworks.com/w/page/69236899/FrontPage
http://www.edu.glogster.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.pageplugins.com/


 

Σχήμα 1: Αρχική σελίδα του έργου. 

Οι υπόλοιπες σελίδες σχεδιάστηκαν βάσει των θεματικών ενοτήτων ως εξής: 

Πρώτη ενότητα (Module 1 info) 

Η πρώτη ενότητα (http://woliba.pbworks.com/w/page/69236932/Module%201%20info) 
αφορούσε στη γνωριμία των εταίρων, ώστε να δημιουργηθεί κλίμα οικειότητας, συνεργα-
σίας και ανταλλαγής απόψεων. Αναρτήθηκαν σύντομα videos που παρουσίαζαν την Ελλάδα 
και το Γαλλικό νησί Reunion Island, τόπο κατοικίας των εταίρων. Στο σημείο αυτό παρα-
θέσαμε ορισμένους κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (Netiquette), ώστε να 
διευκολυνθεί η επικοινωνία σε πνεύμα σεβασμού και αποδοχής των απόψεων των άλλων 
(Σχήμα 2). Στο πλαίσιο της χρήσης Νέων Τεχνολογιών, οι μαθητές δημιούργησαν QR codes 
με το όνομά τους και έδωσαν βασικές πληροφορίες για τον εαυτό τους, κάνοντας χρήση 
του προγράμματος Qrstuff (www.qrstuff.com). Στη συνέχεια, ανάρτησαν τους κώδικες σε 
ηλεκτρονικούς τοίχους padlet (www.padlet.com), και ο κάθε μαθητής αποκρυπτογράφησε 
με το smartphone τις πληροφορίες τουλάχιστον ενός εταίρου και έκανε τον αντίστοιχο σχο-
λιασμό στο χώρο «Comments» της πλατφόρμας pbworks. Επισημαίνεται ότι για την εξοι-
κείωση των μαθητών με τα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν (qrstuff, padlet κλπ.) δη-
μιουργήθηκαν υπερσύνδεσμοι, οι οποίοι οδηγούσαν στα αντίστοιχα tutorials.  

 

Σχήμα 2: Οι κανόνες καλής συμπεριφοράς στο διαδίκτυο (Πρώτη ενότητα). 
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Δεύτερη ενότητα (Module 2 info) 

Στη δεύτερη ενότητα (http://woliba.pbworks.com/w/page/69239384/Module%202%20info) 
το κάθε σχολείο (Ελληνικό και Γαλλικό), μελέτησε δύο εταιρείες: Οι Έλληνες μαθητές εστία-
σαν στις Hewlett Packard και Virgin, και οι Γάλλοι στις Facebook και Nike. Ερεύνησαν τις 
ιστοσελίδες των εταιρειών και μελέτησαν τα εταιρικά προφίλ βάσει σχάρας ανάλυσης 
(analysis grid), η οποία εξέταζε τα χαρακτηριστικά κάθε εταιρείας, την αντίληψη του όρου 
«διοίκηση» και τα πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα όπως τα αντιλήφθηκαν οι μαθητές. 
Επίσης, αντάλλαξαν απόψεις μέσω του padlet, οι οποίες αφορούσαν στον τρόπο διοίκησης 
των εταιρειών, στην παροχή κινήτρων στους εργαζόμενους και στις δυνατότητες ισορροπί-
ας οικογένειας-εργασίας. Στη συνέχεια, κάνοντας χρήση του προγράμματος tagxedo 
(www.tagxedo.com, οι μαθητές δημιούργησαν «σύννεφα λέξεων» (clouds), με τις λέξεις-
κλειδιά που χαρακτηρίζουν αυτές τις εταιρείες (Σχήμα 3). Στην ίδια ιστοσελίδα αναρτήθηκε 
video το οποίο παρουσίαζε τη θέση της εργαζόμενης μητέρας σε διάφορα μέρη σε όλο τον 
κόσμο, διότι ως θέμα απασχόλησε πολύ τους μαθητές, που θεωρούν ιδιαίτερα σημαντικό 
το ρόλο της μητέρας στην οικογένεια. Με την ολοκλήρωση της ενότητας, οι μαθητές αξιο-
λόγησαν το βαθμό ικανοποίησης από την ενότητα, κάνοντας χρήση του προγράμματος 
polldaddy ( www.polldaddy.com).  

 

Σχήμα 3: Το ‘σύννεφο’ των Γάλλων μαθητών για τις εταιρείες Facebook και Nike. 

Τρίτη ενότητα (Module 3 info) 

Μετά από τη μελέτη και το σχολιασμό για τις προαναφερθείσες εταιρείες, οι μαθητές πέ-
ρασαν στη δημιουργία της δικής τους εικονικής εταιρείας 
(http://woliba.pbworks.com/w/page/69239701/Module%203%20info). Στην Τρίτη ενότητα 
συζήτησαν (padlet) την έννοια των εργαζόμενων υψηλών δυνατοτήτων (high potentials), 
καθώς και τί θα τους προσέλκυε σε μία εταιρεία και αποφάσισαν για το είδος και το όνομα 
της εταιρείας. Χρησιμοποίησαν το πρόγραμμα tricider (http://tricider.com) για να ψηφί-
σουν την καλύτερη πρόταση, κάνοντας και την απαραίτητη αιτιολόγηση και σχεδίασαν λο-
γότυπο (logo) με τη χρήση του προγράμματος cooltext (www.cooltext.com). Για να ολοκλη-
ρώσουν την παρουσίαση, δημιούργησαν QR code με το motto της εταιρείας και διαφημι-
στικά videos με τη χρήση του προγράμματος goanimate (http://goanimate.com ). Όλο το 
παραγόμενο υλικό συγκεντρώθηκε σε glogsters (www.edu.glogster.com), ένα για κάθε ε-
ταιρεία. Τέλος, συζήτησαν (padlet) τα χαρακτηριστικά της ιδανικής εταιρείας και ετοίμασαν 
αγγελίες που θα προσέλκυαν εργαζόμενους υψηλών δυνατοτήτων. Η τρίτη ενότητα ολο-
κληρώθηκε με την αξιολόγηση, κάνοντας χρήση του προγράμματος polldaddy. 
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Τέταρτη ενότητα (Module 4 info) 

Η τέταρτη ενότητα (http://woliba.pbworks.com/w/page/69243738/Module%204%20info) 
ξεκίνησε με την επίσκεψη των μαθητών (Ελλήνων και Γάλλων) σε εταιρείες της περιοχής 
τους. Πραγματοποιώντας ένα άνοιγμα στην κοινωνία, οι μαθητές επισκέφθηκαν εταιρείες, 
μίλησαν με εργαζόμενους και στελέχη, έκαναν έρευνα, ενημερώθηκαν για την κατάσταση 
στον εργασιακό χώρο και εστίασαν στο θέμα της ισορροπίας εργασίας και οικογένειας. Για 
παράδειγμα, συζήτησαν πώς τα ωράρια μπορούν να γίνουν ελαστικά, ώστε οι εργαζόμενοι 
να είναι και αποδοτικοί και ικανοποιημένοι, πώς μπορούν να οργανωθούν παροχές όπως 
φύλαξη παιδιών σε περίπτωση ανάγκης, ή διευκόλυνση για περάτωση σπουδών, ή ακόμη 
και εργασία από το σπίτι. Κάνοντας χρήση του προγράμματος padlet αντάλλαξαν απόψεις 
για την εμπειρία τους, ενώ ανάρτησαν και το σχετικό υλικό της επίσκεψης.  

Με πληθώρα πληροφοριών για επεξεργασία, οι μαθητές προχώρησαν στη παρουσίαση των 
εικονικών τους εταιρειών σε blog, κάνοντας χρήση της πλατφόρμας wordpress 
(http://wolibaproject.wordpress.com/). Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα smore 
(www.smore.com) σχεδίασαν και διαφήμισαν το εταιρικό προφίλ, ενώ με το πρόγραμμα 
fodey (www.fodey.com) δημιούργησαν δελτία τύπου. Η τέταρτη ενότητα ολοκληρώθηκε με 
την αξιολόγηση του βαθμού ικανοποίησης, κάνοντας χρήση του προγράμματος polldaddy. 

Συμπεράσματα 

Η αξιολόγηση της κάθε ενότητας από τους μαθητές αλλά και οι συζητήσεις στην τάξη έδω-
σαν την ευκαιρία στους συμμετέχοντες να εκφράσουν την δική τους άποψη για όσα έγιναν 
κατά τη διάρκεια του έργου. Οι μαθητές και των δύο σχολείων δήλωσαν ενθουσιασμένοι με 
το έργο, τη συνεργασία με τους εταίρους και κυρίως με το γεγονός ότι χρησιμοποίησαν τις 
Τ.Π.Ε. σε τόσο μεγάλο βαθμό. Βρήκαν τα νέα προγράμματα που έμαθαν πολύ ενδιαφέρο-
ντα και ήδη τα χρησιμοποιούν σε άλλα μαθήματα, ερευνητικές εργασίες και τα προσωπικά 
τους blogs. Πράγματι, η ένταξη των Τ.Π.Ε. ενθάρρυνε τους μαθητές να αναπτύξουν χρήσι-
μες δεξιότητες λήψης απόφασης και επίλυσης προβλημάτων, να καλλιεργήσουν την κριτική 
τους ικανότητα, να διευρύνουν τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, να ξεπεράσουν τα στενά 
όρια της σχολικής τάξης, να αποκτήσουν αυτονομία και ευελιξία ώστε να καθορίζουν την 
ατομική τους πορεία στη μάθηση, να κάνουν ένα άνοιγμα στην κοινωνία και να ανταποκρι-
θούν σε ανάγκες πραγματικού ακροατηρίου (Warschauer & Meskill, 2002). Επίσης, το αυθε-
ντικό, ευπροσάρμοστο, αλληλεπιδραστικό περιβάλλον του έργου, πρόσφερε δυνατότητες 
εξερεύνησης, ενεργοποίησε περισσότερες αισθήσεις (με εικόνες, ήχους, γραφικά, κίνηση), 
επέτρεψε το συσχετισμό μεταξύ των πηγών, και αποδείχθηκε κατάλληλο για διαφορετικά 
μαθησιακά στυλ (Chapelle, 2001; Hanson-Smith, 2003; Harmer, 2001; Meskill, 2002).  

Από την πλευρά της διδάσκουσας, οι μαθητές εξάσκησαν πολλαπλές δεξιότητες σε αυθε-
ντικό περιβάλλον, με τρόπους που κάλυπταν όλα τα μαθησιακά στυλ. Ως αποτέλεσμα, ανέ-
πτυξαν πρωτοβουλίες, άσκησαν κριτική σκέψη, συνεργάσθηκαν με τα μέλη της ομάδας 
τους, με τις άλλες ομάδες και το εταιρικό σχολείο, ενίσχυσαν την αυτοπεποίθησή τους κα-
θώς οι πιο αδύνατοι υποστηρίχθηκαν από τους πιο δυνατούς συμμαθητές τους (Vygotsky, 
1978), διεύρυναν τις γνώσεις τους, είχαν ευκαιρία για επαγγελματικό προσανατολισμό, 
χρησιμοποίησαν δημιουργικά και παραγωγικά τα όσα έμαθαν, δημιούργησαν δεσμούς φι-
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λίας με συνομηλίκους τους στο εξωτερικό και γνώρισαν την κουλτούρα τους, ενώ βελτίω-
σαν σε σημαντικό βαθμό τις δεξιότητές τους στην Αγγλική γλώσσα, η οποία ήταν η γλώσσα 
επικοινωνίας.  

Ένα επίσης θετικό αποτέλεσμα της προσπάθειας ήταν η δυνατότητα βιωσιμότητας και επε-
κτασιμότητας του έργου. Οι μαθητές συνεχίζουν να επικοινωνούν, κάνοντας χρήση των 
“Comments” και της αποστολής email της πλατφόρμας pbworks και wordpress, ενώ προσα-
νατολίζονται στη συνέχεια του έργου, εντάσσοντας ζητήματα ίσων ευκαιριών στο προφίλ 
των εταιρειών. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του έργου μας είχαμε την ευκαιρία να 
διαπιστώσουμε για μια ακόμη φορά τις απεριόριστες δυνατότητες που μπορεί να προσφέ-
ρει η τεχνολογία, όταν υποβοηθά το εκπαιδευτικό έργο. Τα θετικά αποτελέσματα που απο-
κομίσαμε επιβεβαιώνουν το γεγονός ότι οι Τ.Π.Ε. μπορούν να συνεισφέρουν αποτελεσματι-
κά στη διδασκαλία, στη βελτίωση και την εξάσκηση πολλαπλών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι 
απαραίτητες για την μελλοντική κοινωνική, ακαδημαϊκή και επαγγελματική ζωή των μαθη-
τών. Αποδείχθηκαν ευέλικτος και αποτελεσματικός τρόπος εμπλουτισμού του μαθήματος 
και άφησαν θετικά συναισθήματα σε διδάσκοντες και διδασκόμενους.  
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Oι Τέχνες και η Αγγλική Γλώσσα συνταξιδεύουν με τις Τ.Π.Ε. μέσω eTwinning 
 

Πασταρματζής Γιώργος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 06 

georgepastarm@yahoo.com 

Γιαννακού Τασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 11 

tasiagian@hotmail.com 
 

Κατερίνα Λάγγη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

katerinalaggi@yahoo.gr 

Αργυρούλα Μαστρογιάννη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

armastrogianni@gmail.com 

Περίληψη 
Η διαμόρφωση των πρόσφορων συνθηκών ανάπτυξης της συνεργατικής μάθησης με 
Ευρωπαϊκή χροιά (eTwinning) -σε συνδυασμό με τις Τ.Π.Ε. και την επιρροή των τεχνών και 
των ξένων γλωσσών- αποκτά ιδιαίτερη βαρύτητα σε ό,τι αφορά την αφύπνιση 
εκπαιδευτικών και μαθητών. Η ενδοσκόπηση ενός εκπαιδευτικού προγράμματος Αγωγής 
υγείας στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποκαλύπτει τα 
οφέλη, τις δυσκολίες και τις προοπτικές της αμφίδρομης συνεργασίας. Μέσω της μεθόδου 
project, διακρίνεται ο μαθητοκεντρικός χαρακτήρας ενός «ανορθόδοξου» εκπαιδευτικού 
σεναρίου με πολλαπλές συνιστώσες που αξίζει να ενσωματωθεί ή και να αναμορφωθεί σε 
μία σύγχρονη μετασχηματίζουσα παιδαγωγική κατεύθυνση. 
 
Λέξεις - κλειδιά: ευέλικτη ζώνη, εκπαιδευτικό πρόγραμμα, αγωγή υγείας, μέθοδος project, 
τέχνες, ξένη γλώσσα, ηλεκτρονική πλατφόρμα eTwinning, συνεργατικές δραστηριότητες. 

 
Εισαγωγή 

 
Στη σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα θεωρείται επιβεβλημένη η χρήση του όρου 
συνεργασία σε οποιοδήποτε επίπεδο. Η πρό(σ)κληση για δημιουργική ανταλλαγή 
παιδευτικών εμπειριών μεταξύ εκπαιδευτικών δύναται να περιλαμβάνει διαφορετικά 
γνωστικά αντικείμενα, αποδεδειγμένα καλές διδακτικές πρακτικές καθώς και εναλλακτικές 
προτάσεις διδασκαλίας προκειμένου το «δώρο» της γνώσης να μεταμορφωθεί και να 
αξιοποιηθεί ποικιλόμορφα στο περιβάλλον κάθε σχολικής τάξης. Πιστεύουμε αποφασιστικά 
ότι όλες οι παράμετροι της «ανακαλυπτικής μεθόδου project» εξακολουθούν να διαθέτουν 
τη δυναμική για περαιτέρω εξέλιξη της πορείας κάθε ατόμου. Ειδικότερα, επιλέξαμε να 
ασχοληθούμε διεξοδικά με το πως η προσέγγιση μίας «διαφορετικής συνεργασίας» θα 
μπορέσει σταδιακά να επιφέρει θετικά μαθητοκεντρικά αποτελέσματα. Εννοούμε, φυσικά, 
το Ευρωπαϊκό δίκτυο eTwinning όπως το περιγράφει κατατοπιστικά η κ. Βασιλείου 
(Ευρωπαία Επίτροπος αρμόδια για την εκπαίδευση, τον πολιτισμό, την πολυγλωσσία και τη 
νεολαία) στην ιστοσελίδα www.etwinning.net: “ένα καταπληκτικό εκπαιδευτικό έργο με 
τεράστιες δυνατότητες για την κατάργηση των εμποδίων για όλους τους εμπλεκομένους 
αφού παρέχει στα σχολεία την ελευθερία να αναπτύξουν διασυνοριακά εκπαιδευτικά έργα, 
ενώ ενθαρρύνει επίσης τα παιδιά να αναπτύξουν τις δεξιότητές τους στον τομέα των ΤΠΕ”. 
Στα προγράμματα αυτά, εταίροι από διαφορετικές χώρες (συν)εργάζονται ποικιλότροπα 
προκειμένου να αποκομίσουν πολλαπλά παιδαγωγικά, πολιτισμικά και κοινωνικά οφέλη σε 
ένα ασφαλές ηλεκτρονικό περιβάλλον μάθησης, όπου η Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης ανά 
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κράτος, η δικτύωση μέσω Ευρωπαϊκών κοινοτήτων και τα διαδικτυακά προγράμματα 
κατάρτισης λειτουργούν αρκετά υποστηρικτικά.  
 
Στην περίπτωσή μας, επιλέξαμε προσεκτικά να επεκτείνουμε τη συνεργασία μας όχι μόνο 
με το εξωτερικό (Πολωνία) αλλά και δημιουργώντας στο εσωτερικό ένα ιδιότυπο δίκτυο 
συνεργασίας μεταξύ εκπαιδευτικών ειδικοτήτων και δασκάλων διαφορετικών σχολικών 
μονάδων του νομού μας με απαραίτητη πυξίδα τον κοινό Ευρωπαϊκό αποδέκτη. Το κεντρικό 
θέμα διαπραγμάτευσης μεταξύ των εταίρων (ενηλίκων και μη) αποτέλεσε ο Ελληνικός 
διατροφικός πολιτισμός καθώς και την ανάγκη να αποτελέσει «διαβατήριο» προς μία 
καλύτερη ζωή. Επειδή πραγματικά «είμαστε ό,τι τρώμε», όλοι οι συνεργαζόμενοι 
εκπαιδευτικοί και μαθητές μέσω ποικίλων δραστηριοτήτων προέβαλλαν μακροπρόθεσμα 
την αλλαγή του τωρινού τρόπου διατροφής και την υιοθέτηση μίας περισσότερο υγιεινής 
διατροφικής συμπεριφοράς. Μία θετική διατροφική στάση ανταποκρίνεται εύλογα ως 
καίριος παράγοντας προαγωγής της υγείας αλλά και της προόδου των μαθητών. Επιλέξαμε, 
λοιπόν, να διαμορφώσουμε μία ομάδα έργου με σαφείς συμμετοχικούς κανόνες με βάση 
τις ξεχωριστές συνθήκες κάθε σχολείου και εντείναμε μέσω της ειδικής πλατφόρμας την 
έννοια της απαραίτητης σύμπραξης εργαζόμενοι –ως επί το πλείστον- 
παράλληλα/ταυτόχρονα. Το πλήθος και η ποιότητα των διαφορετικών αναρτημένων 
δραστηριοτήτων στην moodle πλατφόρμα του eTwinning (TwinSpace, Project Diary) 
αποδεικνύουν έμπρακτα την πλήρη συνεργατική διάσταση που αποδώσαμε στο έργο μας. 
Επιβεβαιώνοντας όσα προηγήθηκαν, θα κάνουμε ειδική μνεία σε μία από αυτές όπου -
συνδυάζοντας την απόλυτα καθοριστική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. μέσω της προσέγγισης της 
τέχνης και της ξένης γλώσσας- επιτύχαμε να προσφέρουμε με διαδραστικό τρόπο «τροφή 
για σκέψη» σε όλους μας! 

 
Θεωρητικό πλαίσιο αναφοράς  

Η τέχνη ενώνει τους ανθρώπους, διασυνδέει τις ομάδες, δένει τους πολιτισμούς, 
επικεντρώνεται σε ό,τι κοινό έχουν μεταξύ τους οι άνθρωποι (Κοντογιάννη, 2000). Οι τέχνες 
είναι γλώσσες που όλοι οι άνθρωποι μιλούν και διαπερνάνε φυλετικά, πολιτισμικά, 
κοινωνικά, εκπαιδευτικά και οικονομικά φράγματα. Η συνεισφορά των τεχνών προς την 
ολοκληρωμένη ανάπτυξη του παιδιού είναι μεγάλη γιατί οι τέχνες διδάσκονται με κανόνες 
και η διαδικασία είναι πιο οργανωμένη. Ο εκπαιδευτικός που καταφεύγει στη διδασκαλία 
των τεχνών διαθέτει ένα εργαλείο μάθησης και το παιδί αποκτά ένα μέσο επικοινωνίας και 
έκφρασης. Επομένως, οι τέχνες θα έπρεπε να αποτελούν καθημερινή πρακτική στη ζωή του 
παιδιού γιατί είναι σε θέση να του εξασφαλίζουν ολοκληρωμένη γνώση, συναισθηματική 
και αισθησιακή ανάπτυξη και ασφαλώς νοητική. Οι τέχνες στην εκπαίδευση πρέπει να 
τοποθετηθούν στο κέντρο του αναλυτικού προγράμματος γιατί αποτελούν ένα μέσο για την 
ηθική, πνευματική και προσωπική ανάπτυξη του μαθητή, που το σχολείο οφείλει να 
επιδιώκει. Πέρα από κοινωνικά και περιβαλλοντικά θέματα που αγγίζουν, διδάσκουν ή 
ενισχύουν όλη την ύλη του αναλυτικού προγράμματος και διασυνδέουν τα μαθήματα 
μεταξύ τους, προτείνουν, δηλαδή, ως μέθοδο διδασκαλίας την διαθεματικότητα 
(Κακούρου-Χρόνη, 2006).  
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Το παιδί προσλαμβάνει τις πληροφορίες με πολλούς τρόπους: ακούει, διαβάζει, παρατηρεί, 
νιώθει κιναισθητικά. Ο καταλληλότερος τρόπος μάθησης είναι αυτός που του εξασφαλίζει 
πλούτο στις γνώσεις και διάρκεια γιατί έτσι οδηγείται στην ερευνητική μάθηση που δεν 
ξεχνιέται. Ο William Glasser υπολογίζει την αποτελεσματικότητα του κάθε τρόπου ως εξής: 
«Εμπεδώνουμε 10% από αυτά που διαβάζουμε, 20% από αυτά που ακούμε, 30% από αυτά 
που βλέπουμε, 50% από αυτά που ακούμε και βλέπουμε, 70% από αυτά που συζητάμε με 
άλλους, 80% από αυτά που βιώνουμε, 95% όταν διδάσκουμε σε κάποιον άλλον» (Griss, 
1998). Με την εμπλοκή των τεχνών στη διαδικασία μάθησης, το παιδί κατακτά τον 
αναλυτικό τρόπο σκέψης, ο οποίος οδηγεί σε υψηλότερα επίπεδα σκέψης: ικανότητα να 
τίθενται ερωτήσεις, να αναλύονται στοιχεία, να γίνονται υποθέσεις, να υποστηρίζονται 
απόψεις, να καλλιεργείται η φαντασία και η αυτοπειθαρχία. Η ενσωμάτωση των τεχνών στο 
αναλυτικό σχολικό πρόγραμμα υποστηρίχτηκε και από την θεωρία της πολλαπλής 
νοημοσύνης του Gardner. Η ενσωμάτωση των τεχνών στη σχολική πραγματικότητα δεν 
σημαίνει την αντικατάσταση ενός μαθήματος από κάποιο άλλο. Αντίθετα, στόχος είναι να 
ενθαρρυνθούν τα παιδιά να μεταχειριστούν όλες τις αισθήσεις για να βιώσουν τον κόσμο 
γύρο τους μέσα από πολλές οπτικές γωνίες. Η ένταξη των Τ.Π.Ε. σε όλα τα μαθήματα ως 
έκφραση μιας διαθεματικής προσέγγισης της μάθησης αποτελεί σημαντική πρόκληση για 
το σύγχρονο σχολείο, καθώς δίδει τη δυνατότητα της ενεργούς εμπλοκής εκπαιδευτικών 
και μαθητών σε μια μαθησιακή διαδικασία η οποία παρέχει ευκαιρίες για διαμεσολαβήσεις 
ευρέων 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 
(ΔΕΠΠΣ, 2003). Με την χρήση των Τ.Π.Ε. ως εργαλείων, το μάθημα για τις τέχνες και την 
Αγωγή Υγείας γίνεται πιο ελκυστικό, δυναμικό και πλούσιο. Οι απόψεις αυτές ενισχύονται 
και από τις θέσεις του Boyer (Gary, 1997) και του Mayers (Gary, 1997). H Longley (Longley, 
1999) επιμένει στη μάθηση με πολλαπλούς τρόπους, η Robinson επισημαίνει τη συμβολή 
των τεχνών στην αποκλίνουσα σκέψη, στην εγρήγορση του νου και στη διαμόρφωση 
στάσης ζωής (Κοντογιάννη, 2002) και ο Kramer (Κοντογιάννη, 2002) τονίζει τις άκρως 
θεραπευτικές ιδιότητες των τεχνών. 

 
Περίγραμμα της συνεργατικής δραστηριότητας 

Κριτήρια επιλογής, στόχοι, σκοποί 
 
Έχοντας ως παρακαταθήκη προηγούμενες εμπειρίες εφαρμογής προγραμμάτων eTwinning, 
οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί πρωταρχικά λειτουργούν σε δυαδικές διασυνδέσεις με 
συνεργάτη στο εξωτερικό. Ωστόσο, αρκετά από τα κριτήρια απόκτησης «Ετικέτας 
Ποιότητας» ενός eTwinning έργου (π.χ. παιδαγωγική καινοτομία, αντίκτυπο στη 
μαθητική/τοπική κοινότητα) στην ουσία προωθούν έναν αυξανόμενο βαθμό τεκμηρίωσης 
της συνεργασίας. Επόμενο βήμα λοιπόν για εμάς; Συνεργασία με το εξωτερικό έχοντας 
θέσει τις παραμέτρους συγκρότησης μίας ομάδας στο εσωτερικό που να ανταποκρίνεται με 
επάρκεια και σωστά αντανακλαστικά στα νέα δεδομένα. Η αρχικά διστακτική προσέγγιση 
του πρωτόγνωρου για τα σχολεία μας όλου συνεργατικού εγχειρήματος διαψεύστηκε 
ευτυχώς από άκρως εποικοδομητικές δράσεις που πλαισίωσαν καθοριστικά την επιτυχή 
έκβασή του. Η γνώση είναι δύναμη, άρα θα εξετάσουμε το ενδεχόμενο να 
«αποκαλύψουμε» την έννοια της διατροφής να υφίσταται σε ποικίλους τομείς τους 
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οποίους θα επεξεργαστούμε πολύπλευρα. Η ακόλουθη δραστηριότητα επελέγη 
προκειμένου να τονιστεί η έλλειψη ανάλογων περιπτώσεων στην καθημερινή σχολική 
μονοτονία και το πόσο ευεργετικά αυτές λειτουργούν, εφόσον διαχειριστούν κατάλληλα. 
Στοχεύσαμε κυρίαρχα στην αλλαγή νοοτροπίας και διάθεσης απέναντι σε αρνητικές 
επιλογές τροφών. Μία περίπτωση που χρήζει διερεύνησης είναι η κατανάλωση τοπικών 
προϊόντων στη σωστή εποχή για λόγους υγείας (μεγαλύτερη θρεπτική αξία) και οικονομίας 
(μικρότερο χρηματικό κόστος). Άρα, οφείλουμε να εξοικειωθούμε με τα αγαθά κάθε εποχής 
και περιοχής και την προσθήκη τους στην διατροφική παλέτα. 
 

Μεθοδολογία 
 
Προσπαθήσαμε να εντάξει κριτικά ο κάθε συνεργαζόμενος την προσωπική του πινελιά στο 
νέο αυτό καμβά δράσης και συνέργειας. Η δυναμική που είχε αναπτυχθεί από 
προηγούμενες δραστηριότητες οδήγησε σε έκδηλη ενεργοποίηση των μελών κάθε 
υποομάδας. Ενδεικτικά, επιβεβαιώσαμε τα κάτωθι χαρακτηριστικά: να ενισχύσουμε την 
αίσθηση εργασίας με κοινό σκοπό και την καλλιέργεια αισθήματος αυτοπεποίθησης των 
παιδιών για την γνωριμία με κάτι το «νέο», αν και η προϋπάρχουσα γνώση είναι πάντα 
«κρυμμένη» γύρω μας. Η καλλιέργεια βασικών δεξιοτήτων και το συναίσθημα της 
ενεργητικής συμμετοχής συμπληρώνουν τους μεθοδολογικούς τρόπους λειτουργίας της εν 
λόγω δραστηριότητας. Επομένως, φέραμε σε επαφή τους μικρούς μαθητές με τις τέσσερις 
εποχές και τα αντίστοιχα προϊόντα μέσω των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε., των τεχνών και της 
ουσιαστικά επικοινωνιακής διάστασης της Αγγλικής Γλώσσας (αφού χρειαζόμαστε κοινό 
κώδικα επικοινωνίας). Αυτονόητα, η διάχυση της γνώσης σε αρκετά γνωστικά αντικείμενα 
διαφαίνεται ήδη. Μέσω διαδικτυακών εργαλείων eTwinning (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο & 
μηνύματα άμεσης συνομιλίας/chat) καθώς και της «ζωντανής» επικοινωνίας (ooVoo) κάθε 
υπεύθυνος συνεργάτης –έχοντας κατά νου τα δεδομένα του μαθητικού του δυναμικού- 
πρότεινε αντίστοιχες θεωρητικές εισηγήσεις, πρακτικές εφαρμογές και ασκήσεις 
εμπέδωσης. Καταλήξαμε στα εξής: ολιστική προσέγγιση του θέματος μέσω των Τεχνών, 
εφαρμογή της νέας γνώσης στην Ελληνική και Αγγλική Γλώσσα και ανατροφοδότηση μέσω 
των νέων τεχνολογιών για τους «μακρινούς μας συμμαθητές». 

 
Στάδιο προετοιμασίας της συνεργατικής δραστηριότητας 

 
Στα πλαίσια εκπαιδευτικού προγράμματος eTwinning, oι 24 μαθητές-μαθήτριες της Δ’ τάξης 
ενός 6/θέσιου Δημοτικού Σχολείου επισκέφτηκαν μαζί με τους δύο υπεύθυνους 
εκπαιδευτικούς το πλησιέστερο συνεργαζόμενο σχολείο όπου οργανώθηκε η όλη 
διαδικασία. Σε ό,τι αφορά την υλικοτεχνική υποδομή, φιλοξενηθήκαμε στην αίθουσα 
εκδηλώσεων του σχολείου υποδοχής, αφού τα 50 συνολικά άτομα δεν μπορούσαν να 
διευκολυνθούν σε μία τάξη, όπου εκεί χρησιμοποιήθηκε ένας φορητός ηλεκτρονικός 
υπολογιστής συνδεδεμένος με συσκευή βιντεοπροβολέα, ένα φορητό κασετόφωνο και μία 
ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Οι μη παρόντες συνεργάτες (εκπαιδευτικοί & μαθητές) θα 
επωφεληθούν σε δεύτερο επίπεδο εξίσου αποτελεσματικά αφού σύντομα συμπληρώθηκε 
η δραστηριότητα με αντίστοιχες καθοδηγητικές πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα, είχε 
προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία των παιδιών για όσα θα ακολουθούσαν. Ο 
ξενόγλωσσος εκπαιδευτικός μέσω διαλόγου και καταιγισμού ιδεών (brainstorming) έκανε 
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αναφορά σε διάσημους καλλιτέχνες που σχετίζονται με το διατροφικό θέμα μας. Μέσω 
διαδικτύου (Internet Explorer, YouTube) στο εργαστήριο πληροφορικής έγινε προβολή 
διεθνώς αναγνωρισμένων καλλιτεχνών και έργων τέχνης που αναδεικνύουν τα ζητήματα 
στα οποία εστιάζουμε. Η δασκάλα της τάξης πραγματοποίησε παράλληλη «αναγνωριστική» 
πορεία δράσης μέσω σχετικού εννοιολογικού χάρτη και κατέγραψε τις αντιδράσεις των 
μαθητών στο καινούργιο αυτό αντικείμενο προς διερεύνηση. Έλληνες καλλιτέχνες μέσα από 
τα σχολικά εγχειρίδια καθώς και ο εντοπισμός των ιδιαίτερων γεωγραφικών στοιχείων της 
χώρας μας (μέσω χαρτών ή του προγράμματος Google Earth) επίσης υποστήριξαν την 
προσπάθεια ανάδειξης του συσχετισμού τέχνης/γεωγραφίας με ποικίλα διατροφικά υλικά. 
Παράλληλα, η εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής που θα μας υποδεχόταν είχε προετοιμάσει 
την ομάδα της ανάλογα με την ηλικία τους (25 μαθητές της Β’ τάξης ενός 12/θέσιου 
Δημοτικού Σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (Ε.Α.Ε.Π.).  

 
Στάδιο υλοποίησης της συνεργατικής δραστηριότητας 

Η δημιουργική αξιοποίηση των τεχνών 

Έχοντας συναποφασίσει ότι ο αποδοτικότερος τρόπος για να αγγίξουμε τη συγκεκριμένη 
πτυχή του θέματος ήταν οι τέχνες, ελπίζαμε ότι οι μαθητές θα εμπέδωναν τις γνώσεις που 
θα αποκομίσουν σε μεγαλύτερο βάθος εμπλουτίζοντας τις εμπειρίες τους. Η εκπαιδευτική 
επίσκεψη στο συνεργαζόμενο σχολείο διήρκησε δύο διδακτικές ώρες και αποτέλεσε την 
πρώτη μας δια ζώσης συνάντηση. Τα παιδιά ήταν καθισμένα σε μικρές ομάδες που 
διευκολύνουν τη μεταξύ τους συνεργασία. Καθ’ όλη την διάρκεια της δράσης, λαμβάνονταν 
φωτογραφίες των διεργασιών (είχαν ληφθεί σχετικές υπεύθυνες δηλώσεις των 
γονέων/κηδεμόνων). Μετά τη σύντομη γνωριμία όλων των εκπαιδευτικών και μαθητών 
μεταξύ τους, ξεκίνησε η διαδικασία από την υπεύθυνη συνεργάτιδα εκπαιδευτικό, η οποία 
διαθέτει αξιόλογη προϋπηρεσία ως υπεύθυνη Προγραμμάτων Πολιτιστικών Θεμάτων και 
Καλλιτεχνικών Αγώνων της οικείας Διεύθυνσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. Η εισήγηση 
είχε άμεσο αντίκτυπο στα παιδιά αφότου έχει ήδη δοκιμαστεί τροποποιημένη σε 
επιμορφωτικά σεμινάρια ενηλίκων. Πραγματοποιήθηκαν: αναφορά στο διατροφικό 
πρόγραμμα eTwinning ως αφορμή της συνάντησής μας, γενικός ορισμός της Τέχνης, 
εστίαση στη Ζωγραφική, επισήμανση βιογραφικών στοιχείων επιλεγμένων καλλιτεχνών και 
προβολή μέσω ειδικά κατασκευασμένης παρουσίασης (PowerPoint) πινάκων ζωγραφικής 
Ελλήνων και ξένων ζωγράφων με θέμα τις εποχές του χρόνου και τα καλλιεργούμενα 
προϊόντα. Η συμμετοχή των ήδη μυημένων μεγαλύτερων μαθητών διευκόλυνε την εξέλιξη 
της συζήτησης και παρείχε αφορμές για ενθάρρυνση των νεώτερων μελών της διευρυμένης 
ομάδας. Εντοπίστηκαν επαναλαμβανόμενα τοπία και διατροφικά προϊόντα διαφορετικών 
χωρών και εποχών. Εμβληματικές καλλιτεχνικές φυσιογνωμίες (Ρέμπραντ, Βαν Γκογκ, 
Μονέ), λιγότερο γνωστοί αλλά εξίσου γοητευτικοί άνθρωποι της τέχνης (ο Αναγεννησιακός 
Τζουζέπε Αρτσιμπόλντο) όπως και Έλληνες λαϊκοί ζωγράφοι (Θεόφιλος) ανέδειξαν τις 
αρετές των πολιτιστικών αγαθών, ξεδίπλωσαν έναν άγνωστο στα περισσότερα παιδιά 
κόσμο εξαιρετικής έμπνευσης και -φυσικά- υπενθύμισαν την ύπαρξη (ακόμη και στην 
τέχνη) εποχικών τοπικών τροφών που αξίζει να γνωρίσουμε και να δοκιμάσουμε, εάν τα 
αγνοούμε. Περιστασιακά, οι δύο επισκέπτες εκπαιδευτικοί παρέμβαιναν κατάλληλα για να 
βοηθήσουν τους μαθητές και να προσφέρουν περισσότερες πληροφορίες (π.χ. ιστοσελίδες 
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μουσείων). Για να τονιστεί η συμβολή της διαφορετικότητας των εποχών στη διατροφική 
αλυσίδα, τα παιδιά άκουσαν προσεκτικά τις «Τέσσερις Εποχές» του Ιταλού Αντόνιο Βιβάλντι 
και τους ζητήθηκε να συνδέσουν τα κομμάτια της κλασσικής μουσικής με τη σωστή εποχή. 
Μέσα από την δημιουργική κίνηση, οι μαθητές εξέφρασαν κινητικά την δυναμικότητα του 
ήχου για την κάθε εποχή. Οι κινήσεις που μεταχειριστήκαν, ο χώρος όπου κινήθηκαν και η 
εκφραστικότητά τους ήταν προσωπική επιλογή του κάθε μαθητή. Όλες οι επιλογές τους 
ήταν αποδεκτές εφόσον η κίνησή τους υποστήριζε το μουσικό κομμάτι.  

Εφαρμογές άμεσης ανατροφοδότησης 

Στη συνέχεια, παρουσιάστηκε στην οθόνη προβολών ένας πίνακας του MS Excel με 
διαφορετικά τρόφιμα και εποχές (τα περισσότερα είχαν εντοπιστεί στα έργα τέχνης) και οι 
μαθητές ρωτήθηκαν αυθόρμητα από τους εκπαιδευτικούς να τα συνδυάσουν σωστά και να 
αντιληφθούν εάν αποτελούν Ελληνικά εδώδιμα προϊόντα. Με εξερευνητικό τρόπο, οι 
μαθητές -είτε σε ζευγάρια, είτε σε μικρές ομάδες- συζητώντας ταίριαξαν τα φρούτα και 
λαχανικά στις σωστές εποχές και ανακάλυπταν μόνοι τους τις απαντήσεις. Λάθη και 
περίεργοι συνδυασμοί προσέδωσαν μία ευχάριστη νότα ευθυμίας! Ενδεχομένως, άλλες 
μέθοδοι διδασκαλίας θα μπορούσαν εδώ να συμπεριληφθούν αν διαθέταμε επαρκή χρόνο: 
το «παιχνίδι ρόλων» (π.χ. ένας δημοσιογράφος που θέτει διαδοχικούς κύκλους σχετικών 
ερωτημάτων) ή ακόμη και οι «παγωμένες εικόνες» (αναπαράσταση των εποχών με 
πρωταγωνιστές τους μαθητές). Η διαδικασία οδηγήθηκε στην ολοκλήρωσή της μέσα από 
δύο επιπλέον διαφορετικές δραστηριότητες: στα νεώτερα παιδιά δόθηκε ένα φύλλο 
εργασίας όπου πίνακας του Αρτσιμπόλντο (ένα πορτραίτο ανθρώπου «κατασκευασμένο» 
από λαχανικά και φρούτα) είχε σχεδιαστεί χωρίς χρώμα και τα ίδια ζωγράφισαν κατάλληλα 
τα προϊόντα που εντόπιζαν δημιουργώντας ατομικές εικαστικές παρεμβάσεις. Στους 
μαθητές της Δ’ τάξης παρείχαμε και την δυνατότητα λύσης ενός συγκεκριμένου 
κρυπτόλεξου ή μίας ακροστιχίδας στα Ελληνικά (στην κατασκευή τους έχουν εκ των 
προτέρων συνεργαστεί οι τρεις εκπαιδευτικοί) με στοιχεία που μόλις είχαν ακούσει και 
προσπάθησαν έτσι να τα ανακαλέσουν επιτυχημένα στη μνήμη τους. Στην χρονική αυτή 
περίοδο, η σχετική παρουσίαση επαναλαμβανόταν διαρκώς στην οθόνη προβολών 
υπενθυμίζοντας πιθανές απορίες τους έχοντας ως μουσική κάλυψη τον Βιβάλντι. Τα ειδικά 
σχεδιασμένα φύλλα εργασίας αποτέλεσαν το καλύτερο ενθύμιο για κάθε μαθητή όταν 
επιστρέψαμε στο σχολείο, προκάλεσαν αφορμή για γόνιμο προβληματισμό στην τάξη, 
στόλισαν την γωνιά eTwinning στην αίθουσα διδασκαλίας μας και το σχετικό 
«φωτορεπορτάζ» μέσω της εφαρμογής παρουσιάσεων SmileBox προετοιμάστηκε έγκαιρα 
και αναρτήθηκε στην πλατφόρμα του eTwinning καθώς και στη σχολική ιστοσελίδα 
προκειμένου να μοιραστούν και οι εξ αποστάσεως συνεργάτες την χαρά της βιωματικής 
προσέγγισης της «διατροφικής τέχνης». 

Στάδιο ολοκλήρωσης της συνεργατικής δραστηριότητας 
 
Η ηλεκτρονική πλατφόρμα του eTwinning με τα ποικίλα εργαλεία (Web Tools 2.0) και τις 
πολλαπλές δυνατότητες χρήσης τους (ανάλογα με τη διάσταση κάθε Ευρωπαϊκού έργου) 
αποτελεί πρόσφορη τακτική έμπρακτης αξιοποίησης της συνεργατικότητας ως μέσο 
ανάδειξης του μορφωτικού γίγνεσθαι κάθε εκπαιδευτικού σε ένα ελκυστικό περιβάλλον 
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διαδικτυακής αλληλεπίδρασης. Εδώ, η συνδρομή των διαφόρων εργαλείων μετάδοσης του 
παραγόμενου συνεργατικού προιόντος ήταν καθοριστική ως το προς το να 
κοινωνικοποιηθεί η νέα γνώση στους συνεργαζόμενους εκπαιδευτικούς και μαθητές. Ο 
απόηχος, ωστόσο, της δράσης μας έπρεπε να αφυπνίσει -όχι μόνο ενημερωτικά- αλλά και 
πρακτικά τους άμεσους αποδέκτες του προγράμματος. Η αναγκαιότητα αυτή οδήγησε στην 
κατασκευή περισσότερων ασκήσεων ανατροφοδότησης, οι οποίες να μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν συμπληρωματικά από τους υπόλοιπους συνεργάτες (στην Ελλάδα και το 
εξωτερικό) που δεν μπορούσαν να παραβρεθούν στη συνάντηση και να τις διαμορφώσουν 
ανάλογα (πιθανώς και σε οριζόντια σύνδεση με τη διδακτέα ύλη), παραμένοντας όμως στο 
κλίμα της διαρκούς αναζήτησης του κοινού διατροφικού παρανομαστή μέσω της παροχής 
αφόρμησης με ποικίλα ερεθίσματα. Η αποστολή της παρουσίασης PowerPoint αποτέλεσε 
«πρεσβευτή» των τεχνών στο εξωτερικό και λειτούργησε ως συνδετικός κρίκος της θεωρίας 
με την πράξη. Πάντα, η αναμφισβήτητη δύναμη της εικόνας είναι κυρίαρχη.  
 
Επιπλέον, η δημιουργία από τον ξενόγλωσσο εκπαιδευτικό στο MS Word ενός ειδικού 
Αγγλο-Ελληνικού «λεξικού» των όρων που χρησιμοποιήθηκαν στη συγκεκριμένη περίσταση 
λειτούργησε επικουρικά. Και, βέβαια, η μετάφραση στην Αγγλική Γλώσσα των 
περιεχομένων των φύλλων εργασίας διευκόλυνε στην κατανόηση της εισήγησης και 
συνετέλεσε αποφασιστικά σε «ψήγματα ενσυναίσθησης», αφού μέσω της ανταλλαγής 
αυτής μοιραστήκαμε παρόμοια αισθήματα ολοκλήρωσης, καλαισθησίας και επιτυχούς 
συμμετοχικής διασύνδεσης αποφεύγοντας την στείρα παθητική θεώρηση της γνώσης. Όλα 
τα προαναφερθέντα (παρουσίαση, πορτραίτο, κρυπτόλεξο/ακροστιχίδα) έχουν αποσταλεί 
μέσω TwinSpace στα υπόλοιπα σχολεία που συνεργαζόμαστε ως μία ξεχωριστή 
δραστηριότητα που καλούνται να εφαρμόσουν και εκείνοι προκείμενου να εντοπιστούν 
κοινές ομοιότητες ή διαφορές στην επεξεργασία τους. Τόσο η Ελληνίδα συνεργαζόμενη 
δασκάλα, όσο και η Πολωνέζα συνάδελφος, προσάρμοσαν το σχέδιο διδασκαλίας τους 
προκειμένου να ανταποκριθεί στις νέες αυτές απαιτήσεις. Σε αυτό το σημείο, θα μπορούσε 
ένας εξωτερικός παρατηρητής να εισαγάγει ως επιστέγασμα την έννοια της 
αυτοαξιολόγησης: ενθουσιάστηκαν οι μαθητές από την προσέγγιση της Τέχνης 
συνδυαστικά με την διατροφή; Η άσκηση ζωγραφικής λειτούργησε καλύτερα σε παιδιά με 
μαθησιακές δυσκολίες; Ποιες ενστάσεις καταγράφηκαν; Ολοκληρώθηκαν με ευκολία οι 
λεξιλογικές ασκήσεις σε μία ξένη γλώσσα; Ήταν ικανοποιητικός ο βαθμός αυτενέργειας των 
μαθητών; Ποιες διαφοροποιημένες προτάσεις θα μπορούσε κάποιος από τους 
εμπλεκόμενους εκπαιδευτικούς να συνεισφέρει ως ενδεχόμενο επόμενο βήμα επέκτασης; 
Η δημιουργία στη τάξη συμβατικού κολάζ ή ηλεκτρονικής αφίσας (μέσω Glogster) με τα 
έργα τέχνης και τους καλλιτέχνες καθώς και μία ανάλογη τηλεδιάσκεψη με το εξωτερικό 
αυτή την φορά αποτελούν ενδεικτικά παραδείγματα εμπλουτισμού της δραστηριότητας.  
 

Αποτίμηση, επίλογος 
 
Η παραπάνω εκπαιδευτική δραστηριότητα απαιτεί έγκαιρο προγραμματισμό και 
απαιτητική μέριμνα αλλά δεν αποκλείει κανέναν πρόθυμο προσπαθήσει. Το σχέδιο δράσης 
που εμπεριέχεται στο συγκεκριμένο παιδευτικό πρόγραμμα μπορεί να συμπεριληφθεί στις 
προτεραιότητες της εκπαιδευτικής πολιτικής μίας σχολικής μονάδας, όπου ανθρώπινο 
δυναμικό και διαθέσιμοι πόροι συμβάλλουν ενεργά στην ανάπτυξη ενισχυτικών και 
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υποστηρικτικών παρεμβάσεων. Μία μελλοντική αντίστοιχη δράση (ίσως και στα πλαίσια 
του Erasmus+) με δυναμικότερη εμπλοκή όλων των εκπαιδευτικών θα ήταν σαφώς 
επιθυμητή. Η επιτακτική αναγκαιότητα συνέχισης τέτοιου ύφους δημιουργικών 
συμπράξεων είναι αυτονόητη. Αν και πάντα εχθρός του καλού είναι το καλύτερο, οι 
δραστηριότητες εξελίχθηκαν άρτια (συνυπολογίζοντας τη μη ύπαρξη ανάμεσά μας 
εξειδικευμένου εκπαιδευτικού στις Τ.Π.Ε.), θεωρούμε ότι ενέπνευσαν τους μαθητές και 
αποτυπώθηκαν οι προοπτικές μίας υγιούς συνεργασίας. Η πλήρης ανάπτυξη συνεργατικών 
σεναρίων μέσω εκπαιδευτικών προγραμμάτων eTwinning μπορεί να επιτευχθεί σε 
ικανοποιητικότατο βαθμό. Επιπλέον, δόθηκαν ευκαιρίες αυτοβελτίωσης στους 
συμμετέχοντες εκπαιδευτικούς (π.χ. εξοικείωση με τις νέες τεχνολογίες, επαφή με τα 
δεδομένα του εξωτερικού, εξ αποστάσεως επιμόρφωση –σύγχρονη/ασύγχρονη- μέσω 
webinars). Αναμφισβήτητα, η συνεργατική κουλτούρα που προσπαθήσαμε να επιτύχουμε 
δεν συνιστά αυτοσκοπό, ούτε μονόδρομο. Διαθέτει σαφείς προοπτικές επιτυχίας, 
οργανωτικές δυσχέρειες αλλά και ενδείξεις ότι η έλλειψή της μπορεί να οδηγήσει σε ελλιπή 
συμπεράσματα. Οι εμπειρίες που παρείχαμε ισοδυναμούν με στοίχημα αναδίπλωσης του 
«εγώ» προς το «εμείς», μεταλλάσσοντας δεδομένες αντιλήψεις προς ένα μεταβατικό 
συλλογικότερο επίπεδο. Η συνεργασία δεν ισοδυναμεί με αγκυλώσεις και περιορισμούς, 
ούτε όμως και με μονοδιάστατες προσεγγίσεις. Πρωτίστως, η αληθινή σχολική συνεργασία 
προϋποθέτει αυτογνωσία, αναγνώριση των ορίων του άλλου, υπέρβαση αδυναμιών, 
διάθεση ισομερούς προσφοράς. Αρχίσαμε να συνειδητοποιούμε ότι «καινοτομία» στη 
συνεργασία της μάθησης αποτέλεσε η ενεργοποίηση των συμμετεχόντων, η δημιουργία 
εσωτερικών/εξωτερικών κινήτρων και η ενοχοποίηση της καθιερωμένης στερεότυπης 
μετάδοσης γνώσεων. Το αντίδοτο; Η ουσιαστικά ενεργητική μαθησιακή πορεία μέσω 
καθορισμένων πρωτοβουλιών δραστηριοτήτων συνεργασίας (co-operative project based 
learning) αποτελεί πρόκληση για τον εκπαιδευτικό της μεταμοντέρνας γενιάς 
μαθητών/τριών. Οφείλουμε ως εμψυχωτές να ανακαλύπτουμε νέες ελκυστικές μεθόδους 
προσέγγισης και ανάπτυξης της δυναμικής των ανθρώπινων ομάδων που διαχειριζόμαστε. 
Η συνεργατική σύγκλιση –σε κάθε επίπεδο συντελεστών- αναπόφευκτα οδηγεί σε 
βελτιωτικές ρωγμές νοοτροπίας με εμφανή την εποικοδομητική παρουσία τους σε βάθος 
χρόνου. Άλλωστε, η εκπαίδευση δεν πρέπει να αποτελεί μία «φυλακή» γνώσεων αλλά ένα 
«οικοσύστημα» δημιουργικών μαθησιακών συνεργασιών … 
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Τα γερμανικά της νέας γενιάς και των νέων μέσων 

Δρ. Ροφούζου Αιμιλία 
Λέκτορας (Γερμανική Γλώσσα και Φιλολογία) 

Σχολή Ναυτικών Δοκίμων 
erofouzou@snd.edu.gr 

Περίληψη 

Η εργασία εστιάζει στη μελέτη διαμόρφωσης της γερμανικής γλώσσας από τη νέα γενιά και 
παρουσιάζει το φαινόμενο «Denglisch», τη δημιουργία δηλαδή «νέων» γερμανικών όρων 
από λέξεις αγγλικής προέλευσης, σε σχέση ωστόσο αποκλειστικά και μόνο με τον ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή και το διαδίκτυο. Αναλύει επίσης την αμιγώς γερμανική γλώσσα που χρη-
σιμοποιεί η νέα γενιά για την επικοινωνία της μέσω SMS, τόσο σε θεωρητικό επίπεδο, όσο 
και σε πρακτικό μέσω της παράθεσης πολυάριθμων χαρακτηριστικών παραδειγμάτων.  

Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ, γερμανική γλώσσα, μηνύματα, ιδίωμα   

Εισαγωγή 

Η χρήση της επίσημης γερμανικής γλώσσας από τα γερμανικά μέσα παραμένει ακόμη και 
σήμερα επιτακτική ανάγκη. Ωστόσο, οι άνθρωποι στην καθημερινότητά τους και στις φιλι-
κές συναναστροφές τους δε χρησιμοποιούν μόνο την επίσημη γερμανική γλώσσα, αλλά και 
διάφορες διαλέκτους ανάλογα με τις περιστάσεις. Ειδικά όσον αφορά στη χρήση των νέων 
μέσων και ιδιαίτερα από τη νέα γενιά, είναι αυτονόητο ότι χρησιμοποιείται η γερμανική 
γλώσσα με ορισμένες παραλλαγές και προσθήκες λόγω συγκεκριμένων επιρροών και στα 
πλαίσια μιας συνεχώς εξελισσόμενης κοινωνίας. Έτσι, για να είναι κανείς σε θέση να χρησι-
μοποιεί αποτελεσματικά π.χ. το διαδίκτυο και να επικοινωνεί μέσω ίντερνετ ή SMS θα πρέ-
πει να έχει εξοικειωθεί με ένα ειδικό λεξιλόγιο, το οποίο δεν ταυτίζεται πλήρως με την επί-
σημη γερμανική γλώσσα (Gilissen, 2007, σελ. 10).  

Αντικείμενο της παρούσας μελέτης αποτελεί η παρουσίαση αυτής της ιδιαίτερης μορφής 
της γερμανικής γλώσσας, η οποία χρησιμοποιείται ευρέως από τη νεολαία λόγω της προτί-
μησής της να επικοινωνεί χρησιμοποιώντας τις νέες τεχνολογίες. Για την πλήρη ανάλυση 
της εν λόγω θεματικής θα έπρεπε να διαρθρωθεί μια μελέτη γύρω από άξονες όπως λεξιλό-
γιο υπολογιστή και διαδικτύου, επιρροές αγγλικής γλώσσας, επικοινωνία μέσω Chat, E-
Mail, SMS. Κάτι τέτοιο, ωστόσο, είναι αδύνατο να πραγματοποιηθεί στα πλαίσια μιας ανα-
κοίνωσης και για το λόγο αυτό έπρεπε να γίνει μια επιλογή θεμάτων.  

Έτσι, κρίθηκε σκόπιμο εν προκειμένω να αναλυθεί το φαινόμενο «Denglisch» στους τομείς 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή και του διαδικτύου, το οποίο αναφέρεται ουσιαστικά σε λέ-
ξεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο γερμανικό λεξιλόγιο και είναι μεν αγγλικές, ωστόσο έχουν 
προσαρμοστεί στους κανόνες δομής της γερμανικής γλώσσας. Μέσα από συγκεκριμένα πα-
ραδείγματα θα παρουσιαστούν τα βασικά χαρακτηριστικά των «νέων» ουσιαστικών και 
ρημάτων, ενώ στη συνέχεια θα παρουσιαστεί αναλυτικά η γερμανική γλώσσα των SMS, σε 
θεωρητικό και πρακτικό επίπεδο.  
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Η επιρροή της αγγλικής γλώσσας στη διαμόρφωση του ειδικού λεξιλογίου υπολογιστή 
και διαδικτύου 

Η ιστορία του διαδικτύου αρχίζει εκτός γερμανόφωνων χωρών και για το λόγο αυτό αρχικά 
η γερμανική γλώσσα μένει στο περιθώριο. Η αγγλική θεωρείται η «μητρική γλώσσα» του 
διαδικτύου, ωστόσο με το πέρασμα των χρόνων αυξάνονται οι απόψεις περί χρησιμότητας 
και άλλων γλωσσών στο ίντερνετ, με πιο καθοριστικούς παράγοντες για την εκτίμηση των 
δυνατοτήτων και των προοπτικών των άλλων γλωσσών στο διαδίκτυο τις επικοινωνιακές 
σκοπιμότητες και τους αποδέκτες (Ammon, 2006, σελ. 38, 40).   

Η γερμανική γλώσσα των νέων έχει δεχτεί την πιο μεγάλη επιρροή από τα αγγλικά και συ-
γκεκριμένα την αγγλική ορολογία του πεδίου των νέων τεχνολογιών. Αυτή η επιρροή ήταν 
αναμενόμενη λόγω της ισχυρής θέσης της αγγλικής γλώσσας σε παγκόσμιο επίπεδο αλλά 
και στον συγκεκριμένο τομέα και στις προτιμήσεις των νέων, όμως για τη Γερμανία δεν εί-
ναι και πολύ συνηθισμένο φαινόμενο να χρησιμοποιεί κανείς σε τέτοιο βαθμό αγγλικής 
προέλευσης λεξιλόγιο.  

Ωστόσο, δεν πρέπει να παραβλέψουμε το γεγονός πως η αγγλική γλώσσα θεωρείται όπως 
είπαμε η «μητρική γλώσσα» του διαδικτύου, αλλά και του υπολογιστή γενικότερα. Ό,τι έχει 
να κάνει, λοιπόν, με συστήματα λειτουργίας υπολογιστών, με Hardware και Software, με 
γλώσσες προγραμματισμού, όλα χρησιμοποιούνται στην αγγλική γλώσσα. Επίσης και το 
τεχνολογικό κομμάτι του διαδικτύου χρησιμοποιεί την αγγλική γλώσσα. Ούτε οι Γάλλοι, πα-
ρά τις επίμονες προσπάθειες, δεν κατάφεραν να εντάξουν τη γαλλική γλώσσα ως εναλλα-
κτική οδό, ενώ για τα γερμανικά δε γίνεται ούτε καν λόγος. Αυτό ενοχλεί ιδιαιτέρως τους 
Γερμανούς, οι οποίοι εντοπίζουν δύο όψεις του προβλήματος. Από τη μία δεν είναι ευχάρι-
στο, αλλά ούτε και εύχρηστο να πρέπει να χρησιμοποιεί κανείς δύο γλώσσες ταυτόχρονα, 
αφού σε επιστημονικές σχετικές συζητήσεις στη γερμανική γλώσσα θα πρέπει η ειδική ορο-
λογία υπολογιστή και διαδικτύου να αναφέρεται αποκλειστικά και μόνο στην αγγλική 
γλώσσα. Από την άλλη, παρουσιάζονται πάντα δυσκολίες σε ανθρώπους που δεν έχουν ευ-
χέρεια στη χρήση της αγγλικής γλώσσας (Ammon, 2006, σελ. 41-42). Παρόλη την ενόχληση, 
το γεγονός δεν αλλάζει. Τα δάνεια όρων υπολογιστή και διαδικτύου από την αγγλική γλώσ-
σα παίζουν καθοριστικό ρόλο στην εν λόγω γερμανική ορολογία και αυτό γίνεται αμέσως 
εμφανές, αν κοιτάξει κανείς τους όρους που περιλαμβάνουν τα σχετικά γερμανικά λεξικά 
(Stenschke, 2006, σελ. 54).    

Για να επιστρέψουμε στη νέα γενιά, στο ίδιο προαναφερθέν κλίμα, και η επικοινωνία της 
νέας γενιάς σήμερα μέσω των νέων μέσων και της τεχνολογίας χαρακτηρίζεται από αυτό το 
φαινόμενο επιρροής της αγγλικής σε σημείο που οδηγηθήκαμε στη δημιουργία του όρου 
«Denglisch». Ο όρος αναφέρεται ουσιαστικά σε λέξεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο γερμα-
νικό λεξιλόγιο και είναι μεν αγγλικές, ωστόσο έχουν προσαρμοστεί στους κανόνες δομής 
της γερμανικής γλώσσας.  

Το ειδικό αυτό λεξιλόγιο προέρχεται γενικά από τομείς όπως ΤΠΕ, μάρκετινγκ, οικονομικά, 
αθλητισμός, μουσική και σχετικά βίντεο, αλλά και lifestyle (Gilissen, 2007, σελ. 16) και εν 
προκειμένω μας ενδιαφέρουν αποκλειστικά και μόνο οι όροι που χρησιμοποιούν οι νέοι 
όταν χειρίζονται τον υπολογιστή και σερφάρουν στο ίντερνετ. Να επισημανθεί ότι οι όροι 
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αυτοί δεν περιορίζονται μόνο στη νεολαία, αλλά χρησιμοποιούνται από όλες τις ηλικίες. 
Ωστόσο οι μεγαλύτεροι ηλικιακά άνθρωποι τους χρησιμοποιούν επιλεκτικά και σποραδικά 
και πολλές φορές επιλέγουν τον αντίστοιχο γερμανικό όρο. Η νέα γενιά είναι εκείνη που 
τους χρησιμοποιεί κατά αποκλειστικότητα, αφού δύσκολα π.χ. ένας έφηβος θα απέρριπτε 
τον αγγλικό όρο downloaden και θα χρησιμοποιούσε τον αντίστοιχο γερμανικό.  

Ξεκινώντας από τα ουσιαστικά, εκείνο που πρέπει να επισημανθεί είναι ότι αποτελούν το 
πλέον αντιπροσωπευτικό δείγμα δανείων της αγγλικής γλώσσας (Stenschke, 2006, σελ. 56). 
Αυτό ισχύει και για τις αγγλικές λέξεις που χρησιμοποιούνται απαράλλαχτες, αλλά και για 
τις λέξεις που έχουν προσαρμοστεί στη δομή της γερμανικής γλώσσας. Όσον αφορά στις 
τελευταίες, με τις οποίες θα ασχοληθούμε στο κεφάλαιο αυτό, πρόκειται για αγγλικές λέ-
ξεις στις οποίες έχει προστεθεί το κατάλληλο γερμανικό άρθρο και γράφονται όπως και όλα 
τα γερμανικά ουσιαστικά με κεφαλαίο το πρώτο γράμμα -αν και εδώ ο κανόνας αυτός δεν 
τηρείται με ευλάβεια ειδικά στις σύνθετες λέξεις. Ο πληθυντικός τους, τέλος, σχηματίζεται 
με την προσθήκη μιας από τις καταλήξεις σχηματισμού του πληθυντικού αριθμού. Χαρα-
κτηριστικά παραδείγματα: das Handy, die Connection, die Mailbox, die SMS. 

Υπάρχουν ωστόσο και όροι που έχουν ενσωματωθεί στην επίσημη γερμανική γλώσσα, έ-
χουν καθιερωθεί και δε βρίσκουν αντιστοιχία στα γερμανικά, όπως: der Computer, das In-
ternet. 

Όσον αφορά στα ρήματα, η γνωστή κατάληξη «-en» είναι εκείνη που κάνει τις αγγλικές λέ-
ξεις να γίνονται γερμανικές. Χαρακτηριστικά παραδείγματα του τομέα των ΤΠΕ που μας 
ενδιαφέρει εδώ είναι τα ακόλουθα: downloaden, updaten, forwarden, chatten, scannen, 
mailen/e-mailen, posten, SMSen/simsen/smsen (es-em-essen), googlen/googeln. 

Μια βαθύτερη ανάλυση του φαινομένου θα κατέληγε στο συμπέρασμα ότι στην πλειοψη-
φία τους τα ρήματα αυτά κλίνονται όπως και τα γερμανικά ρήματα, σχηματίζουν τους πα-
ρελθοντικούς χρόνους όπως και τα γερμανικά ρήματα και εφαρμόζουν κανόνες ορθογρα-
φίας όπως και τα γερμανικά ρήματα. Υπάρχουν μάλιστα και περιπτώσεις σύνθετων ρημά-
των, τα οποία αντικαθιστούν το πρώτο συνθετικό τους με αντίστοιχης σημασίας γερμανικό 
όπως π.χ. einloggen, ausloggen, ενώ δε λείπουν και αγγλικές λέξεις, στις οποίες έχει προ-
στεθεί το κατάλληλο γερμανικό πρόθεμα, όπως ο όρος verlinken (Gilissen, 2007, σελ. 16-18 
· Stenschke, 2006, σελ. 54-63).   

Συνοψίζοντας θα λέγαμε ότι όλες αυτές οι αγγλικής προέλευσης λέξεις έχουν ενσωματωθεί 
με τέτοιο τρόπο στη γερμανική γλώσσα ώστε στην πλειοψηφία τους ακολουθούν τη δομή 
της και συμπεριφέρονται ως γερμανικές. Σαφώς και δεν τηρούνται πάντα πιστά οι γραμμα-
τικοί κανόνες και οι κανόνες σχηματισμού λέξεων, ωστόσο αυτό οφείλεται τις περισσότερες 
φορές στις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει αυτή η ενσωμάτωση.  

Επίσης, είναι πολύ δύσκολο να καταλήξει κανείς σε ασφαλή συμπεράσματα για τον τρόπο 
δημιουργίας των «νέων» αυτών γερμανικών λέξεων και να διασαφηνίσει τους λόγους για 
τους οποίους χρησιμοποιείται κάθε φορά συγκεκριμένη μεθοδολογία. Θα χρειαζόμασταν 
πολύ μεγάλο δείγμα όρων για να αποκρυσταλλώσουμε δηλαδή άποψη π.χ. για το γιατί σε 
μερικά σύνθετα ρήματα αντικαθιστούμε το πρώτο συνθετικό με ένα αντίστοιχης σημασίας 
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γερμανικό και σε άλλα διατηρούμε ολόκληρο τον αγγλικό όρο και προσθέτουμε μόνο γερ-
μανική κατάληξη ή για το πώς έχει επιλεγεί κάθε φορά συγκεκριμένο γερμανικό άρθρο για 
κάθε αγγλικό ουσιαστικό. Διότι δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι σύμφωνα με τον Jucker (2004, 
σελ. 18-22) το διαδίκτυο είναι μια ανεξάντλητη πηγή πληροφοριών, με πολλές πτυχές και 
είναι πολύ δύσκολο να αποκτήσει κανείς αντιπροσωπευτική εικόνα για όλες τις παραμέ-
τρους του. Είναι μάλλον αδύνατον λόγω όγκου να καταφέρει κανείς να συλλέξει αντιπρο-
σωπευτικό δείγμα από όλες τις μορφές ψηφιοποιημένων κειμένων, ώστε να μπορεί να κα-
ταλήξει σε ασφαλή συμπεράσματα γύρω από βασικούς άξονες της επιστήμης της γλωσσο-
λογίας, πόσο μάλιστα όταν θα θελήσει να μελετήσει γλώσσες συγκριτικά.   

Τέλος, σύμφωνα με τον Schlobinski (2000, σελ. 26), παρά την αναμφισβήτητη επίδραση της 
αγγλικής γλώσσας στη γερμανική όσον αφορά στην ορολογία του υπολογιστή και του δια-
δικτύου, αυτές οι εκγερμανισμένες λέξεις σε καμία περίπτωση δεν μπορούν να απειλήσουν 
τη γερμανική γλώσσα, διότι η ενσωμάτωσή τους οφείλεται στις ιδιαιτερότητες του συγκε-
κριμένου πεδίου, αντιμετωπίζεται ως μεμονωμένη και δεν αντικατοπτρίζει τη γενικότερη 
επιρροή της αγγλικής στη γερμανική γλώσσα.  

Αξίζει, ωστόσο, να αναφερθεί ότι εν γένει και όχι ειδικά για μεμονωμένες επιστήμες, οι 
γλώσσες από τις οποίες πρωτίστως δανείζονται όρους οι άλλες γλώσσες είναι τα ελληνικά, 
τα λατινικά, τα γαλλικά και τα αγγλικά (Braun, 2007, σελ. 151).   

Η γλώσσα των SMS 

Η αγγλική επιρροή δεν έχει αφήσει ανεπηρέαστη ούτε τη γλώσσα των SMS (Schlobinski, 
Fortmann, Groß, Hogg, Horstmann & Theel, 2001, σελ. 19). Εν προκειμένω, ωστόσο, θα α-
σχοληθούμε με την αμιγώς γερμανική γλώσσα που χρησιμοποιείται στα SMS, χωρίς αυτό να 
σημαίνει ότι στην πράξη απουσιάζουν αγγλικές φράσεις ή συντομογραφίες, όπως π.χ. η 
ευρέως χρησιμοποιούμενη «cul8r» αντί του «see you later» (τα λέμε αργότερα).  

Η νέα γενιά έχει χαρακτηριστεί όχι άδικα ως «η γενιά των SMS». Οι νέοι ανταλλάσσουν συ-
νεχώς SMS, είτε μέσω κινητού τηλεφώνου είτε μέσω υπολογιστή. Σε έρευνα που διεξήχθη 
το 2008 για τη χρήση των μέσων από τους εφήβους 12-19 ετών διαπιστώθηκε ότι την πρώ-
τη θέση καταλαμβάνουν τα SMS (Schlobinski, 2009, σελ. 13, 83). Αλλά και κατά γενικότερη 
ομολογία, η νεολαία δεν προτιμά τα τηλεφωνήματα. Χρησιμοποιεί το κινητό αποκλειστικά 
για αποστολή μηνυμάτων και προχωρά σε τηλεφώνημα -συνήθως αναπάντητες κλήσεις- 
μόνο για να διαπιστώσει αν το κινητό του άλλου προσώπου είναι ανοιχτό. Όταν κάτι τέτοιο 
διαπιστωθεί, τότε η αναπάντητη ακολουθείται από μήνυμα (Dürscheid, 2002, σελ. 9). Το 
φαινόμενο έχει μάλιστα και προτίμηση φύλου, από ό,τι φαίνεται τα κορίτσια είναι εκείνα 
που ανταλλάσσουν πιο συχνά μηνύματα.  

Το πρώτο SMS εστάλη το 1992, ενώ μόνο το 2007 στη Γερμανία εστάλησαν 22,5 δισεκατομ-
μύρια μηνύματα. Εκτός από τα απλά μηνύματα υπάρχουν και εκείνα που περιέχουν εικόνες 
(MMS) ή συνδυασμό κειμένου με εικόνες (Schlobinski, 2009, σελ. 17) και έχουν ιδιαίτερη 
απήχηση στις μικρότερες ηλικίες, ενώ ενδιαφέρον παρουσιάζει για τους νέους και η δυνα-
τότητα να στέλνουν όποτε το επιθυμούν μηνύματα διατηρώντας την ανωνυμία τους 
(Nowotny, 2005, σελ. 27).  
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Η ανάπτυξη της τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια έχει καταστήσει δυνατή την επικοινωνια-
κή δικτύωση κάθε ανθρώπου, σε κάθε τόπο, οποιαδήποτε χρονική στιγμή με αποτέλεσμα 
να παρατηρείται ραγδαία αλλαγή των επικοινωνιακών και κοινωνικών σχέσεων, η οποία 
επηρεάζεται και από τις διάφορες μορφές των νέων μέσων (Schlobinski, 2006, σελ. 26). Τα 
SMS προσφέρουν μια επικοινωνία η οποία συναντάται σε παρόμοια μορφή στο Online-Chat 
και στο E-Mail. Όμως στην πραγματικότητα υπάρχουν κάποιες ουσιαστικές διαφορές ανά-
μεσα στην επικοινωνία μέσω SMS και στην επικοινωνία μέσω άλλων ψηφιακών μέσων. Η 
επικοινωνία με SMS διαφέρει από αυτήν με Chat στον αριθμό των χαρακτήρων και στο ότι 
δεν πραγματοποιείται στον ίδιο χρόνο, ενώ σε σχέση με την επικοινωνία μέσω E-Mail πα-
ρατηρείται και πάλι το ζήτημα της ποσότητας των χαρακτήρων, όμως επιπροσθέτως ση-
μειώνεται και μια απώλεια άνεσης σε σχέση με το πληκτρολόγιο ενός υπολογιστή, αν υπο-
θέσουμε ότι το E-Mail στέλνεται μέσω υπολογιστή. Η σημαντικότερη ωστόσο διαφορά ε-
ντοπίζεται στο χρόνο που χρειάζεται για να απαντήσει κάποιος μέσω SMS. Σύμφωνα με έ-
ρευνες, ο συνήθης χρόνος απάντησης ενός SMS κυμαίνεται από 15 μέχρι 30 λεπτά. Αν ξεπε-
ραστεί αυτό το χρονικό διάστημα, τότε αναμένεται κάποια αιτιολόγηση της καθυστέρησης 
(Schmidt, 2006, σελ. 320-321). Ωστόσο, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι δεν υφίσταται αναλογία 
με την πρόσωπο με πρόσωπο επικοινωνία. Η επικοινωνία μέσω μηνύματος έχει κάποια χα-
ρακτηριστικά τής κατά πρόσωπο επικοινωνίας, όμως μεταξύ τους υφίσταται μια σημαντική 
διαφορά. Η αντίδραση του συνομιλητή μας δεν μπορεί να είναι άμεση, εδώ και τώρα, αλλά 
εγείρεται μετά τη συνειδητοποίηση λήψης του μηνύματος (Güntner, 2014, σελ. 133).   

Να μη λησμονηθεί, ωστόσο, και το πλεονέκτημα της επικοινωνίας μέσω SMS έναντι των 
προαναφερθέντων μορφών, το οποίο έγκειται στο ότι ουσιαστικά το μόνο που χρειάζεται 
κανείς είναι μια μικρή συσκευή που χωράει σε κάθε τσέπη, ούτε υπολογιστή, ούτε σύνδεση 
στο ίντερνετ. Επιπλέον, μπορεί να στέλνει κανείς μηνύματα και κρυφά, ακόμη και εκεί που 
δεν επιτρέπεται, όπως κατά τη διάρκεια του μαθήματος ή των διαγωνισμάτων (Dürscheid, 
2002, σελ. 5-6). 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε ότι αυτό στο οποίο θα πρέπει να εστιάσουμε είναι ότι η επικοι-
νωνία αυτού του είδους είναι επικοινωνία με χαρακτηριστικά διαλόγου. Σε αυτόν τον διά-
λογο μπορεί να συμμετέχουν δύο ή και περισσότεροι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι όμως αλ-
ληλεπιδρούν. Κάποιος στέλνει ένα μήνυμα και κάποιος άλλος θα αντιδράσει σε αυτό το 
ερέθισμα και αυτή η διαδικασία μπορεί να συνεχίζεται αδιάκοπα (Günthner, 2011, σελ. 9, 
Dittmann, Siebert & Staiger-Anlauf, 2007, σελ. 11).   

Η γερμανική γλώσσα που χρησιμοποιείται στα SMS διακρίνεται από ορισμένα χαρακτηρι-
στικά που αξίζει να δούμε λίγο πιο αναλυτικά:  

Ένα γνώρισμα των μηνυμάτων είναι ότι αν και πρόκειται για γραπτά κείμενα, στην πραγμα-
τικότητα έχουν μεγαλύτερη σχέση με τον προφορικό λόγο, αφού αντικαθιστούν τα τηλεφω-
νήματα. Για το λόγο αυτό η σύλληψη του περιεχομένου τους είναι ανάλογη με την προφο-
ρική επικοινωνία. Όσο πιο κοντινή είναι μάλιστα η σχέση των ανθρώπων μεταξύ τους, τόσο 
πιο έντονα προσανατολίζεται το περιεχόμενου του μηνύματος στην προφορική επικοινωνί-
α, όπως και μέσω Chat και Mail (Schmidt, 2006, σελ. 320, 327).  

Το πιο χαρακτηριστικό γνώρισμα της γλώσσας των SMS είναι, ωστόσο, οι συντομογραφίες. 
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Ονόματα, ημέρες, πόλεις, προθέσεις, αντωνυμίες, σύνδεσμοι, άρθρα και όποια λέξη μπο-
ρούμε να φανταστούμε γράφεται στα μηνύματα σε μορφή συντομογραφίας. Αυτές οι συ-
ντομογραφίες μπορεί να αντιπροσωπεύουν ωστόσο και ολόκληρες φράσεις. Ουσιαστικά, 
όταν γίνεται λόγος για τη γλώσσα των SMS που στέλνει η νέα γενιά, εννοείται ότι πάντα 
περιλαμβάνονται συντομογραφίες.  

Κύριος λόγος για τη χρησιμοποίησή τους είναι η εξοικονόμηση χρόνου και χρήματος δεδο-
μένου του περιορισμού στον αριθμό χαρακτήρων, όμως δεν πρέπει να υποτιμηθεί και η 
σημασία δημιουργίας μιας συνθηματικής, μυστικής γλώσσας, η οποία θα διευκολύνει την 
επικοινωνία των νέων, αλλά δε θα γίνεται εύκολα αντιληπτή από τους μεγαλύτερους και 
κυρίως από γονείς και δασκάλους (Schlobinski, 2009, σελ. 23, 25, 55 · Schlobinski Fort-
mann, Groß, Hogg, Horstmann & Theel, 2001, σελ. 17). Το μόνο που είναι απαραίτητο, είναι 
να επιτυγχάνεται η κατανόηση μεταξύ των νέων, τότε έχει επιτευχθεί και το επικοινωνιακό 
καθήκον του SMS (Diekmannshenke, 2007, σελ. 225).  

Στα χαρακτηριστικά της ιδιαίτερης αυτής γλώσσας των συντομογραφιών είναι η ομοηχία 
και η χρήση των αριθμών είτε στη θέση λέξεων με παρόμοιο ήχο όπως π.χ. «Gute N8» αντί 
«Gute Nacht» (Καληνύχτα), «8ad» αντί «achte auf dich» (πρόσεχε τον εαυτό σου) ή «8ung» 
αντί «Achtung» (προσοχή), είτε για τον αριθμό των λέξεων που εκπροσωπούν, όπως π.χ. 
«3n» αντί «nie, niemals, nirgendwo» (ποτέ, καμία φορά, πουθενά). –Να επισημανθεί εν πα-
ρενθέσει ότι τα παραδείγματα που χρησιμοποιούνται σε αυτήν την ενότητα παρατίθενται 
αλφαβητικά, αλλά χωρίς τις παρατηρήσεις κατηγοριοποίησης που ακολουθούν, από τον 
Schlobinski (2009, σελ. 27-40). 

Στις περισσότερες των περιπτώσεων οι συντομογραφίες αποτελούνται από το πρώτο γράμ-
μα κάθε λέξης, π.χ. «BSE» αντί «Bin so einsam» (είμαι τόσο μόνος), «bs» αντί «bis später» 
(τα λέμε αργότερα), «nfd» αντί «nur für dich» (μόνο για σένα), «sgutws» αντί «schlaf gut 
und träum was Schönes» (κοιμήσου καλά και ονειρέψου κάτι όμορφο). Αυτό ισχύει ακόμη 
και για σύνθετες λέξεις, όπως π.χ. η λέξη «Wochenende» (Σαββατοκύριακο) που γράφεται 
ως «we» από τα αρχικά των δύο συνθετικών της.    

Εξίσου συχνός είναι επίσης ο συνδυασμός του αρχικού γράμματος για ορισμένες λέξεις, με 
περισσότερα γράμματα για άλλες της ίδιας φράσης, όπως στην περίπτωση του «bigbedi» 
αντί του «bin gleich bei dir» (έρχομαι αμέσως σε σένα), ενώ όταν πρόκειται για σύντομα 
απαντητικά μηνύματα μίας μόνο λέξης παρατηρείται η χρήση μερικών γραμμάτων της, π.χ. 
«vll» αντί «vielleicht» (ίσως). 

Υπάρχει, επίσης, σαφής προτίμηση σε συντομογραφίες που αποτελούνται από την επανα-
λαμβανόμενη χρήση του ίδιου γράμματος, όπως π.χ. «kk» αντί «kein Kommentar» (ουδέν 
σχόλιο), «www» αντί «wir werden warten» (θα περιμένουμε).  

Όσον αφορά στις θεματικές παρουσιάζεται πληθώρα. Τα SMS αφορούν όλα τα θέματα, από 
χαιρετισμούς π.χ. «aws» αντί «auf Wiedersehen» (εις το επανιδείν) και «bb» ή «biba» αντί 
«bis bald» (τα λέμε σύντομα) μέχρι χωρισμούς και ερωτικές εξομολογήσεις π.χ. «hdl» αντί 
«hab dich lieb» (σ’ αγαπώ) ή «hdal» αντί «hab dich auch lieb» (κι εγώ σ’ αγαπώ) και «dfm» 
αντί «du fehlst mir» (μου λείπεις). Ωστόσο πολύ συχνή είναι η χρήση τους για προγραμμα-
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τισμό σχεδίων, καθορισμό συναντήσεων και απλές καθημερινές ερωτήσεις και απαντήσεις 
μεταξύ των εφήβων. Στην περίπτωση αυτή βέβαια αντικαθιστούν ακόμη και μεγαλύτερες 
σε έκταση προτάσεις ή και ερωτήσεις. Χαρακτηριστικά παραδείγματα: «as» αντί «antworte 
schnell» (απάντησε γρήγορα), «bidunowa» αντί «bist du noch wach?» (είσαι ακόμη ξύ-
πνιος;), «islano» αντί «ich schlafe noch» (κοιμάμαι ακόμη), «ka» αντί «keine Ahnung» (δεν 
έχω ιδέα), «kajeni» αντί «kann jetzt nicht» (δεν μπορώ τώρα), «klm» αντί «keine Lust mehr» 
(δεν έχω πια διάθεση), ko15mispä¨» αντί «komme 15 Minuten später» (θα έρθω 15’ αργό-
τερα), «rumian» αντί «ruf mich an» (τηλεφώνησέ μου), «sfh» αντί «Schluss für heute» (τέ-
λος για σήμερα), «wamaduheu» αντί «was machst du heute?» (τι κάνεις σήμερα;), «wama-
wiheab» αντί «was machen wir heute Abend?» (τι θα κάνουμε σήμερα το βράδυ;), «waudi» 
αντί «warte auf dich» (σε περιμένω), «wtel» αντί «wir telefonieren» (θα τηλεφωνηθούμε). 

Να επισημανθεί στο σημείο αυτό ότι τα προαναφερθέντα επιβεβαιώνονται και από σχετι-
κές έρευνες για τη γενικότερη χρήση των SMS, οι οποίες αποδεικνύουν την πληθώρα των 
θεμάτων και αναφέρουν στην πρώτη θέση των προτιμήσεων θέματα γύρω από διαμόρφω-
ση ελεύθερου χρόνου και ρυθμίσεις συναντήσεων και στη δεύτερη θέση θέματα αγάπης 
και φιλίας, ακολουθούμενα από εκείνα για σχολείο και επάγγελμα (Schmidt, 2006, σελ. 322 
· Krause & Schwitters, 2002, σελ. 22).   

Το περιεχόμενο, ωστόσο, των SMS δεν είναι πάντα μόνο συντομογραφίες. Στις περισσότε-
ρες περιπτώσεις πρόκειται για κείμενα τα οποία περιέχουν πολλές συντομογραφίες ή του-
λάχιστον για συγκεκριμένες λέξεις ή φράσεις χρησιμοποιούνται αποκλειστικά και μόνο συ-
ντομογραφίες. Πέραν των συντομογραφιών και εξετάζοντας το υπόλοιπο περιεχόμενο των 
SMS διαπιστώνουμε ότι πολλές φορές χρησιμοποιούνται και ομοιοκαταληξίες, στιχάκια και 
ποιήματα (Krause & Schwitters, 2002, σελ. 24). 

Περαιτέρω, η γλώσσα των μηνυμάτων χαρακτηρίζεται από το φαινόμενο των «περικοπών». 
Η προφορική γλώσσα φαίνεται πως έχει επιδράσει και σε αυτό το σημείο στα μηνύματα και 
έτσι παρατηρούμε συχνά να λείπουν από τις λέξεις οι καταλήξεις, κυρίως στα ρήματα, αλλά 
όχι μόνο. Οι καταλήξεις που αποφεύγουν πιο συχνά οι νέοι να γράφουν είναι οι «-e» και «-
t». Έτσι, βλέπουμε τις περισσότερες φορές τα ρήματα στο α΄ ενικό πρόσωπο χωρίς κατάλη-
ξη (συχνά και χωρίς προσωπική αντωνυμία) -π.χ. hab, glaub αντί ich habe, ich glaube- αλλά 
το ίδιο συμβαίνει και στο γ΄ ενικό -π.χ. das is αντί das ist. Επίσης και από την κατάληξη –en 
συχνά απουσιάζει το –e -π.χ. müssn, sehn αντί müssen, sehen. Υπάρχουν όμως και άλλες 
λέξεις που έχουν υποστεί «περικοπές». Σχεδόν ποτέ δεν βλέπουμε τη λέξη nicht ολόκληρη –
nich-, αλλά ούτε και το θηλυκό του αόριστου άρθρου eine, αν και εδώ λείπει η αρχή της 
λέξης -ne. Το πρόβλημα συνεχίζεται και σε συνδυασμούς προθέσεων με άρθρα –π.χ. aufm, 
aufn. Τέλος, το φαινόμενο βρίσκει εφαρμογή και στις λέξεις που έχουν κατάληξη -er, η ο-
ποία λόγω προφοράς γίνεται –a π.χ. supa, wieda, leida αντί super, wieder, leider 
(Schlobinski, Fortmann, Groß, Hogg, Horstmann & Theel, 2001, σελ. 15-17). 

Όσον αφορά στον τρόπο γραφής, η γλώσσα των SMS περιλαμβάνει και τα λεγόμενα 
Smileys, τα οποία χρησιμοποιούνται για να εκφράσουν σε σύντομο χρόνο συναισθήματα, -
έτσι προήλθε και ο όρος Emoticon. Τα Smileys δε διακοσμούν μόνο ένα μήνυμα, αλλά του 
προσδίδουν και έναν πιο ανεπίσημο χαρακτήρα. Υπάρχουν καταχωρημένα πάνω από 80 
διαφορετικά σύμβολα, ωστόσο στη Γερμανία χρησιμοποιούνται σήμερα περίπου 54 τέτοια 
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σύμβολα έκφρασης συναισθημάτων -π.χ. : - ), : - )), : - e, {}- με πιο συχνό το : - ). Περαιτέρω 
χρησιμοποιούνται και οι αστερίσκοι (*). (Schlobinski, Fortmann, Groß, Hogg, Horstmann 
& Theel, 2001, σελ. 11, 14 · Schlobinski, 2009, σελ. 89).  

Οι έφηβοι γράφουν τα μηνύματα είτε ολόκληρα με κεφαλαία γράμματα, είτε ολόκληρα με 
μικρά, είτε μια φράση που θέλουν να τονίσουν με κεφαλαία και το υπόλοιπο περιεχόμενο 
με μικρά, είτε σπανιότερα ολόκληρο το μήνυμα χωρίς κενά μεταξύ των λέξεων, αλλά με 
κεφαλαίο το πρώτο γράμμα κάθε λέξης. Αυτή η αποφυγή των κενών ανάγεται και πάλι στον 
περιορισμό των χαρακτήρων του μηνύματος (Schlobinski, Fortmann, Groß, Hogg, Horst-
mann & Theel, 2001, σελ. 8, 10). Αυτό ωστόσο που δεν αποφεύγουν είναι η κακή χρήση της 
γερμανικής γλώσσας. Η πολύ συχνή χρήση συντομογραφιών, η αναγκαστικά μειωμένη έ-
κταση του περιεχομένου τους, η επιρροή του προφορικού λόγου, έχουν οδηγήσει στην κα-
ταστρατήγηση γραμματικών και συντακτικών δομών της γερμανικής γλώσσας (Schlobinski, 
2009, σελ. 106). 

Επίλογος 

Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι στην παρούσα μελέτη παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρα-
κτηριστικά μιας πτυχής της γερμανικής γλώσσας της σύγχρονης εποχής, της εποχής της νέας 
γενιάς και των νέων μέσων. Το εν λόγω αντικείμενο παρουσιάζει μεγάλο ενδιαφέρον, λόγω 
ωστόσο της ευρείας θεματικής του δεν είναι δυνατόν να αναλυθεί εδώ σε βάθος. Έτσι η 
μελέτη επικεντρώθηκε σε συγκεκριμένους τομείς και στα βασικά τους μόνο χαρακτηριστι-
κά.  

 Αρχικά μελετήθηκαν οι επιρροές που έχει δεχθεί η γερμανική γλώσσα από την αγγλική σε 
συγκεκριμένο ωστόσο πεδίο, αυτών των ΤΠΕ και συγκεκριμένα του ηλεκτρονικού υπολογι-
στή και του διαδικτύου. Αναλύθηκε το φαινόμενο «Denglisch», το οποίο αναφέρεται ου-
σιαστικά σε λέξεις οι οποίες έχουν ενταχθεί στο γερμανικό λεξιλόγιο και είναι μεν αγγλικές, 
ωστόσο έχουν προσαρμοστεί στους κανόνες δομής της γερμανικής γλώσσας, ενώ μέσα από 
συγκεκριμένα παραδείγματα παρουσιάστηκαν τα βασικά χαρακτηριστικά των «νέων» ου-
σιαστικών και ρημάτων.  

Στη συνέχεια το ενδιαφέρον εστιάστηκε στην αμιγώς γερμανική γλώσσα που χρησιμοποι-
ούν οι νέοι για την επικοινωνία τους μέσω SMS και παρουσιάστηκαν τα βασικά της χαρα-
κτηριστικά.  

Και οι δύο άξονες, ωστόσο, μέσω των οποίων μελέτησε η εργασία αυτή σε θεωρητικό και 
πρακτικό επίπεδο τη γερμανική γλώσσα, καταλήγουν σε ένα κοινό συμπέρασμα. Η νέα γε-
νιά χρησιμοποιεί σήμερα σε σημαντικό βαθμό τις νέες τεχνολογίες, τις επιλέγει ως βασικές 
μορφές επικοινωνίας και διαμορφώνει τη σύγχρονη γερμανική γλώσσα. Είτε πρόκειται για 
όρους οι οποίοι προέρχονται από την αγγλική γλώσσα και έχουν εκγερμανιστεί είτε πρόκει-
ται για νέες ακατανόητες λέξεις-φράσεις με τη μορφή συντομογραφιών το αποτέλεσμα πα-
ραμένει ότι η νέα γενιά επιβεβαιώνει ότι η γλώσσα αποτελεί έναν ζωντανό οργανισμό, γίνε-
ται γλωσσοπλάστης και καλώς ή κακώς ενσωματώνει νέα στοιχεία στη γερμανική γλώσσα, 
πρωτίστως μέσω της συχνής χρήση τους στην καθημερινότητά της.  
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H επίδραση των ηλεκτρονικών παιχνιδιών στη φυσική αγωγή και την υγεία παιδιών και 
νέων. Μία βιβλιογραφική επισκόπηση. 
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Περίληψη 

Στο συγκεκριμένο άρθρο παρουσιάζονται τα ηλεκτρονικά παιχνίδια που προάγουν την υ-
γεία και την άσκηση στην παιδική και νεανική ηλικία, και γίνεται επισκόπηση σχετικών ε-
ρευνών. Στόχος είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας των εν λόγω παιχνιδιών στους 
εξής δύο άξονες: (α) ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και των 
νέων σχετικά με διάφορα θέματα υγείας, και (β) προώθηση της άσκησης και υποβοήθηση 
της βελτίωσης της σωματικής κατάστασης και της υγείας των παικτών. Τέλος, παρουσιάζο-
νται τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας των 
εν λόγω παιχνιδιών και παρατίθενται κατευθύνσεις μελλοντικής διερεύνησης. 

Λέξεις κλειδιά: ηλεκτρονικά παιχνίδια, exergames, φυσική αγωγή, υγεία 

Εισαγωγή 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια αποτελούν αποτελούν πλέον αναπόσπαστο κομμάτι του κοινωνι-
κού και πολιτιστικού μας περιβάλλοντος (Oblinger, 2004), καθώς και ιδιαίτερα διαδεδομένη 
και προσφιλή δραστηριότητα για τα παιδιά και τους νέους, κατέχοντας κεντρικό ρόλο στη 
ζωή τους (Kirriemuir & McFarlane, 2004). Σύμφωνα με την έρευνα της Entertainment Soft-
ware Association (2013), το 58% των Αμερικανών παίζει ηλεκτρονικά παιχνίδια, ενώ η μέση 
οικογένεια διαθέτει τουλάχιστον μία παιχνιδομηχανή, ηλεκτρονικό υπολογιστή ή κινητό 
τηλέφωνο. Επιπροσθέτως, το 62% των παικτών παίζει παιχνίδια με άλλους, είτε διαδικτυα-
κά, είτε στον ίδιο χώρο, ενώ το 58% των γονέων παίζουν με τα παιδιά τους τουλάχιστον μία 
φορά τον μήνα (Entertainment Software Association, 2013). Όπως αποδεικνύεται από πρό-
σφατες έρευνες, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι εξίσου δημοφιλή και εκτός Αμερικής (Mar-
shall et al., 2006; Lampert et al., 2007). Μία εξήγηση για τη δημοτικότητά τους είναι ότι εν-
σωματώνουν χαρακτηριστικά όπως φαντασία, πρόκληση και περιέργεια.  

Στο εν λόγω άρθρο θα γίνει παρουσίαση μιας ειδικής κατηγορίας βιντεοπαιχνιδιών, των 
λεγόμενων “ενεργών” (active) παιχνιδιών, τα οποία έχουν ως στόχο την αλλαγή της στάσης 
των παιδιών και των νέων απέναντι σε θέματα υγείας, καθώς και τη βελτίωση της σωματι-
κής τους κατάστασης. Συνεπώς, τα κύρια ερευνητικά ερωτήματα που θα γίνει προσπάθεια 
να απαντηθούν είναι τα ακόλουθα: 

Ερευνητικό Ερώτημα (ΕΕ1): Μπορούν τα συγκεκριμένα ηλεκτρονικά παιχνίδια να προωθή-
σουν την ενημέρωση σχετικά με θέματα υγείας σε παιδιά και νέους; 

Ερευνητικό Ερώτημα (ΕΕ2): Μπορούν τα συγκεκριμένα παιχνίδια να ωθήσουν τους παίκτες 
να ασκηθούν και να βελτιώσουν τη σωματική τους κατάσταση; 
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Στη συνέχεια, αναλύεται ο όρος “Παιχνιδοκεντρική Μάθηση” και γίνεται αναφορά σε θέμα-
τα συσχέτισης της υγείας παιδιών και νέων και των ηλεκτρονικών παιχνιδιών. Έπειτα, γίνε-
ται κατηγοριοποίηση αυτών των παιχνιδιών βάσει του περιεχομένου τους, και στην επόμε-
νη ενότητα του άρθρου περιγράφεται η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την επισκό-
πηση. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται διάφορα χαρακτηριστικά παραδείγματα ερευνών για 
κάθε κατηγορία παιχνιδιών και στο τέλος, τα συμπεράσματα που προκύπτουν για την απο-
τελεσματικότητα των εν λόγω παιχνιδιών, και γίνεται ανακεφαλαίωση, αναφέροντας πα-
ράλληλα κατευθύνσεις μελλοντικής έρευνας και στον τομέα. 

Θεωρητικό υπόβαθρο: Παιχνιδοκεντρική Μάθηση και Σοβαρά Παιχνίδια 

Έως τώρα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν χρησιμοποιηθεί ως εκπαιδευτικά εργαλεία σε 
διάφορους τομείς, καθώς υποστηρίζουν (α) ενεργό μάθηση και μάθηση βασισμένη στην 
επίλυση προβλημάτων, (β) ανάκληση και εφαρμογή προϋπάρχουσας γνώσης σε νέες κατα-
στάσεις, (γ) άμεση ανάδραση στις ενέργειες του παίκτη, (δ) συμμετοχή σε κοινωνικές ομά-
δες, και (ε) αυτοαξιολόγηση μέσω των μηχανισμών βαθμολόγησης και των διαφορετικών 
επιπέδου του παιχνιδιού (Oblinger, 2004). Κάποιοι από αυτούς τους τομείς είναι η εξάσκη-
ση γνωστικών ικανοτήτων, ιδίως σε ηλικιωμένους (Basak et al., 2008), καθώς και η εκμάθη-
ση διαφόρων αντικειμένων, όπως Μαθηματικά (Klawe, 1999), και Πληροφορική (Papaster-
giou, 2008) από μικρότερες ηλικίες. Η εκπαιδευτική μέθοδος, η οποία προτείνει τη χρήση 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την εκμάθηση ή την εξάσκηση δεξιοτήτων των παικτών, ονο-
μάζεται “Παιχνιδοκεντρική Μάθηση” (Game-Based Learning). 

Τα παιχνίδια τα οποία έχουν δημιουργηθεί ειδικά για την εξάσκηση των παικτών, ονομάζο-
νται συχνά "σοβαρά" παιχνίδια (serious games), και βρίσκουν εφαρμογή σε διάφορους το-
μείς, όπως Εκπαίδευση, Βιομηχανία, αλλά και Υγεία (Sawyer & Smith, 2008). Ειδικότερα, 
όσoν αφορά στον τομέα της Υγείας, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια φαίνεται ότι έχουν τη δυνα-
τότητα να βοηθήσουν στην επανένταξη και στη βελτίωση της υγείας ασθενών, παραδείγμα-
τος χάρη μετά από εγκεφαλικό ή τραυματισμό (Broeren et al., 2008), ηλικιωμένων που α-
ντιμετωπίζουν κινητικά και άλλα προβλήματα (Szturm et al., 2011), ατόμων με προβλήματα 
λόγω διαβήτη (Lieberman, 2012), αλλά και παιδιών με πρoβλήματα υγείας, όπως παχυσαρ-
κία (Staino & Calvert, 2012), και κινητικά προβλήματα (Sandlund et al., 2009). Επιπροσθέ-
τως, αρκετά από τα παιχνίδια αυτά στοχεύουν στην προώθηση ενός πιο υγιεινού και δρα-
στήριου τρόπου ζωής (Baranowski et al., 2008) και στην ενημέρωση των παικτών σχετικά με 
διάφορα θέματα υγείας (Paperny & Starn, 1989). 

Υγεία στην παιδική ηλικία και ηλεκτρονικά παιχνίδια 

Η φυσική δραστηριότητα και η άσκηση είναι αναγκαίοι παράγοντες για τη διατήρηση της 
υγείας των παιδιών και των νέων. Παρόλα αυτά, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, η 
πλειοψηφία των παιδιών και των νέων παγκοσμίως δεν πληροί τα κριτήρια για επαρκή σω-
ματική δραστηριότητα, ενώ μπορεί να θεωρηθεί ως “αδρανής” (inactive) (WHO, 2010). Ο 
σύγχρονος αστικός τρόπος ζωής μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της φυσικής άσκησης των 
παιδιών και των νέων, ενώ παράλληλα ενθαρρύνει τον καθιστικό τρόπο ζωής, ο οποίος 
συνδέεται με πληθώρα αρνητικών δεικτών, όπως (α) κακή φυσική κατάσταση - σωματικές 
παθήσεις, (β) μείωση, (γ) αντικοινωνική συμπεριφορά, και (δ) χειρότερη σχολική επίδοση 
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(Tremblay et al., 2011). Ιδιαίτερα έντονο είναι άλλωστε το πρόβλημα της παιδικής παχυ-
σαρκίας, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε καρδιακές παθήσεις, υπέρταση, διαβήτη, αποξέ-
νωση από συνομήλικους και κατάθλιψη (U.S. Department of Human Services, 2001).   

Έως τώρα, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια έχουν συχνά αντιμετωπιστεί με καχυποψία, καθώς έχει 
θεωρηθεί ότι συμβάλουν στον καθιστικό τρόπο ζωής και, σε συνδυασμό με λανθασμένες 
διατροφικές συνήθειες, συντελούν στην αύξηση της παιδικής παχυσαρκίας (Laurson et al., 
2008). Επιπροσθέτως, εμπειρικές έρευνες έχουν δείξει ότι υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στον 
χρόνο που αφιερώνεται σε ηλεκτρονικά παιχνίδια και σε χαμηλά επίπεδα φυσικής δραστη-
ριότητας (Vandewater, 2004). Παρόλα αυτά, άλλες έρευνες είχαν αντικρουόμενα αποτελέ-
σματα, καθώς δεν βρήκαν κάποια συσχέτιση ανάμεσα στο παίξιμο ηλεκτρονικών παιχνι-
διών και στη σωματική δραστηριότητα (Telama et al., 2005). 

Κατηγορίες ηλεκτρονικών παιχνιδιών για την προώθηση της υγείας σε παιδιά και νέους 

Η ενότητα αυτή αφορά σε παιχνίδια τα οποία απευθύνονται αποκλειστικά σε παιδιά και 
νέους και φαίνεται να έχουν τη δυνατότητα να προωθήσουν την άσκηση και τον υγιεινό 
τρόπο ζωής. Τα εν λόγω παιχνίδια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία παρέμβασης, 
σύμφωνα με τις ακόλουθες δύο προσεγγίσεις: (α) είτε για εκπαίδευση και ενημέρωση πάνω 
σε θέματα υγείας, (β) είτε για αύξηση της σωματικής άσκησης και, ως αποτέλεσμα, τη βελ-
τίωση της υγείας των παιδιών και των νέων. Στην πρώτη κατηγορία ανήκουν παιχνίδια τα 
οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να διδάξουν στους παίκτες διάφορα πράγματα 
σχετικά με τη σωστή διατροφή και γενικότερα την υγεία, να ενημερώσουν ασθενείς σχετικά 
με την πάθησή τους, ή να βοηθήσουν στην πρόληψη παθήσεων, μέσω της αλλαγής συνη-
θειών που μπορεί να έχουν επιβλαβείς συνέπειες στην υγεία του παίκτη. 

Στη δεύτερη κατηγορία ανήκουν παιχνίδια τα οποία αφορούν στη φυσική αγωγή (ΦΑ). Τα 
παιχνίδια αυτά περιλαμβάνουν προσομοιώσεις αθλημάτων και είναι ιδιαίτερα δημοφιλή 
ανάμεσα στους νέους (Kim & Hyungil, 2007). Επιπροσθέτως, πρόσφατα εμφανίστηκε μία 
νέα γενιά ηλεκτρονικών παιχνιδιών, τα λεγόμενα “exergames” ή “active video games” 
(AVG). Στο εξής, θα αναφερόμαστε σε αυτά ως ενεργά βιντεοπαιχνίδια ή ΕΒΠ. Τα παιχνίδια 
αυτά αποτελούν καινοτόμα εργαλεία, τα οποία έχουν τη δυνατότητα να μετατρέψουν μια 
παραδοσιακά καθιστική δραστηριότητα, όπως το παίξιμο ηλεκτρονικών παιχνιδιών, σε φυ-
σική δραστηριότητα. Παραδείγματος χάρη, ένα διάσημο “exergame” είναι το “Dance Dance 
Revolution” (DDR) της Konami Corporation στο οποίο ο παίκτης χορεύει πάνω σε μια βάση 
με αισθητήρες σε συγχρονισμό με τη μουσική. Αυτά του είδους τα παιχνίδια δεν αποτελούν 
καθιστικές δραστηριότητες, και μπορούν να ενσωματωθούν σε μαθήματα φυσικής αγωγής 
(Papastergiou, 2009). 

Επισκόπηση ερευνών βασισμένες σε παιχνίδια σχετικά με θέματα υγείας 

Μεθοδολογία επισκόπησης 

Για να διασφαλιστεί ότι θα συμπεριληφθεί ένας εκτενής αριθμός από σχετικές έρευνες σε 
αυτήν την επισκόπηση, εφαρμόστηκαν 3 στρατηγικές αναζήτησης. Στην αρχή, οι συγγρα-
φείς επισκέφθηκαν μερικές από τις μεγαλύτερες βάσεις δεδομένων επιστημονικών άρθρων 
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(Elsevier, ScienceDirect, Pfeiffer, Public Library of Science - PLOS, US National Library of 
Medicine - NLM, National Institute of Health - NIH, κ.α.). Εφαρμόστηκαν φίλτρα αναζήτησης 
που αφορούσαν χρονικές περιόδους και αποκλείστηκαν άρθρα παλαιότερα από το 2000. 
Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν λέξεις κλειδιά όπως “exergames”, “health and games”, “children 
and health”, “game-based learning” και “Serious games”. 

Αποτελέσματα 

Όπως  είδαμε πιο πάνω, τα ΕΒΠ χωρίζονται σε δύο κατηγορίες (Ε.Υ. και Φ.Α.). Σε αυτές τις 
δύο κατηγορίες στηρίζονται και οι άξονες αξιολόγησης  των παιχνιδιών. Από την επισκόπη-
ση των άρθρων προκύπτει ότι αυτοί οι άξονες είναι έξι, τρεις που αφορούν την κατηγορία 
Ε.Υ. και τρεις που αφορούν την κατηγορία Φ.Α. Οι άξονες αυτοί είναι (α) Υγεία, (β) Καλή 
Διατροφή, (γ) Πρώτες Βοήθειες, (δ) Ενημέρωση για ατυχήματα κατά την άθληση, (ε) Από-
κτηση μηχανικών δεξιοτήτων και (στ) Βελτίωση φυσικής κατάστασης. 

Υγεία 

Τα ηλεκτρονικά αυτά παιχνίδια έχουν ως στόχο την παρουσίαση, την ευαισθητοποίηση, 
αλλά και την πρόληψη σοβαρών ασθενειών σε παιδιά, εφήβους και νέους. Τα παιχνίδια 
προσφέρουν διαδραστικότητα και εμπειρική μάθηση, τα οποία μπορούν να βελτιώσουν την 
αυτορρύθμιση και συμπεριφορά των παικτών σε θέματα υγείας (Yawn et al., 2000). Οι 
Bartholomew et al. (2000) περιγράφουν ένα παιχνίδι περιπέτειας, σχεδιασμένο βάσει της 
κοινωνικογνωστικής θεωρίας  του Bandura (1986), το οποίο στοχεύει στο να ενισχύσει τις 
ικανότητες διαχείρισης του άσθματος. Τα παιδιά και οι έφηβοι απόλαυσαν το παιχνίδι και 
βελτιώθηκε η αυτοδιαχείριση της ασθένειάς τους, καθώς μειώθηκαν οι επισκέψεις τους στο 
νοσοκομείο. Οι Yawn et al. (2000), παρουσίασαν ένα παιχνίδι περιπέτειας στο διάστημα, 
μέσω του οποίου τα παιδιά μπορούσαν να μάθουν για τα συμπτώματα του άσθματος και 
της θεραπείας του, μέσα από την ολοκλήρωση αποστολών που περιείχαν σχετικό εκπαιδευ-
τικό υλικό. Τα παιδιά συμμετείχαν επίσης στη σχεδίαση του παιχνιδιού, παρέχοντας πλη-
ροφορίες για την υλοποίησή του. Το παιχνίδι ήταν ιδιαίτερα αποτελεσματικό στο να βοη-
θήσει τα παιδιά να βελτιώσουν τις γνώσεις τους για το άσθμα.  

Διατροφή 

Στον άξονα αυτό αναφερόμαστε σε ηλεκτρονικά παιχνίδια που αφορούν στη διατροφή, τα 
οποία αξιολογούνται βάσει της αποτελεσματικότητάς τους. Οι Turnin et al. (2001) περιγρά-
φουν ένα παιχνίδι, στο οποίο παιδιά του δημοτικού σχολείου μαθαίνουν τις κατηγορίες των 
φαγητών και των συστατικών τους, βοηθώντας τους χαρακτήρες του παιχνιδιού να ετοιμά-
σουν ισορροπημένα γεύματα. Τα παιδιά που συμμετείχαν στην έρευνα απέκτησαν σημα-
ντικά περισσότερες γνώσεις και καλύτερη στάση σχετικά με θέματα διατροφής, σε σχέση με 
παιδιά που δεν έπαιξαν το παιχνίδι. Οι  Cullen et al. (2005), βασιζόμενοι και αυτοί στη θεω-
ρία του Bandura (1986), παρουσίασαν ένα παιχνίδι περιπέτειας, που είχε ως στόχο την αύ-
ξηση της πρόσληψης φρούτων, λαχανικών και χυμών από τα παιδιά. Στο παιχνίδι, το οποίο 
παρουσιάζεται και από τους Baranowski et al. (2003), τα παιδιά, αναλαμβάνοντας τον ρόλο 
του ιππότη, πρέπει να σώσουν ένα βασίλειο από την επιδρομή εισβολέων που καταστρέ-
φουν τα φρούτα και τα λαχανικά τους. Αξίζει να αναφερθεί ότι στον σχεδιασμό του εν λό-
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γων παιχνιδιού συνεισέφεραν και παιδιά. Τα αποτελέσματα του παιχνιδιού ήταν θετικά, 
καθώς φάνηκε ότι αυξήθηκε η κατανάλωση φρούτων και λαχανικών από τους παίκτες και 
εξήχθη το συμπέρασμα ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να βοηθήσουν στη διόρθωση 
των διατροφικών συμπεριφορών.  

Πρώτες Βοήθειες 

Σε αυτόν τον άξονα δεν διερευνάται μόνο το μαθησιακό αποτέλεσμα των ηλεκτρονικών 
παιχνιδιών, αλλά επίσης και οι προκλήσεις που σχετίζονται με την παρουσίασή τους σε μία 
πραγματική τάξη. Σε αυτά τα παιχνίδια, τα οποία συχνά περιέχουν στοιχεία συνεργατικότη-
τας, οι μαθητές πρέπει να ολοκληρώσουν τόσο θεωρητικές, όσο και πρακτικές δραστηριό-
τητες (Tuzun, 2007). Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι τα εν λόγω παιχνίδια μπορούν να λει-
τουργήσουν ως παράγοντες αλλαγής του εκπαιδευτικού συστήματος, δίνοντας προτεραιό-
τητα στην ενεργή μάθηση και την αλληλοϋποστήριξη των μαθητών. 

Ενημέρωση για ατυχήματα κατά την άθληση 

Τα παιχνίδια αυτά αφορούν στα συμπτώματα, τα ρίσκα και τη διαχείριση τραυματισμών 
κατά τη διάρκεια αθλητικών δραστηριοτήτων. Παραδείγματος χάρη, οι Ciavarro et al. (2005) 
παρουσίασαν ένα αθλητικό παιχνίδι δράσης, το οποίο προσομοίωνε ένα πραγματικό παι-
χνίδι χόκεϋ, και επιμόρφωνε επιτυχώς έφηβους και νέους σχετικά με τη διάσειση. Το παι-
χνίδι αυτό παρουσίαζε μέσω φάσεων του παιχνιδιού ατυχήματα που προκαλούν διάσειση 
στον παίκτη, όπως θα συνέβαινε και σε ανάλογη περίσταση στην πραγματικότητα. Σε μία 
άλλη μελέτη οι Goodman et al. (2006) παρουσίασαν ένα παιχνίδι που έμοιαζε με “Tetris”, 
όπου τα τουβλάκια είχαν επάνω τους στοιχεία που μπορεί να σχετίζονταν με την διάσειση. 
Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι ήταν αποτελεσματικό στην απόκτηση γνώσης για 
τραυματισμούς στα πλαίσια αθλητικών δραστηριοτήτων. 

Απόκτηση μηχανικών δεξιοτήτων 

Στον άξονα αυτό μελετάται το πώς οι εμπειρίες και οι γνώσεις, οι οποίες αποκτούνται μέσω 
ενός ηλεκτρονικού παιχνιδιού, μπορούν να μεταφερθούν στον πραγματικό κόσμο. Οι Fery 
et al. (2001) διερεύνησαν την επίδραση δύο διαφορετικών μεθόδων για την εκμάθηση του 
τρόπο που ασκεί δύναμη για να χτυπήσει το μπαλάκι ένας παίκτης του γκολφ. Η μία ομάδα 
παρατηρούσε την κίνηση του παίκτη, ενώ η άλλη έναν μετρητή καταγραφής της δύναμης 
που κατέβαλε ο παίκτης στο μπαλάκι. Τα αποτελέσματα ήταν θετικότερα στους παίκτες που 
χρησιμοποίησαν τον μετρητή του παιχνιδιού. Από αυτό συμπεραίνουμε ότι τα παιχνίδια 
που μεταφέρουν γνώση στον πραγματικό κόσμο μπορούν όντως να είναι πετυχημένα κάτω 
από ορισμένες συνθήκες, οι οποίες χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης. 

Βελτίωση φυσικής κατάστασης 

Ένα παράδειγμα έρευνας που αφορά στα λεγόμενα “exergames”, είναι αυτή των Tan et al. 
(2002), οι οποίοι διερεύνησαν την ένταση, την κατανάλωση ενέργειας και την ασφάλεια 
κατά την χρήση του παιχνιδιού χορού DDR. Το δείγμα μελέτης αποτελούνταν από φοιτητές 
με καλή φυσική κατάσταση. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι δεν υπήρχε ρίσκο τραυματισμού 
και η ένταση της άσκησης συμβάδιζε με τις προδιαγραφές του ACSM. Επίσης, υποδεικνύ-
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ουν ότι τα “exergames” έχουν απήχηση στους νέους, αυξάνουν τη διάθεσή τους για φυσική 
άσκηση, και μπορούν να βοηθήσουν στη βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης. Επιπρο-
σθέτως, προέκυψε το συμπέρασμα ότι η απόλαυση του παίκτη αυξάνεται ανάλογα με την 
αύξηση της χρήσης των παιχνιδιών. Το ίδιο ισχύει και για την ωφέλεια στην υγεία του. Το 
σημαντικότερο, βέβαια, είναι ότι τα “exergames” μπορούν να βοηθήσουν ανθρώπους οι 
οποίοι το έχουν πραγματικά ανάγκη, όπως παιδιά και εφήβους που υποφέρουν από παχυ-
σαρκία. 

Συζήτηση και προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

Όσον αφορά στα αρχικά ερευνητικά ερωτήματα της μελέτης, όπως προκύπτει από την πα-
ραπάνω επισκόπηση σχετικών ερευνών, τα ηλεκτρονικά παιχνίδια μπορούν να έχουν θετική 
επίδραση στην ενημέρωση, εκπαίδευση και ευαισθητοποίηση των παιδιών και των νέων σε 
θέματα υγείας. Επιπλέον, μπορούν να δράσουν ως παράγοντες κινητροδρότησης, αυξάνο-
ντας τη συμμετοχή των παιδιών σε τέτοιες δραστηριότητες, με θετικά αποτελέσματα για τη 
βελτίωση της φυσικής τους κατάστασης και υγείας. Παρατηρείται, άλλωστε, ότι η σημερινή 
βιομηχανία παιχνιδιών, τόσο εκπαιδευτικών, όσο και ψυχαγωγικών, στρέφεται προς τα 
παιχνίδια υγείας, και κυρίως τα “exergames” (Microsoft Kinect, Nintendo Wii, Sony MovIt), 
δίνοντας στα παιδιά και στους νέους πληθώρα επιλογών. Τα εν λόγω παιχνίδια μπορούν να 
χρησιμοποιούν σε μαθήματα φυσικής αγωγής ως μέσο προπόνησης και εξάσκησης. Κά-
ποιες προτάσεις για μελλοντική διερεύνηση, θα μπορούσαν να είναι οι ακόλουθες: (α) η 
σύγκριση μεταξύ “single player” (ένας παίκτης) και “multiplayer modes” (πολλοί παίκτες), 
ως προς το κίνητρο και το μαθησιακό τους αποτέλεσμα, (β) το κατά πόσο είναι η εφικτή η 
μεταφορά γνώσης και εμπειριών από αυτά τα παιχνίδια σε καταστάσεις του πραγματικού 
κόσμου, και (γ) το αν μπορούν να υποκαταστήσουν αποτελεσματικά τη φυσική άσκηση, ή 
θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ως συμπληρωματικό εργαλείο στα εκπαιδευτικά προγράμ-
ματα φυσικής αγωγής. 
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Περίληψη 

Η προκείμενη μελέτη παρουσιάζει τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο 
διδασκαλίας δύο μαθημάτων με ένα ξεχωριστό τρόπο που διαχέεται σε ετερόκλητα μεταξύ 
τους γνωστικά αντικείμενα: τη Γερμανική ως δεύτερη ξένη γλώσσα και το μάθημα της Φυσι-
κής Αγωγής, τα οποία συνδυάστηκαν και προσεγγίστηκαν πρωτότυπα με τη βοήθεια των ΤΠΕ 
και του παιχνιδιού, με σκοπό τη δημιουργία εναλλακτικών βιωματικών τρόπων ανάδειξης 
τους προς όφελος των μαθητών μιας δωδεκαμελούς Ε’ τάξης, μέσα από ένα διαφορετικό 
εκπαιδευτικό ολιστικό πρίσμα που βασίστηκε στη μέθοδο «ολοκληρωμένης εκμάθησης πε-
ριεχομένου και γλώσσας» που προάγει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Μέσα από 
δραστηριότητες επί τετραμήνου αποδείχτηκε εμπειρικά μέσα από συζήτηση και θεωρητικά 
με τη συμπλήρωση ερωτηματολογίων ότι η διαφορετική, μη ρητή προσέγγιση της γνώσης 
μέσα από τη συνδιδασκαλία δύο γνωστικών αντικειμένων μπορεί να έχει ενθαρρυντικά απο-
τελέσματα στη γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη των μαθητών. 

Λέξεις κλειδιά:  Γερμανική Γλώσσα, Φυσική Αγωγή, διαθεματικότητα, μέθοδος Ολοκληρωμέ-
νης εκμάθησης περιεχόμενου και γλώσσας. 

Εισαγωγή 

Η μέθοδος της «ολοκληρωμένης εκμάθησης» της Φυσικής Αγωγής, ήτοι μέσα από το μαθη-
σιακό περιβάλλον άλλου διδακτικού αντικειμένου, όπως εδώ του ξενόγλωσσου μαθήματος, 
μπορεί να προσφέρει μια διαφορετική προσέγγιση στην παραδοσιακή διδασκαλία και μά-
θηση των δύο γνωστικών αντικειμένων και να δώσει ταυτόχρονα στους μαθητές κίνητρα και 
αυτοπεποίθηση. Όταν μάλιστα για την προώθηση της μάθησης των γερμανικών επιστρατεύ-
εται ένα μάθημα όπως η Φυσική Αγωγή, το αποτέλεσμα μπορεί να έχει ακόμη μεγαλύτερη 
διάρκεια και να βελτιώσει σημαντικά τη μαθησιακή διαδικασία (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2003). 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι, λαμβάνοντας υπόψη τις θεωρητικές αρχές αφενός για 
την «Ολοκληρωμένη Εκμάθηση Περιεχομένου και Γλώσσας» (εφεξής Ο.Ε.Π.Γ.) και αφετέρου 
για τα οφέλη του γλωσσικού εκπαιδευτικού παιχνιδιού, να παρουσιάσει τις δραστηριότητες 
που πραγματοποιήθηκαν στην τάξη ενός ελληνικού δημόσιου Δημοτικού Σχολείου στο πλαί-
σιο της διδασκαλίας της γερμανικής ως δεύτερης ξένης γλώσσας, παρουσιάζοντας ταυτό-
χρονα τα μαθητικά βήματα για την εκμάθηση της ομαλής Προστακτικής της γερμανικής 
γλώσσας καθώς και των κανόνων του ποδοσφαίρου και της πετοσφαίρισης.  

Ιδιαίτερο χαρακτηριστικό των δραστηριοτήτων που ακολουθούν είναι ότι βασίστηκαν και ε-
πέκτειναν τη μέθοδο Ο.Ε.Π.Γ. (βλ. παρακάτω) τόσο στη διδακτική ώρα του μαθήματος των 
γερμανικών όσο και στην ώρα της Φυσικής Αγωγής, συνδυάζοντας και προωθώντας έτσι και-
νοτόμα τις γνώσεις και τα οφέλη και των δύο γνωστικών αντικειμένων. 
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Η μέθοδος Ολοκληρωμένης Εκμάθησης Περιεχομένου και Γλώσσας 

Η μέθοδος Ο.Ε.Π.Γ. αντλεί τη διδακτική και μεθοδολογική της σημασία κυρίως από το διττό 
τρόπο που επιτυγχάνονται μέσω αυτής η γνώση και η καλλιέργεια δεξιοτήτων. Πρόκειται για 
ταυτόχρονη μάθηση κάποιου άλλου, ετερόκλητου φαινομενικά γνωστικού αντικειμένου - εν 
προκειμένω της Φυσικής Αγωγής- την ώρα διδασκαλίας του ξενόγλωσσου μαθήματος- εν 
προκειμένω των Γερμανικών (Ινστιτούτο Γκαίτε, 2007). 

Η σύγχρονη διδακτική των ξένων γλωσσών αναγνωρίζει ότι η επιρροή που έχει το περιβάλλον 
μάθησης στη μαθησιακή διαδικασία είναι ιδιαίτερα σημαντική, γεγονός που σημαίνει ότι η 
ενεργή συνεργασία μαθητή- δασκάλου σε κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, όπου τα αντι-
κείμενα διδάσκονται και βιωματικά, προωθεί την μάθηση σε πολύ μεγαλύτερο βαθμό από 
τον παραδοσιακό τρόπο. Δεν μπορεί βέβαια να παραβλέψει κανείς ότι ο χώρος, η οργάνωση, 
η προετοιμασία και ο χρόνος που απαιτούνται για την εφαρμογή -και εκπαιδευτική επέ-
κταση- της μεθόδου Ο.Ε.Π.Γ., καθιστούν το εγχείρημα δύσκολα εφαρμόσιμο. Η προσπάθεια 
δυσχεραίνεται ακόμη περισσότερο στη β΄ ξένη γλώσσα, αφού η διδασκαλία των γερμανικών 
στο Δημοτικό Σχολείο περιορίζεται σε δύο ώρες μόνο την εβδομάδα και μόνο για τις δύο 
τελευταίες τάξεις (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2006). 

Βασικός στόχος της μεθόδου στις παρακάτω δραστηριότητες ήταν η προώθηση της γλωσσι-
κής και μεταγλωσσικής ικανότητας με εντελώς φυσικό τρόπο ώστε να μπορεί να επιτευχθεί 
επικοινωνία σε πραγματικές καθημερινές καταστάσεις. Οι μαθητές ξέχασαν ότι μαθαίνουν 
την ξένη γλώσσα, αφού επικεντρώθηκαν στη μάθηση άλλου γνωστικού αντικειμένου. Το εν-
διαφέρον για τη γλώσσα παρέμεινε παρόλα αυτά έντονο, αφού μόνο μέσω αυτής μπορού-
σαν να επιτύχουν τους επικοινωνιακούς στόχους τους. Συχνές παρόμοιου τύπου επαφές μπο-
ρούν να επιδείξουν πολύ καλά αποτελέσματα ακόμη και σε πολύ νεαρές ηλικίες ή αρχάριους 
(Steinhäusler & Kazianka, 2005). 

Οι δραστηριότητες που παρατίθενται αποτελούν μία προέκταση της μεθόδου, όπως αυτή 
έχει προσαρμοστεί στα δεδομένα και τις ανάγκες της συγκεκριμένης σχολικής τάξης.  

Το εκπαιδευτικό παιχνίδι στη Φυσική Αγωγή 

Τα νέα αναλυτικά Προγράμματα αντιμετωπίζουν τη Φυσική Αγωγή ως ένα πολυδιάστατο 
γνωστικό εργαλείο που αποσκοπεί πέρα από τη βελτίωση της κινητικής απόδοσης των μαθη-
τών, και στη βελτίωση των συναισθηματικών και κοινωνικών παραμέτρων. Το μάθημα της 
Φυσικής Αγωγής ενδείκνυται ιδιαίτερα για διαθεματική προσέγγιση και χρήση πολλαπλών 
θεωριών μάθησης (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003). 

Με το εκπαιδευτικό παιχνίδι αναπτύσσονται ταυτόχρονα και μη ρητά η κριτική σκέψη, η συ-
νεργασία, η αλληλεπίδραση, η αυτοεκτίμηση, η συμμετοχικότητα και οι θετικές κοινωνικές 
στάσεις και αξίες (Funk & König, 2008). Μέσα από τη συμμετοχή τους στο παιχνίδι οι μαθητές 
κατανοούν τον αποδεκτό τρόπο συμπεριφοράς εντός αλλά και εκτός σχολικού χώρου, γεγο-
νός που συμβάλλει στην ανάπτυξη τους ως μελλοντικούς πολίτες. Εφαρμόζουν συγκεκριμέ-
νες στρατηγικές και αναγνωρίζουν τις συνέπειες των πράξεών τους συμμετέχοντας σε απλές 
διαδικασίες (αυτό-)αξιολόγησης.  
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Το παιχνίδι συνεπάγεται γνώση για άμεση χρήση σε πολλαπλά περιβάλλοντα, όπου ο ρόλος 
του δασκάλου είναι απλά βοηθητικός, ενώ η δημιουργία παράλληλων ομάδων εξασφαλίζει 
την ταυτόχρονη και όσο δυνατό πληρέστερη συμμετοχή ακόμα και μαθησιακά αδύνατων μα-
θητών, καθώς η δυναμική της ομάδας τους παρέχει ασφάλεια και σχετική ανωνυμία(ο.π.). 

Είναι λοιπόν σαφή τα οφέλη που μπορεί να αποκομίσουν οι μαθητές μέσα από τις δραστη-
ριότητες που θα παρουσιαστούν παρακάτω, οι οποίες βασίστηκαν στη μέθοδο Ο.Ε.Π.Γ. Η ορ-
γάνωση και υλοποίηση πραγματοποιήθηκε από τους δύο εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων α) 
των Γερμανικών και β) της Φυσικής Αγωγής (ο εκπαιδευτικός ήταν γνώστης της γερμανικής 
γλώσσας). 

Προτού γίνει εν συνεχεία εκτενής αναφορά στις εκπονηθείσες δραστηριότητες, είναι απα-
ραίτητη η διευκρίνιση των μεταβλητών εκείνων που στοιχειοθετούν το διδακτικό εγχείρημα.  

Ανθρωπογενείς και κοινωνιο-πολιτισμικοί παράγοντες 

Απαραίτητη προϋπόθεση για την κατανόηση των δραστηριοτήτων είναι η παράθεση των αν-
θρωπογενών και κοινωνιο-πολιτισμικών προϋποθέσεων που διέπουν το εγχείρημα αυτό, ό-
πως αυτές αναλύονται από το «μοντέλο του Βερολίνου» (Raabe, 2002).  

Αναλύοντας λοιπόν πρώτα τους ανθρωπογενείς παράγοντες πρέπει να γίνει αναφορά στην 
ομάδα- στόχο, στην τάξη δηλαδή που διεξήχθη η διδακτική προσέγγιση. Επρόκειτο για την 
ΣΤ’ Δημοτικού ενός ελληνικού δημόσιου ΕΑΕΠ Σχολείου στα βόρεια προάστια της Αθήνας, η 
οποία αποτελείτο από 12 μαθητές (8 αγόρια και 4 κορίτσια). Η ομάδα ήταν ομογενής όσον 
αφορά την χώρα καταγωγής των μαθητών, καθώς σε αυτήν δεν υπήρχε κανένας μαθητής 
άλλης εθνικότητας. Οι μαθητές διδάσκονται για δύο ώρες την εβδομάδα τη γερμανική 
γλώσσα για πρώτη φορά στην Ε’ τάξη, σε επίπεδο αρχαρίων, σύμφωνα με το Ενιαίο Ευρωπα-
ϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις Ξένες Γλώσσες (Συμβούλιο της Ευρώπης, 2001). Αρκετοί μαθη-
τές γνώριζαν τη γλώσσα σε ικανοποιητικό επίπεδο, διότι παρακολουθούσαν μαθήματα εκ-
μάθησης της εκτός σχολικού ωραρίου. Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής πραγματοποιείται με 
σπειροειδή και ολιστική διάταξη της ύλης από την Α΄ Δημοτικού για επίσης δύο ώρες εβδο-
μαδιαίως (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003).  

Για τη διεξαγωγή της διδακτικής πρακτικής ήταν απαραίτητη η συμβολή των Νέων Τεχνολο-
γιών. Οι γνώσεις των μαθητών όσον αφορά την Πληροφορική ήταν σε ικανοποιητικό επίπεδο. 
Το Σχολείο διέθετε αίθουσα πληροφορικής συνδεδεμένη στο διαδίκτυο με αναλογία υπολο-
γιστών - μαθητών 1:1, καθώς και μεγάλο προαύλιο χώρο αποτελούμενο από γήπεδα καλα-
θοσφαίρισης και πετοσφαίρισης.  

Το κοινωνικό κλίμα στην τάξη αποτελούσε μία πρόκληση για κάθε διδάσκοντα στο τμήμα 
αυτό. Οι μαθητές χωρίζονταν την ώρα της β΄ ξένης γλώσσας σε δύο παράλληλα τμήματα, 
γερμανικών και γαλλικών. Εντός της αίθουσας επικρατούσε σε γενικές γραμμές πολύ καλό 
επικοινωνιακό κλίμα μεταξύ των μαθητών. 

Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό όμως του τμήματος ήταν η τάση του για αθέτηση συμφωνηθέ-
ντων κανόνων, μη αποδοχή του προτύπου του εκπαιδευτικού, την παραμέληση των σχολικών 
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υποχρεώσεων καθώς μια συμπεριφορά που έφτανε στα όρια της εφηβικής παραβατικότη-
τας. Εντονότατη ήταν επίσης η εφηβική τάση που αφορούσε το σύνολο των μαθητών για 
συζήτηση πάνω σε κοινωνικά και εκπαιδευτικά θέματα.  

Οι σχέσεις μαθητών - δασκάλας χαρακτηριζόταν σε μεγάλο βαθμό από επιβολή θέσεων, α-
φού κάθε προσπάθεια της δασκάλας για ομαδοσυνεργατική διδασκαλία οδηγούσε σε δυ-
σκολία καλλιέργειας σεβασμού της τάξης. Πολλές πράξεις των μαθητών επέφεραν διαφόρων 
ειδών ποινές τόσο από τη δασκάλα, όσο και από τη Διευθύντρια. Ένα μέτρο που αποφασί-
στηκε ήταν η μη πραγματοποίηση περιπάτων/ εκδρομών για το υπόλοιπο της σχολικής χρο-
νιάς, γεγονός που επέτεινε τις ήδη τεταμένες σχέσεις του «ενωμένου μετώπου» των μαθη-
τών απέναντι στους εκπαιδευτικούς. 

Το κλίμα αυτό ήταν και ο λόγος που αποφασίστηκε η διεξαγωγή του παρόντος εγχειρήματος 
με τη συγκεκριμένη τάξη. Σαν εκπαιδευτικά πρότυπα οι καθηγητές ειδικοτήτων διαχωρίζο-
νται στη συνείδηση και στις αντιδράσεις των μαθητών από τους δασκάλους. Η Φυσική Αγωγή 
είναι πάντα ευπρόσδεκτη σαν μάθημα από την πλειονότητα των παιδιών από πολύ νεαρή 
ηλικία σαν έμφυτη τάση για συνεχή κίνηση (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 2002), ενώ ο επιλεκτικός 
χαρακτήρας του μαθήματος των γερμανικών καθιστά και το μάθημα ευκολότερα αποδεκτό. 
Οι δε σχέσεις καθηγητών Φυσικής Αγωγής, Γερμανικών και μαθητών ήταν ιδιαίτερα καλές, 
φιλικές και μη ανταγωνιστικές. Έτσι, παρόλη την παρέλευση του Α΄ τριμήνου, συναποφασί-
στηκε ως ένδειξη καλής πίστης από μέρους των εκπαιδευτικών ο σχεδιασμός των δραστηριο-
τήτων που παρουσιάζονται παρακάτω. 

 Διδακτική Ανάλυση 

Οι δραστηριότητες που κλήθηκαν οι μαθητές να υλοποιήσουν αντιστοιχούν ασφαλώς πλή-
ρως στο γνωστικό και ηλικιακό επίπεδό τους. Ολοκληρώθηκαν μέσα στη διάρκεια του σχολι-
κού έτους, κατά τους μήνες Φεβρουάριο- Μάιο, χρόνος ικανοποιητικός για να πραγματοποι-
ηθούν οι υποστόχοι που έθεσαν οι εκπαιδευτικοί που το ανέλαβαν χωρίς να υπονομευτεί και 
η μαθησιακή διαδικασία παράδοσης της διδακτέας ύλης του κάθε μαθήματος. Οι δραστη-
ριότητες έλαβαν χώρα εξ’ ολοκλήρου στη σχολική μονάδα, τόσο στην αίθουσα του μαθήμα-
τος των Γερμανικών και του μαθήματος της Πληροφορικής όσο και στην αυλή.  

Μεθοδολογική Ανάλυση 

Οι διδακτικοί στόχοι του προγράμματος διαχέονται σε ένα μεγάλο φάσμα, καθώς επιμερίζο-
νται σε δύο ειδικότητες. Ενδεικτικά αναφέροντας, οι στόχοι αυτοί αναφέρονται σύμφωνα με 
τους Henrici και Riemer (1996) σε: γλωσσικούς (για την γερμανική γλώσσα επεξεργασία, κα-
τανόηση και παραγωγή ξενόγλωσσου γραπτού λόγου, εμπλουτισμός καθημερινού λεξιλο-
γίου), γνωστικούς (απόκτηση γραμματικών γνώσεων του φαινομένου της Προστακτικής ομα-
λών ρημάτων, κανόνες της πετοσφαίρισης και του ποδοσφαίρου, δημιουργία και χειρισμός 
εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, μεταγνωστική αναζήτηση στο διαδίκτυο), πολιτισμικούς (κοινω-
νικοποίηση, καλλιέργεια πολιτισμικής ταυτότητας, ψυχοκοινωνικές προεκτάσεις), διαπολιτι-
σμικούς (σύγκριση του ελληνικού και γερμανικού τρόπου διεξαγωγής του μαθήματος της Φυ-
σικής Αγωγής) και συναισθηματικούς (κατανόηση κανόνων ομάδας, ενθάρρυνση σύναψης 
φιλικών σχέσεων στο σχολικό περιβάλλον, αίσθηση του «ανήκειν»). 
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Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Οι δραστηριότητες που σχεδιάστηκαν, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν, έγιναν με 
βάση τη συγκεκριμένη τάξη τα ενδιαφέροντα, τις ιδιαίτερες αθλητικές δεξιότητες και τις α-
νάγκες των παιδιών καθώς και με τη στοχοθεσία του εγχειρήματος για απόκτηση προφορι-
κών επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσω νέων λεξιλογικών και γραμματικών γνώσεων στη γερ-
μανική γλώσσα με όσο το δυνατό πιο ευχάριστο και βιωματικό τρόπο. 

Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής 

Στη διάρκεια της πρώτης συνάντησης πραγματοποιήθηκε διάλογος μεταξύ των μαθητών των 
Γερμανικών, της καθηγήτριας Γερμανικών και του καθηγητή Φυσικής Αγωγής για το ενδεχό-
μενο να δοκιμαστεί διαφορετικός τρόπος εκμάθησης του φαινομένου της Προστακτικής (το 
επόμενο γραμματικό φαινόμενο στην ύλη του μαθήματος των γερμανικών), που θα περιε-
λάμβανε την ένταξη στη μαθησιακή διαδικασία μαθημάτων όπως η Φυσική Αγωγή και η Πλη-
ροφορική, γεγονός που κινητοποίησε και ευαισθητοποίησε σε μεγάλο βαθμό τους μαθητές. 
Η φάση αυτή στόχευε στην από κοινού απόφαση διεξαγωγής της ερευνητικής διαδικασίας 
ώστε το εγχείρημα να τελεστεί όσο γίνεται πιο ομαλά και συνεργατικά (Frey, 2002). Οι μαθη-
τές αποφάσισαν από μόνοι τους να ασχοληθούν με τα αθλήματα της πετοσφαίρισης και του 
ποδοσφαίρου και συγκεντρώθηκαν στον προαύλιο χώρο, όπου χωρίστηκαν οικειοθελώς σε 
δύο ομάδες, ανά άθλημα. Απευθείας ξεκίνησαν να παίζουν για δεκαπέντε λεπτά το άθλημα 
που επέλεξαν, έχοντας ως προπονητή τους έναν από τους δύο εκπαιδευτικούς. 

Η διαφορά με το τυπικό μάθημα της Φυσικής Αγωγής έγκειτο στο ότι ο προπονητής χρησι-
μοποιούσε σχεδόν αποκλειστικά τη γερμανική ως γλώσσα επικοινωνίας. Από την αρχή του 
αγώνα δόθηκε η οδηγία στους μαθητές ότι θα έπρεπε να εστιάσουν στην κατανόηση των 
οδηγιών που έδινε ο προπονητής και όχι στη νίκη του αγώνα. Οι μαθητές ήταν αρκετά ικανο-
ποιημένοι από τη συμμετοχή τους, διότι ασχολήθηκαν με κάποιο άθλημα την ώρα του μαθή-
ματος των γερμανικών. 

Το μάθημα των γερμανικών 

Η δεύτερη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε την ώρα του μαθήματος των γερμανικών στην 
αίθουσα της Πληροφορικής και η θεματολογία της είχε σχέση με την προετοιμασία για δια-
δικτυακή έρευνα πάνω στους κανόνες που διέπουν τα δύο αθλήματα, το ποδόσφαιρο και την 
πετοσφαίριση, όπως αυτά είχαν επιλεχθεί από τους ίδιους τους μαθητές. Με την μέθοδο του 
καταιγισμού ιδεών συγκεντρώθηκαν στον πίνακα οι λέξεις - κλειδιά που ενδέχετο να χρεια-
ζόταν οι μαθητές για την αναζήτηση των κανόνων των αθλημάτων στο διαδίκτυο (ενδεικτικά 
Torwart, Netz, Spielfeld, berühren κ.α). Η καθηγήτρια των γερμανικών παρέθεσε επίσης ορι-
σμένες ιστοσελίδες σχολείων στη Γερμανία, που έχουν αναρτήσει παρόμοιους κανόνες.  

Οι μαθητές, χωρισμένοι πλέον σε ομάδες ανά άθλημα επιλογής όφειλαν να ανατρέξουν στο 
διαδίκτυο εντός ενός συμφωνηθέντος χρονικού πλαισίου τριών εβδομάδων για να συγκε-
ντρώσουν τους κανόνες για την πετοσφαίριση από τη μία, για το ποδόσφαιρο από την άλλη. 
Κατά τη διάρκεια αυτού του χρονικού διαστήματος προγραμματίστηκε μία ενδιάμεση διδα-
κτική ώρα στο μάθημα των γερμανικών, που αφιερώθηκε στην καταγραφή και αντιμετώπιση 
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προβλημάτων που ανέκυψαν, τα οποία αναφερόταν σχεδόν αποκλειστικά σε τεχνικούς λό-
γους.  

Με το πέρας των τριών εβδομάδων και κατά τη διάρκεια του διώρου των γερμανικών η κάθε 
ομάδα έφερε τα αποτελέσματα της έρευνάς της. Για κάθε άθλημα υπήρχαν παραπάνω από 
ένα αποτελέσματα, καθώς κάποιοι μαθητές ανέτρεξαν σε διαφορετικές ιστοσελίδες, βρίσκο-
ντας περισσότερο ή λιγότερο, γλωσσικά και αθλητικά, πολύπλοκους κανόνες και λεξιλόγιο 
γύρω από την άθληση. 

Από τα αποτελέσματα αυτά επιλέχθηκε το πιο κατανοητό πολυμεσικό κείμενο (π.χ. για το 
ποδόσφαιρο προτιμήθηκε το κείμενο σε απλή γερμανική μορφή για παιδιά με δυσκολίες κα-
τανόησης που έχει στην ιστοσελίδα της η ομάδα «Werder Bremen»). Κάποιες λέξεις που είτε 
αναγνωρίστηκαν ως προς τη σημασιολογική τους έννοια από τους μαθητές είτε παρουσιαζό-
ταν πολλές φορές στο κείμενο και η σημασία τους δεν μπορούσε να αποκρυπτογραφηθεί 
από τα συμφραζόμενα, επεξηγήθηκαν για αποφυγή παρανοήσεων στη μετέπειτα κατανόηση 
(π.χ. werfen/ schießen- πετάω/ σουτάρω).  

Με την βοήθεια των ΤΠΕ και βάσει των ευρημάτων τους στο διαδίκτυο, οι μαθητές δημιούρ-
γησαν στη γερμανική γλώσσα ένα εκτυπώσιμο πολυμεσικό φυλλάδιο (αποτελούμενο δη-
λαδή από κείμενο, εικόνα και ενεργούς υπερσυνδέσμους) με κανόνες ανά άθλημα. Οι κανό-
νες αυτοί μπορούσαν να γίνουν αντιληπτοί αφενός με τη βοήθεια των εικόνων/ φωτογρα-
φιών (π.χ. η εικόνα με τον ποδοσφαιριστή στη γωνία του γηπέδου διευκρίνιζε τη λέξη «Ecke») 
και αφετέρου από τις προηγούμενες εγκυκλοπαιδικές γνώσεις των μαθητών για τα αθλή-
ματα.  

Επιστροφή στην αυλή 

Λίγες μέρες αργότερα, κατά τη διάρκεια του μαθήματος της Φυσικής Αγωγής, οι μαθητές 
κλήθηκαν να εφαρμόσουν τους κανόνες/οδηγίες που συγκέντρωσαν. Αυτή τη φορά τον ρόλο 
των προπονητών ανέλαβαν «τυχαία» δύο μαθητές ανά άθλημα/ ανά ημίχρονο (συνολικά 
τέσσερεις ώστε να συμμετάσχουν όσο το δυνατόν περισσότεροι μαθητές στη διαδικασία). 
Αυτοί ήταν υπεύθυνοι να καθοδηγήσουν τους αθλητές, οι οποίοι έπρεπε να ακολουθήσουν 
τις υποδείξεις. Ο κάθε μαθητής - προπονητής μπορούσε να χρησιμοποιήσει και τα φυλλάδια 
που είχαν εκτυπώσει οι ομάδες. Πλέον οι μαθητές επικοινωνούσαν στη γερμανική γλώσσα, 
όχι μόνο χρησιμοποιώντας σε μεγάλο μέρος το γραμματικό φαινόμενο της Προστακτικής των 
ομαλών ρημάτων, αλλά προσπαθώντας να φτιάξουν σωστούς γραμματικά τύπους και για τα 
ανώμαλα ρήματα.  

Σε περίπτωση παραβίασης κανόνων γλωσσικής συμπεριφοράς (χρήση προστακτικής β’ ενι-
κού αντί β’ πληθυντικού απευθυνόμενοι στον καθηγητή) και υπερδιόρθωσης/ υπεργενίκευ-
σης (δηλαδή αλλαγής του ρήματος σε μορφολογικό ή συντακτικό επίπεδο όπως π.χ. για τα 
χωριζόμενα και τα ομαλά/ ανώμαλα ρήματα στη διδασκαλία των γερμανικών - aufpassen: 
*aufpass! / schlagen: *schläg den Ball!-), οι καθηγητές απλά επαναλάμβαναν το σωστό γραμ-
ματικό τύπο, χωρίς να επιμένουν στη συνειδητή διόρθωσή του, για να μην μειώσουν τις προ-
σπάθειες των παιδιών για επικοινωνία στη γερμανική γλώσσα. Υπήρχαν και φορές βέβαια 
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που ορισμένοι μαθητές με περισσότερες γραμματικές γνώσεις διόρθωναν το λάθος των συμ-
μαθητών τους (Oksaar, 2003). 

Επιστροφή στην αίθουσα 

Πίσω στην αίθουσα της Πληροφορικής και μια εβδομάδα αργότερα κατά τη διάρκεια του 
διώρου των γερμανικών, οι μαθητές ήρθαν σε επαφή ρητά πλέον με το γραμματικό φαινό-
μενο της Προστακτικής των ομαλών ρημάτων, στους τύπους και τα πρόσωπα που πραγμα-
τεύτηκαν όλο το προηγούμενο χρονικό διάστημα.  

Χωρισμένοι και πάλι σε ομάδες, κατασκεύασαν με την βοήθεια των καθηγητών –για παιδα-
γωγικούς λόγους μόνο όπου αυτή ήταν απαραίτητη - μια ιστοσελίδα στον ιστότοπο 
www.weebly.com, η οποία περιείχε τους κανόνες παιχνιδιού/ οδηγίες και τις εικόνες καθώς 
και φωτογραφίες από τις αθλητικές δραστηριότητες. Η δημιουργία της ιστοσελίδας ήταν ι-
διαίτερα ευχάριστη δραστηριότητα για όλους και συντέλεσε στη δημιουργία πολύ καλού παι-
δαγωγικού κλίματος.  

Συμπεράσματα 

Κάνοντας απολογισμό των αποτελεσμάτων που είχε το εγχείρημα στους μαθητές, διαπιστώ-
θηκαν μέσα από ερωτηματολόγια που μοιράστηκαν στους μαθητές όσο και από συζήτηση 
στην ολομέλεια, αλλαγές σε γνωστικό και σε συναισθηματικό επίπεδο.  

Οι στόχοι του γνωστικού μέρους επετεύχθησαν σε πολύ ικανοποιητικό βαθμό, αφού οι μα-
θητές ήταν σε θέση στο τέλος των δραστηριοτήτων να χρησιμοποιήσουν απλούς τύπους της 
Προστακτικής σε άλλες επικοινωνιακές καταστάσεις όσον αφορά τα γερμανικά και να γνωρί-
ζουν πληρέστερα κανόνες και οδηγίες της πετοσφαίρισης και του ποδοσφαίρου. Πράγματι, 
οι λανθασμένες γραμματικολεξιλογικές απαντήσεις προς έλεγχο των γλωσσικά αποδεκτών 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων στο γνωστικό μέρος του ερωτηματολογίου ήταν περιορισμένες 
και αναφέρονταν μόνο στη χρήση δυσκολότερων γραμματικών κανόνων Προστακτικής και 
όχι στο λεξιλόγιο ή τους κανόνες των αθλημάτων. 

Το «αδύναμο» σημείο που ήταν οι συναισθηματικοί στόχοι έδωσε αρκετά καλά αποτελέ-
σματα επίσης. Οι σχέσεις μαθητών – καθηγητών ειδικοτήτων έγιναν ακόμη καλύτερες και οι 
μαθητές ένιωσαν αποδοχή και αναγνώριση, αντί για στείρα άρνηση, όπως κατά τους ίδιους- 
λάμβαναν από το σχολικό περιβάλλον, γεγονός που φάνηκε από τη συμπεριφορά τους στην 
τάξη. Καθώς το σχολικό έτος βέβαια έβαινε προς το τέλος του, δεν ήταν γνωστό το κατά πόσο 
το αποτέλεσμα θα παρέμενε σταθερό, αλλά η κατάσταση ομαλοποιήθηκε αρκετά.  

Τα παιδιά συμπλήρωσαν σύντομα ερωτηματολόγια για τη διαπίστωση της επίτευξη τόσο των 
γνωστικών όσο και των συναισθηματικών στόχων του εγχειρήματος, φάνηκαν μάλιστα κατά 
τη διάρκεια της συζήτησης στην ολομέλεια ενθουσιασμένα με τις δραστηριότητες και με τον 
διαφορετικό τρόπο προσέγγισης της γραμματικής. Συμμετείχαν στις δραστηριότητες με σύ-
μπνοια, ακολουθώντας κανόνες και προσπερνώντας τους προσωπικούς τους εγωισμούς σε 
μια πορεία υπέρ της ομαδικότητας. Ίσως με αυτόν τον τρόπο, διδάχτηκαν ότι παρόλες τις 
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εφηβικές αναζητήσεις τους, οι σχέσεις τους με τον κοινωνικό περίγυρο διέπονται από ορι-
σμένους κανόνες και ότι για κάθε μάθημα που παίρνουν στη ζωή υπάρχει και ο διασκεδαστι-
κός τρόπος! 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση στοχεύει σε μια συνολική αναφορά στα ψηφιακά παιχνίδια, στον 
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιούνται στην εκπαίδευση και ειδικότερα στο κλάδο της 
Φυσικής Αγωγής. Μέσα από την ανασκόπηση ερευνών αναδεικνύονται οι διδακτικές 
τεχνικές που χρησιμοποιούνται κατά την ενσωμάτωσή τους στη μαθησιακή διαδικασία, 
αλλά και σημαντικοί παράγοντες που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότητά τους στο 
σχολικό περιβάλλον. Γενικότερος στόχος είναι η ανάδειξη της σημασίας των ψηφιακών 
παιχνιδιών στην εκπαιδευτική πράξη μέσα από την εφαρμογή νέων διδακτικών 
προσεγγίσεων, οι οποίες χαρακτηρίζονται από μια ισχυρή γνωστική και συναισθηματική 
εμπλοκή, με στόχο την τόνωση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της χρήσης του σώματος 
και της τεχνολογίας. 

Λέξεις κλειδιά: ψηφιακά παιχνίδια, εκπαίδευση και ψηφιακό παιχνίδι, ψηφιακά παιχνίδια 
και φυσική αγωγή 

Εισαγωγή 

Η συνεχώς αυξανόμενη ψηφιοποιημένη πληροφορία, φέρνει τα παιδιά από πολύ νωρίς σε 
επαφή με τα ψηφιακά παιχνίδια στα οποία αφιερώνουν ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της 
καθημερινότητάς τους και οι δυνατότητες χρήσης τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τη 
μάθηση έχουν επισημανθεί τόσο από ερευνητές, όσο και από εκπαιδευτικούς ( Gee 2007, 
Oblinger 2004, Prensky,2001). Ο Prensky (2009) χαρακτηρίζει τα σημερινά παιδιά 
«ψηφιακούς ιθαγενείς» (digital natives), γιατί γνωρίζουν τη γλώσσα των ψηφιακών μέσων, 
όπως τη μητρική τους γλώσσα, ενώ την ίδια στιγμή οι εκπαιδευτικοί περιγράφονται ως 
«ψηφιακοί μετανάστες» (digital immigrants). 

Η μάθηση προκύπτει φυσικά παίζοντας παιχνίδια. Παρά το γεγονός ότι η διασκέδαση και η 
ψυχαγωγία είναι γενικές έννοιες, αυτό που αρχικά προσελκύει είναι η συναρπαστική 
εμπειρία εκμάθησης του παιχνιδιού, μία διαδικασία που διέπεται από αρχές και 
προσεγγίσεις, οι οποίες συσχετίζονται με τις θετικές εκβάσεις μάθησης (Becker 2007, Gee 
2007). Ο Gee (2007) αναφέρει: «δεν μπορείτε να παίξετε ένα παιχνίδι, αν δεν μπορείτε να 
το μάθετε» (σελ. 3). Επιπλέον, η Greenfield (από Prensky, 2007) υποστηρίζει ότι τα ψηφιακά 
παιχνίδια βελτιώνουν την ικανότητα ανάγνωσης οπτικών εικόνων ως αναπαραστάσεων του 
τρισδιάστατου χώρου κι έτσι τα παιδιά αποκτούν την ικανότητα αναπαράστασης. Επίσης, η 
ίδια συμπεραίνει ότι τα ψηφιακά παιχνίδια ενισχύουν την ικανότητα «ανακάλυψης των 
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κανόνων», αφού δεν δίνονται κανόνες στα παιδιά κι έτσι τα ίδια πειραματιζόμενα μέσω της 
δοκιμής, οδηγούνται στην ανακάλυψή τους. Κατά αυτόν τον τρόπο, καλλιεργείται η 
παρατήρηση, η διατύπωση υποθέσεων κι η εξαγωγή συμπερασμάτων, ενώ συντίθεται η 
γνωστική διαδικασία της επαγωγικής ανακάλυψης που συνιστά τη βάση της επιστημονικής 
σκέψης. 

Ψηφιακά παιχνίδια 

Οι μελετητές έχουν περιγράψει τα ψηφιακά παιχνίδια ως ασκήσεις αλληλεπίδρασης 
(Mueller, Agamanolis, & Picard, 2003), ως την επόμενη γενιά βίντεο παιχνιδιών (Bausch, 
Beran, Cahanes, & Krug, 2008), ως βιντεοπαιχνίδια για άσκηση (Stach, Graham, Brehmer, & 
Hollatz, 2009), ή ακόμα ως διαδραστικά βιντεοπαιχνίδια (Biddiss & Irwin, 2010; Brehmer, 
Graham, & Stach, 2010). Τα ψηφιακά παιχνίδια «τρέχουν» σε υπολογιστές, σε ψηφιακές 
πλατφόρμες όπως οι: Microsoft Xbox, Sony Playstation, Nitendo Wii, καθώς επίσης σε 
κινητά τηλέφωνα και άλλες φορητές παιχνιδοσυσκευές (Willoughby, 2008). Αποτελούν 
δημοφιλή εξωσχολική δραστηριότητα σε πολλές χώρες τόσο μαθητών/τριών δημοτικού 
σχολείου (Veriki & Chronaki, 2008) όσο και εφήβων (Chou & Tsai, 2007; Tobin & Grondin, 
2009). Η έρευνα των Μητσάκη και Σολομωνίδου (2008) και Solomonidou και Mitsaki (2009) 
έδειξε ότι μαθητές 13-17 ετών ασχολούνται κυρίως με ψηφιακά παιχνίδια στα Internet Café 
και έτσι εμπλέκονται σε δραστηριότητες μάθησης περισσότερο πολύπλοκες και 
προκλητικές, από τις συνήθεις σχολικές δραστηριότητες.  

Μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι 

Η ικανότητα των ψηφιακών παιχνιδιών να αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών και να 
διευκολυνθεί τη μάθηση τους με ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό τρόπο έχει λάβει την 
προσοχή της επιστημονικής και εκπαιδευτικής κοινότητας. Ωστόσο, υπάρχουν επιχειρήματα 
και ερευνητικά δεδομένα που αφορούν στις θετικές και τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης 
των ψηφιακών παιχνιδιών τόσο σε μαθητές, όσο και στο γενικό πληθυσμό. Μεταξύ των 
θετικών συνεπειών συγκαταλέγονται η ανάπτυξη γνωστικών λειτουργιών (π.χ. επίλυση 
προβλημάτων, επικοινωνία, παράλληλη επεξεργασία της πληροφορίας, καλλιέργεια της 
φαντασίας), η εξοικείωση με την τεχνολογία των υπολογιστών (Barlett, Vowels, Shanteau, 
Crow, & Miller, 2009, Shaffer, Squire, Halverson, & Gee, 2005), η βελτίωση της ικανότητας 
της ισορροπίας (Williams, Soiza, Jenkinson, & Stewart, 2010, Shih, 2011). 

Στον αντίποδα των παραπάνω μελετών υπάρχουν εκείνες που εστιάζουν στα διάφορα 
αρνητικά χαρακτηριστικά τους, όπως είναι η αυξημένη επιθετικότητα και η παθητική 
συμπεριφορά, η οποία είναι δυνατό να καταλήξει σε εθισμό των χρηστών (Chou & Ting 
2003; Chumbley & Griffiths, 2006; Wan & Chiou, 2006a; Wan & Chiou, 2006b), παρά την 
αποτελεσματικότητά τους σε θέματα υγείας και μάθησης (Thiborg, 2007; Papastergiou, 
2009).  

Ο Gee (2007) προσδιόρισε 36 αρχές μάθησης (π.χ. ενεργητική και κριτική μάθηση, 
πολλαπλές μορφές μάθησης, παροχή πληροφοριών, απόκτηση εμπειρίας σε νέα θεματική 
περιοχή), οι οποίες υποστηρίζει ότι είναι σημαντικό να ληφθούν υπόψη στο σχεδιασμό 
κατάλληλων εκπαιδευτικών ψηφιακών παιχνιδιών, επισημαίνοντας ότι έτσι θα μπορούν να 
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χρησιμοποιηθούν ως μέσο στη διδασκαλία διαφορετικών γνωστικών αντικειμένων στο 
σχολείο.  

Tα ψηφιακά παιχνίδια στην εκπαίδευση  

Παρά τις κριτικές, τα τελευταία χρόνια παρατηρείται ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον από την 
πλευρά των εκπαιδευτικών να τα χρησιμοποιούν στο πλαίσιο των μαθημάτων τους για να 
ενισχύσουν τις δραστηριότητες που διαδραματίζονται μέσα στην αίθουσα (Sandford & 
Williamson, 2005). Έρευνες (Wastiau, Kearne, & Van de Berghe, 2009) αποκαλύπτουν πως 
τα ψηφιακά παιχνίδια θεωρούνται από τους δασκάλους εξαιρετικά αποτελεσματικά στην 
κινητοποίηση των μαθητών, ενώ ταυτόχρονα υπηρετούν μαθησιακούς στόχους σε επίπεδο 
περιεχομένου, δεξιοτήτων και αξιών. Σύμφωνα με τον Coshott (2009), τα ψηφιακά 
παιχνίδια θεωρούνται πλέον ένα ισχυρό εργαλείο που μπορεί να φέρει επανάσταση στην 
παραδοσιακή διδασκαλία και τις μεθόδους μάθησης. Τα βιβλία είναι «παθητικά», δεν 
μπορούν να μιλήσουν με τον μαθητή, σε έναν πραγματικό διάλογο σαν και αυτόν που 
μπορεί να γίνει ανάμεσα σε δυο πρόσωπα κατά τη διάρκεια μίας συνάντησης. Από την άλλη 
τα παιχνίδια «αντιδρούν». Όταν ο παίχτης ενεργήσει βάσει στρατηγικής, το παιχνίδι 
αντιδρά και του παρέχει ανατροφοδότηση καθώς και νέα προβλήματα, στοιχεία σημαντικά 
για την μάθησή του. Οι «ψηφιακοί» μαθητές διαθέτουν διαφορετικές δεξιότητες, 
ενδιαφέροντα και ανάγκες στη σχολική τάξη και οι εκπαιδευτικοί πρέπει να τις λάβουν 
υπόψη, με σκοπό το σχεδιασμό της ανάλογης διδασκαλίας. 

Οι Di Tore, D’elia, Aiello, Carlomagno και Sibilio (2012) ασχολήθηκαν με το σχεδιασμό ενός 
διαδραστικού κι ενδιαφέροντος περιβάλλοντος μάθησης με σκοπό να μελετηθεί η 
καταλληλότητά του στη διαδικασία της μάθησης. Η μάθηση επικεντρώθηκε στις λειτουργίες 
συντονισμού κι αισθητικοκινητικής ολοκλήρωσης που δύναται να αποκτήσει ο χρήστης – 
παίκτης, χρησιμοποιώντας την κονσόλα Kinect Xbox 360, παίζοντας κάποιο ψηφιακό 
διαδραστικό παιχνίδι. Οι συμμετέχοντες ήταν παιδιά που φοιτούσαν στο πέμπτο έτος σε 
Ιταλικό Δημοτικό Σχολείο. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η αλληλεπίδραση που 
αναπτύσσεται κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού είναι τέτοια που μπορεί να συντηρήσει και 
να διευκολύνει τις διαδικασίες μάθησης και τις λειτουργίες της αισθητικοκινητικής 
ολοκλήρωσης. Οι ερευνητές κατέληξαν ότι είναι δυνατόν να εφαρμοστούν νέες διδακτικές 
προσεγγίσεις που χαρακτηρίζονται από μια ισχυρή γνωστική και συναισθηματική εμπλοκή, 
με στόχο την τόνωση της μαθησιακής διαδικασίας μέσω της χρήσης του σώματος και την 
τεχνολογία με πλατφόρμες, όπως η Microsoft Kinect. 

Οι Divjak and Tomic´ (2011) αναφερόμενοι σε μελέτες που αφορούσαν τα παιχνίδια στον 
υπολογιστή για την προώθηση της μάθησης των μαθηματικών βρήκαν θετικές επιπτώσεις 
στους μαθητές όσον αφορά τα μαθησιακά αποτελέσματα αλλά και τα κίνητρα και τη στάση 
απέναντι στα μαθηματικά.  

Οι Young, Slota, Cutter, Jalette, Mullin, Lai, & Yukhymenko (2012) στις ερευνητικές τους 
αναφορές επισημαίνουν αρκετά στοιχεία για να υποστηρίξουν την αποτελεσματικότητα της 
χρήσης ψηφιακών παιχνιδιών για τη γλώσσα, την ιστορία και τη φυσική αγωγή.  
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Η Kissel (2012) αξιολόγησε την επίδραση δύο μεθόδων διδασκαλίας (οργανωμένη 
παραδοσιακή διδασκαλία και διδασκαλία με χρήση Microsoft Xbox 360 Kinect) στους 
μαθητές της, σε μαθήματα που επιμελήθηκε η ίδια και ζήτησε από αυτούς να δηλώσουν 
ποιον από τους δύο τύπους διδασκαλίας επιθυμούσαν. Οι μαθητές επέλεξαν τη μέθοδο η 
οποία πραγματοποιήθηκε με την πλατφόρμα Microsoft Xbox 360 Kinect διότι ένοιωθαν ότι 
συμμετείχαν ενεργά στη εκπαιδευτική διαδικασία μέσα από την διαδραστικότητα των 
εκπαιδευτικών προγραμμάτων και της κίνησης. Διατύπωσαν, επίσης, την επιθυμία τους να 
συνεχίσουν να εκπαιδεύονται μέσω της συγκεκριμένης πλατφόρμας.  

Τα ψηφιακά παιχνίδια στη Φυσική Αγωγή 

Ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα είναι η συνεχής εξέλιξη των ψηφιακών παιχνιδιών, γνωστών και 
ως «exergames», όρος που προέρχεται από την ένωση των λέξεων «exercise» και «games» 
δηλαδή «άσκηση» και «παιχνίδια». Τα exergames είναι ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια 
κονσόλας που συνδυάζουν την μάθηση και την άσκηση με το παιχνίδι, ανήκουν στα 
παιχνίδια πλατφόρμας (platform games) και χρησιμοποιούν συγκεκριμένες κονσόλες 
παιχνιδιών (πλατφόρμες) όπως εκείνη της Microsoft Kinect Χbox 360. 

Η δυνατότητα μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών να εντοπίζεται η κίνηση συγκεκριμένων 
τμημάτων του σώματος, είναι σίγουρα λειτουργική για την έρευνα στον τομέα της 
εκπαίδευσης των κινητικών δραστηριοτήτων και ειδικότερα την ανάπτυξη βασικών 
κινητικών δεξιοτήτων και την ικανοποιητική εκτέλεση ορισμένων από αυτές, η οποία 
αποτελεί βασικό σκοπό της φυσικής αγωγής για τα παιδιά της πρώτης σχολικής ηλικίας 
(Δέρρη, 2007, Κιουμουρτζόγλου, 2007) αλλά και της προσχολικής ηλικίας (Ζαχοπούλου & 
Τρεύλας,2007). 

Οι Αποστολάκης και Αντωνίου (2010) εξέτασαν την επίδραση ενός προγράμματος 
εξάσκησης με το Nintendo Wii Fit στην ισορροπία. Οι συμμετέχοντες ήταν δεκαπέντε παιδιά 
ηλικίας 7-8 ετών. Το παρεμβατικό πρόγραμμα είχε διάρκεια 8 εβδομάδες με συχνότητα 
εξάσκησης 2 φορές τη βδομάδα και χρόνο άσκησης τα 15 λεπτά. Διαπιστώθηκε ότι τα 
ψηφιακά διαδραστικά παιχνίδια κονσόλας του Nintendo WiiFit είχαν θετική επίδραση στην 
ικανότητα ισορροπίας. 

Οι Vernadakis, Gioftsidou, Antoniou, Ioannidis και Giannousi (2012) σύγκριναν τη επίδραση 
του Nintendo Wii, με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, στην εκμάθηση δεξιοτήτων 
ισορροπίας από φοιτητές του τμήματος Φυσικής Αγωγής του ΔΠΘ. Τα ευρήματα 
υποστήριξαν το Nintendo Wii ως αποτελεσματική διδακτική παρέμβαση στην εκπαίδευση 
των προπτυχιακών φοιτητών. Οι μελετητές πρότειναν την ενσωμάτωση αυτής της 
διαδραστικής κονσόλας παιχνιδιών στη διαδικασία εκμάθησης δεξιοτήτων ισορροπίας, 
θεωρώντας ότι μπορεί να αποτελέσει ένα σημαντικό και ισχυρό εργαλείο στην υπηρεσία 
των επαγγελματιών της Φυσικής Αγωγής.  

Οι Lwin και Malik (2012) μελέτησαν την αποτελεσματικότητα των exergames 
ενσωματωμένων σε μαθήματα φυσικής αγωγής για παιδιά και προεφήβους καθώς και την 
επίδρασή τους σε οποιαδήποτε μορφής σωματική δραστηριότητα. Κατέληξαν στο 
συμπέρασμα ότι η διδασκαλία που ενσωματώνει τα exergames σε μαθήματα φυσικής 
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αγωγής μπορεί να είναι αποτελεσματικότερη σε σχέση με την τυπική διδασκαλία, στην 
ενίσχυση πεποιθήσεων και συμπεριφορών, ιδιαίτερα των νεότερων παιδιών. 

Οι Vaghetti, Duarte και Ribeiro (2012) χρησιμοποίησαν exergame σε άτομα ηλικίας 18-30 
ετών, τα οποία έπαιξαν σε απευθείας σύνδεση, αφού είχαν τη δυνατότητα να ανταλλάξουν 
πληροφορίες σε ένα κοινωνικό δίκτυο. Ωστόσο, αντί να μοιράζονται φωτογραφίες, εικόνες 
και αρχεία, οι παίκτες μπορούσαν να μοιραστούν την εμπειρία του παιχνιδιού ή την τεχνική 
που χρησιμοποιείται για την εκτέλεση των κινήσεων σε διαφορετικά αθλήματα ή ακόμη την 
παρατήρηση των σωματικών τους δραστηριοτήτων μέσω ειδώλου (Avatar). Η παραπάνω 
έρευνα απέδειξε ότι η χρήση του κυβερνοχώρου για τη διδασκαλία της φυσικής αγωγής 
είναι μια υπαρκτή δυνατότητα. Οι καθηγητές μέσω της διαδικτυακής συνομιλίας, εξηγούν 
και συζητούν με τους μαθητές, ενώ και οι κινήσεις του ειδώλου χρησιμοποιούνται για να 
αναλυθούν οι τεχνικές διαφόρων αθλημάτων. Ακολουθούνται κανόνες που απαιτούν την 
εκμάθηση δεξιοτήτων, τον καθορισμό των στόχων, ενώ παράλληλα παρέχουν 
ανατροφοδότηση και δυνατότητα ελέγχου των κινήσεων. Από την άλλη, στο παιχνίδι αυτό 
υπάρχουν πολλά στοιχεία που εξασφαλίζουν, εκτός από γνώση και ψυχαγωγία.  

Οι Παππά, Δέρρη και Βερναδάκης (2014) μελέτησαν την επίδραση της ψηφιακής 
πλατφόρμας Microsoft Kinect Χbox 360, ως μέσο, σε σύγκριση με την οργανωμένη 
παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας, στην ανάπτυξη βασικής δεξιότητας χειρισμού στη 
διδασκαλία στο μάθημα της φυσικής Αγωγής, σε παιδιά πρώτης Δημοτικού. Από την έρευνα 
προέκυψε ότι οι μαθητές διδασκόμενοι με τη χρήση ψηφιακής πλατφόρμας και 
συγκεκριμένου ψηφιακού παιχνιδιού, μπορούν να αναπτύξουν και να βελτιωθούν στο 
σύνολό τους σημαντικά στην ποσοτική εκτέλεση της δεξιότητας ρίψης, γεγονός που 
υποστηρίζει την αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών αυτών σε ποσοτικές παραμέτρους, 
όταν ενσωματώνονται στη διδασκαλία. 

Συμπερασματικά 

Ολοκληρώνοντας την ανωτέρω ερευνητική ανασκόπηση μπορούμε να καταλήξουμε στο 
συμπέρασμα πως τα ψηφιακά παιχνίδια, αν και δεν είναι ένα αμιγώς εκπαιδευτικό περι-
βάλλον, μπορεί να αποτελέσουν ένα χρήσιμο και σημαντικό εργαλείο στα χέρια των εκπαι-
δευτικών, βελτιώνοντας τις επιδόσεις των μαθητών τους.  

Τα διαδραστικά ψηφιακά περιβάλλοντα και παιχνίδια υπάρχουν παντού γύρω μας, και για 
τις νεότερες ηλικίες αποτελούν μάλιστα έναν πρωτεύοντα τρόπο πρόσληψης του κόσμου 
και ανάπτυξης των κοινωνικών σχέσεων. Σε ό,τι αφορά στη χρήση των ψηφιακών 
παιχνιδιών ως εργαλείων μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, η εγχώρια και διεθνής 
βιβλιογραφία είναι σχετικά περιορισμένη και σε αρκετά σημεία ελλιπής, αφού η χρήση των 
παιχνιδιών αυτών είναι πολύ πρόσφατη εντός σχολικής τάξης. Παρόλα αυτά, πρόκειται για 
το πιο σύγχρονο και ισχυρό ίσως μέσο διασκέδασης αλλά κι εκπαίδευσης των παιδιών και 
για αυτό το λόγο θα πρέπει να αξιοποιηθεί άμεσα. Τα μέχρι στιγμής υπαρκτά ερευνητικά 
δεδομένα είναι ενδεικτικά για τη σημασία των παιχνιδιών στην εκπαιδευτική πράξη και ως 
εκ τούτου θα πρέπει να ληφθούν σοβαρά υπόψη και να εμπλουτιστούν με νέα πιο 
εξειδικευμένα δεδομένα.  
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Περίληψη 

Η εργασία αναφέρεται σε μία διαθεματική διδακτική πρόταση για τα μαθήματα της Γεωλο-
γίας - Γεωγραφίας και Φυσικής Αγωγής στο Γυμνάσιο, η οποία όμως μπορεί να ενταχθεί και 
σε προγράμματα σχολικών δραστηριοτήτων και προτείνεται ως ιδέα για τις βιωματικές 
δράσεις στην επιλογή «Φύση και Άθληση». Η πρόταση αναφέρεται στη δημιουργία πεζο-
πορικής ομάδας στο σχολείο με τους μαθητές να περπατούν, να μαθαίνουν την περιοχή 
τους και να χρησιμοποιούν τη σύγχρονη τεχνολογία στην καταγραφή διαδρομών, γεωγρα-
φικών σημείων και στοιχείων του περιβάλλοντος. Η πρόταση προέκυψε από συνεργασία 
εκπαιδευτικών από Πέλλα και Ηράκλειο και εφαρμόστηκε τα τελευταία πέντε χρόνια στα 
σχολεία τους. Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται σχεδιάστηκαν έτσι ώστε α) να προ-
καλούν το ενδιαφέρον και την ενεργό εμπλοκή όλων των μαθητών, β) να εφαρμόζονται οι 
αρχές της συνεργατικής και διερευνητικής μάθησης και γ) να αξιοποιούνται οι εμπειρίες και 
οι προηγούμενες γνώσεις των μαθητών. Τα αποτελέσματα από την εφαρμογή της δράσης 
δείχνουν αυξημένο ενδιαφέρον και εμπλοκή όλων των μαθητών που συμμετέχουν αλλά και 
ενεργό συμμετοχή των γονέων και τοπικών φορέων.  

Λέξεις - κλειδιά: Βιωματικές δράσεις, τοπική γεωγραφία, πεζοπορία, χάρτες, GPS  
 

Εισαγωγή 

Τα οφέλη που προκύπτουν από τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες των μαθητών στη φύση 
είναι πολλαπλά. Στη βιβλιογραφία ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στα θετικά αποτελέσματα που 
έχει η βιωματική εκπαίδευση στο φυσικό περιβάλλον στην υγεία των μαθητών, καθόσον με 
αυτόν τον τρόπο αυξάνεται η φυσική άσκηση, περιορίζεται η παχυσαρκία και ελαττώνεται 
το στρες (Moore & Cooper Marcus, 2008). Η ενασχόληση με προγράμματα άσκησης έχει ως 
αποτέλεσμα τη βελτίωση της σωματικής και πνευματικής υγείας καθώς και των κοινωνικών 
σχέσεων, ενώ έρευνες δείχνουν ότι και οι επιδόσεις των μαθητών βελτιώνονται όταν η εκ-
παίδευσή τους περιλαμβάνει βιωματικές δραστηριότητες στη φύση. Αναφέρεται επίσης ότι 
μαθητές που έχουν συχνή επαφή με το φυσικό τους περιβάλλον έχουν αυξημένη αυτοεκτί-
μηση, περισσότερα κίνητρα για μάθηση, καλύτερη συμπεριφορά στο σχολείο και είναι πε-
ρισσότερο ευαισθητοποιημένοι σε θέματα προστασίας περιβάλλοντος (Hartig, 2007).  
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Με το σύγχρονο τρόπο ζωής τα παιδιά έχουν περιορισμένες δυνατότητες να έρθουν σε ε-
παφή με το φυσικό περιβάλλον, με το πρόβλημα να είναι εντονότερο στα αστικά κέντρα. 
Από την επανασύνδεση των παιδιών με τη φύση αναμένεται να προκύψουν θετικά αποτε-
λέσματα στην εκπαίδευση και την ολόπλευρη ανάπτυξη τους (Pretty, 2007). Ως επιπλέον 
δεξιότητες που αποκτούνται από τους μαθητές με την επαφή τους με τη φύση αναφέρονται 
η συνεργατικότητα, η ικανότητα διαχείρισης συγκρούσεων και η ικανότητα λήψης αποφά-
σεων (Kellert, 2005). Πολλές μελέτες αναφέρονται στο ρόλο του σχολείου στην οργάνωση 
και σχεδιασμό εκπαιδευτικών προγραμμάτων που λαμβάνουν χώρα στη φύση, περιλαμβά-
νουν την άθληση και συγχρόνως εμπλέκουν τους μαθητές σε δραστηριότητες που προά-
γουν τη διερευνητική μάθηση, την κριτική σκέψη, τη συνεργασία και την περιβαλλοντική 
συνείδηση (O’Brien & Murray, 2005). Έρευνες δείχνουν επίσης ότι η χρήση της νέας τεχνο-
λογίας στις εκπαιδευτικές δραστηριότητες στην ύπαιθρο είναι ένας παράγοντας που επη-
ρεάζει θετικά την ενεργό εμπλοκή των μαθητών στις δραστηριότητες αυτές και τους δίνει 
επιπλέον κίνητρα για συμμετοχή (Chavez, 2009). 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζεται μία διαθεματική διδακτική πρόταση που περιλαμβάνει 
δραστηριότητες στη φύση με τη χρήση των νέων τεχνολογιών. Η παρέμβαση αυτή έχει προ-
κύψει από τη συνεργασία εκπαιδευτικών από δύο απομακρυσμένα σχολεία της Ελλάδας, το 
1ο Γυμνάσιο Γιαννιτσών Πέλλας και το Γυμνάσιο Γαζίου, Ηρακλείου Κρήτης. Η συνεργασία 
αυτών των σχολείων περιλαμβάνει σειρά δράσεων στις οποίες εμπλέκονται τόσο εκπαιδευ-
τικοί, όσο και μαθητές. Ενδεικτικά αναφέρουμε συνεργασία από απόσταση μέσω wiki, με 
θέματα α) την κλιματική αλλαγή (Γκινούδη κ.α., 2011) και β) τη βελτίωση της σχολικής ζωής, 
στα οποία οι μαθητές μας επικοινωνούν, παρουσιάζουν τις δράσεις τους και συγκρίνουν τις 
καταγραφές τους από τα προγράμματα στην ύπαιθρο. 

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε τα τελευταία πέντε χρόνια στα δύο σχολεία στα πλαίσια διαθε-
ματικών δραστηριοτήτων στα μαθήματα της Γεωγραφίας-Γεωλογίας και της Φυσικής Αγω-
γής, καθώς και στα πλαίσια Προγραμμάτων Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης και είχε ως απο-
τέλεσμα το αυξημένο ενδιαφέρον και την ενεργό εμπλοκή όλων των μαθητών, καθώς και τη 
βελτίωση των επιδόσεων τους σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Εστιάζεται στη δημιουργία 
πεζοπορικής ομάδας στο σχολείο, η οποία διερευνάει το φυσικό περιβάλλον της περιοχής, 
καταγράφει τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του, θέτει ερωτήματα, προτείνει λύσεις και ανα-
κοινώνει τα αποτελέσματα.  

Στην αρχή της εργασίας θα παρουσιάσουμε τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και αφορά 
τους σκοπούς και τους επί μέρους στόχους της παρέμβασης, το πλαίσιο δημιουργίας της 
πεζοπορικής ομάδας, καθώς και τη χρήση των εργαλείων της νέας τεχνολογίας. Στη συνέ-
χεια θα περιγράψουμε κάποιες από τις δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν με ανα-
φορές α) στην εφαρμογή των αρχών της βιωματικής παιδαγωγικής και β) στη διασύνδεση 
των δραστηριοτήτων με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (ΑΠΣ) και γ) στα μαθησιακά 
αποτελέσματα και τις εντυπώσεις των μαθητών. Στο τέλος θα παρουσιάσουμε τα συμπερά-
σματά μας και τις προτάσεις μας.  

Μεθοδολογία 

Σκοπός της δράσης ήταν α) να αναγνωρίσουν οι μαθητές την αξία της επαφής με τη φύση 
και τη συμμετοχή σε προγράμματα άθλησης και β) να ανακαλύψουν βιωματικά, μεθόδους 
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και τεχνικές που συμβάλλουν στην κατανόηση της δομής του χώρου καθώς και των αλλη-
λεπιδράσεων και αλληλεξαρτήσεων που αναπτύσσονται μεταξύ του ανθρώπου και του φυ-
σικού περιβάλλοντος. Παράλληλα επιδιώκεται η διαμόρφωση θετικών στάσεων και αλλαγή 
συμπεριφορών απέναντι στο περιβάλλον στα πλαίσια μιας βιώσιμης και αειφορικής ανά-
πτυξης. Επιπρόσθετα άλλοι στόχοι που τέθηκαν αφορούσαν α) την ερμηνεία φαινομένων 
και διαδικασιών που απαιτούν ικανότητα αφηρημένης σκέψης και συνδυασμού δεδομένων 
(π.χ. για τη μελέτη των γεωλογικών φαινομένων), β) τη χρήση μέσων και πόρων που διαθέ-
τει η Γεωγραφία - Γεωλογία (π.χ. χαρτών, γραφημάτων) σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα, 
γ) την αξιολόγηση αποτελεσμάτων των παρατηρήσεων των μαθητών, έτσι ώστε αυτοί να 
προτείνουν λύσεις σε συγκεκριμένα προβλήματα, δ) την ανάπτυξη της συνεργασίας σε επί-
πεδο σχολείου αλλά και μεταξύ σχολείων που πιθανόν έχουν διαφορετική «κουλτούρα» και 
αντιλήψεις, ε) την αποδοχή και τήρηση κανόνων και οδηγιών και στ) την ορθολογική χρήση 
των εργαλείων της νέας τεχνολογίας. 

Προκειμένου οι δραστηριότητες και οι μεταφορές των μαθητών να είναι και στα πλαίσια 
των εγκεκριμένων σχολικών δραστηριοτήτων, αποφασίστηκε η δράση να ενταχθεί σε προ-
γράμματα περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, στα οποία συμμετείχαν 50 περίπου μαθητές (δύο 
τμήματα του Σχολείου) και 4 εκπαιδευτικοί. Οι πεζοπορικές διαδρομές έχουν διάρκεια 3-4 
ωρών και σχεδιάστηκαν από τους εκπαιδευτικούς σε περιοχές ιδιαίτερου περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος στην ευρύτερη περιοχή των σχολείων, έτσι ώστε να είναι απλή και οικονο-
μικά συμφέρουσα η μεταφορά των μαθητών. Στο σχεδιασμό ενεπλάκησαν και οι μαθητές, 
οι οποίοι αξιοποίησαν πληροφορίες που έλαβαν από το οικογενειακό και φιλικό τους περι-
βάλλον για μονοπάτια της περιοχής, καθώς και για στοιχεία από το τοπικό περιβάλλον που 
παρουσιάζουν περιβαλλοντικό και πολιτιστικό ενδιαφέρον.  

Κάποιες από τις εξορμήσεις πραγματοποιούνταν καθημερινές στα πλαίσια διδακτικών επι-
σκέψεων ή εκπαιδευτικών επισκέψεων που προβλέπονται από το πρόγραμμα, ενώ άλλες, 
οι οποίες διοργανώνονταν σε συνεργασία με το Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων, πραγμα-
τοποιούνταν το Σάββατο έτσι ώστε να μην παρακωλύεται η ομαλή λειτουργία του σχολείου. 
Επιπλέον, κάποιες πεζοπορίες πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με το Δήμο καθώς με 
πεζοπορικούς και ορειβατικούς Ομίλους της περιοχής, οι οποίοι μάλιστα προσέφεραν δω-
ρεάν και τις μετακινήσεις των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα.  

Η οργάνωση κάθε πεζοπορικής διαδρομής απαιτούσε μεγάλη προετοιμασία από την πλευ-
ρά των εκπαιδευτικών. Πριν από κάθε εξόρμηση οι εκπαιδευτικοί πραγματοποιούσαν μία 
διερευνητική διαδρομή, η οποία καταγραφόταν με GPS, χρονομετρούνταν και λαμβάνονταν 
μέριμνα για τα επικίνδυνα σημεία, έτσι ώστε η κάθε εξόρμηση στη φύση να είναι απόλυτα 
ασφαλής για τους μαθητές. Επίσης προγραμματίζονταν όλες οι εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες και οι ξεναγήσεις και για το λόγο αυτό οι εκπαιδευτικοί φρόντιζαν να έρθουν σε επαφή 
με ειδικούς, όπως επιστήμονες (αρχαιολόγους, περιβαλλοντολόγους κ.λ.π.), εκπροσώπους 
φορέων και τοπικούς παράγοντες, οι οποίοι αναλάμβαναν να ενημερώσουν τους μαθητές 
για θέματα της αρμοδιότητάς τους. Οι εκπαιδευτικοί επίσης διένειμαν σε έντυπη μορφή 
τους ψηφιακούς τοπογραφικούς χάρτες της περιοχής, καθώς και τα σχετικά φύλλα εργασί-
ας τα οποία οι μαθητές συμπλήρωναν σε ομάδες κατά τη διάρκεια της εξόρμησης και στη 
συνέχεια επεξεργάζονταν στο σχολείο. 
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Οι κανόνες της πεζοπορίας στη φύση και οι στόχοι της δράσης (άθληση στην ύπαιθρο, εκ-
παίδευση, ψυχαγωγία υπό ασφαλείς συνθήκες με αποφυγή κινδύνων και τραυματισμών) 
διευκρινίστηκαν στους γονείς και στους μαθητές. Οι οδηγίες διανεμήθηκαν σε έντυπη μορ-
φή και δόθηκε έμφαση στον κατάλληλο εξοπλισμό, στα απαραίτητα εφόδια, στο συντονι-
σμό των ομάδων, στη σωστή διαχείριση του χρόνου και στην αντιμετώπιση έκτακτων περι-
στατικών. Υπήρχε οργανωμένο και καλά εξοπλισμένο φαρμακείο, και είχε προηγηθεί εκ-
παίδευση των εκπαιδευτικών καθώς και των μαθητών στις πρώτες βοήθειες. Επιπρόσθετα 
στην ομάδα υπήρχε ασύρματη ενδοεπικοινωνία, ενώ ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός μπορού-
σε να αποφασίσει για τροποποιήσεις του προγράμματος.  

Η νέα τεχνολογία χρησιμοποιούνταν σε όλα τα στάδια εφαρμογής της δράσης: στην προε-
τοιμασία των πεζοπορικών διαδρομών, στην υλοποίηση τους, στην επεξεργασία των δεδο-
μένων και στην ανάλυση των αποτελεσμάτων. Πρώτα από όλα η νέα τεχνολογία προσφέρει 
το GPS (Global Positioning System: Παγκόσμιο Σύστημα Εντοπισμού), ένα σημαντικό εργα-
λείο ασφαλούς πλοήγησης στην ύπαιθρο και στο βουνό. Το GPS παρέχει τη δυνατότητα 
προσδιορισμού της θέσης με μεγάλη ακρίβεια δείχνοντας ανά πάσα στιγμή την απόλυτη 
γεωγραφική θέση με τις γεωγραφικές συντεταγμένες. Παρέχει επίσης τη δυνατότητα κατα-
γραφής διαδρομής ή πλοήγησης σε διαδρομές που έχουν ήδη καταγραφεί ή έχουν σχεδια-
στεί σε χάρτη ή έχουν ανακληθεί από το διαδίκτυο. Αντίστροφα, οι καταγεγραμμένες δια-
δρομές μπορούν να απεικονιστούν σε ψηφιακό χάρτη ή σε δορυφορική εικόνα του Google 
Earth. Μπορούν επίσης να αξιοποιηθούν από οποιονδήποτε θελήσει να επαναλάβει τη συ-
γκεκριμένη διαδρομή. Παράλληλα, στο GPS μπορούν να καταγράφονται συγκεκριμένες θέ-
σεις που σχετίζονται με το προς μελέτη θέμα, έτσι ώστε να μπορούν να εντοπιστούν και 
από άλλους ή να προβληθούν κατάλληλα σε ένα διαδραστικό χάρτη μαζί με αντίστοιχη φω-
τογραφία, λεζάντα και σχολιασμό. Το GPS επίσης έχει ενσωματωμένους λεπτομερείς ψη-
φιακούς χάρτες, στους οποίους απεικονίζονται οι ισοϋψείς καμπύλες, ενώ παρέχεται η δυ-
νατότητα αλλαγής κλίμακας. 

Οι μαθητές διδάχθηκαν καταρχάς τις βασικές αρχές της λειτουργίας του GPS, οι οποίες βα-
σίζονται κυρίως στις επιστήμες της Φυσικής και της Γεωγραφίας. Έγινε αναφορά σε δορυ-
φόρους, επικοινωνιακούς δορυφόρους, ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, προσδιορισμός 
συντεταγμένων, και γεωγραφικά συστήματα συντεταγμένων. Στη συνέχεια, οι μαθητές έ-
μαθαν να χρησιμοποιούν τις συσκευές GPS (Garmin 62s) που διαθέτουν τα σχολεία στην 
αυλή, κάνοντας πρακτική άσκηση σε παιχνίδια προσανατολισμού και κρυμμένου θησαυ-
ρού, ενώ στις οργανωμένες αυτές δραστηριότητες κλήθηκαν να διερευνήσουν τις δυνατό-
τητες αλλά και τους περιορισμούς του GPS. Κατόπιν, στην ύπαιθρο ήταν σε θέση να ακο-
λουθήσουν μία διαδρομή που έχει ήδη «φορτωθεί» στο GPS και να καταγράψουν μία και-
νούργια διαδρομή. Κατέγραφαν επίσης σημαντικά σημεία της διαδρομής, όπως αξιοθέατα, 
ξωκλήσια, πηγές, κ.λ.π) χρησιμοποιώντας τα σημεία αναφοράς (waypoints), ενώ πειραματί-
ζονταν με τον προσανατολισμό, με την κλίμακα του χάρτη και με τον υπολογισμό αποστά-
σεων και υψομετρικών διαφορών.  

Οι μαθητές είναι εξοικειωμένοι με τη νέα τεχνολογία. Αποτελεί μέρος της καθημερινής τους 
ζωής και για το λόγο αυτό νιώθουν μεγαλύτερη ικανοποίηση όταν στις εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες στην ύπαιθρο έχουν τη δυνατότητα να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών συσκευών 
(Chavez, 2009). Έτσι, εκτός από τα GPS, οι μαθητές έκαναν εκτεταμένη χρήση συσκευών 
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ενδοεπικοινωνίας, ψηφιακών φωτογραφικών μηχανών, βίντεο και κινητών τηλεφώνων με 
σύνδεση στο διαδίκτυο. Χρησιμοποιούσαν επίσης με ευχέρεια τα λογισμικά που συνδέο-
νται με αυτά, έτσι ώστε να μπορούν να επεξεργάζονται ψηφιακά δεδομένα που καταγρά-
φονται ή αποτυπώνονται στις συσκευές αυτές.  

Έτσι, σε επόμενη φάση οι μαθητές οργάνωναν τις φωτογραφίες τους, που συνοδεύονται 
από τη γεωγραφική θέση, και τις προσέθεταν στη εικόνα του δορυφόρου από το Google 
Earth (http://www.google.com/earth/) μαζί με τα σχετικά σχόλια. Εργαζόμενοι επίσης σε 
ομάδες τοποθετούσαν ψηφιακά τις διαδρομές από το GPS α) με τη βοήθεια του λογισμικού 
oziexplorer στους τοπογραφικούς χάρτες (Εικ. 1) και β) με το Google Earth στις δορυφορικές 
απεικονίσεις (Εικ. 2). Στη συνέχεια παρατηρούσαν τις δύο διαφορετικές απεικονίσεις, κατέ-
ληγαν σε συμπεράσματα και τα ανακοίνωναν στην ολομέλεια.  

 

Εικόνα 1: Η πορεία της κυκλικής διαδρομής σε δάσος της περιοχής, όπως αυτή αποτυπώθη-
κε από τους μαθητές σε ψηφιακό τοπογραφικό χάρτη 1: 50000 της περιοχής, με τη βοήθεια 
του λογισμικού Ozi Explorer 

 

Εικόνα 2: Η κυκλική πορεία στο δάσος σε δορυφορική απεικόνιση με το Google Earth 

Επιπλέον δραστηριότητες που συνδέονται με την ψηφιακή επεξεργασία και αναφερόταν 
στα φύλλα εργασίας, εκτελούνταν από τις ομάδες των μαθητών μετά τις πεζοπορίες. Έτσι οι 
μαθητές, μετά από εκπαίδευση, έχουν τη δυνατότητα: 
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• Να αναζητούν τους ψηφιακούς τοπογραφικούς χάρτες της περιοχής τους στο 
διαδίκτυο (όπως για παράδειγμα κάνοντας χρήση της ιστοσελίδας 
http://www.mappingsupport.com). 

• Να υπολογίζουν αποστάσεις χρησιμοποιώντας την κλίμακα του χάρτη. 
• Να αλλάζουν την κλίμακα που προσφέρουν οι ψηφιακοί χάρτες και να παρατηρούν 

τις διαφορές μεταξύ τους. 
• Να προβάλλουν ένα, δύο ή και περισσότερα γεωγραφικά στοιχεία, από αυτά που 

κατέγραψαν, πάνω στον ψηφιακό χάρτη. 
• Να σχεδιάζουν την επόμενη πεζοπορία στον τοπογραφικό χάρτη. 
• Να κάνουν αναζήτηση στο διαδίκτυο και να βρίσκουν πληροφορίες για την περιοχή 

που επισκέφθηκαν και για τα στοιχεία που συνέλεξαν. 
• Να οργανώνουν τις φωτογραφίες και το εκπαιδευτικό υλικό τους. 
• Να ετοιμάζουν την παρουσίασή τους μέσα από την ομάδα και την παρουσίαση της 

δραστηριότητας για την ιστοσελίδα του Σχολείου. 

Αποτελέσματα - Συζήτηση 

Οι πεζοπορικές διαδρομές που πραγματοποιήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια ήταν πολλές. Οι 
μαθητές περπάτησαν μονοπάτια της περιοχής τους, απέκτησαν γνώσεις για το φυσικό πε-
ριβάλλον, για την αλληλεπίδρασή του με τον άνθρωπο διαχρονικά και για τον τόπο τους. 
Έμαθαν επίσης τους κανόνες που διέπουν την πεζοπορία στη φύση. Συνεργάστηκαν μεταξύ 
τους για να υλοποιήσουν τα προγράμματα ως αθλητικές δράσεις και ως εκπαιδευτικές πε-
ριηγήσεις στη φύση. Σύμφωνα με δηλώσεις των ιδίων, αλλά και από τις παρατηρήσεις των 
εκπαιδευτικών προκύπτει ότι ο περίπατος στη φύση μαζί με τους καθηγητές τους βελτίωσε 
σημαντικά τις μεταξύ τους σχέσεις, ενώ όπως προέκυψε από συζητήσεις με τους γονείς 
τους, η ψυχαγωγία στη φύση τους βοήθησε να υιοθετήσουν έναν πιο δραστήριο τρόπο ζω-
ής και να τον μεταφέρουν στις οικογένειές τους και στους φίλους τους. Το κάλεσμα για 
συμμετοχή στις πεζοπορικές διαδρομές συγγενών και άλλων εκπαιδευτικών είναι καθορι-
στικής σημασίας για την ευαισθητοποίηση της τοπικής κοινωνίας και των αρχών, τόσο σε 
θέματα απόκτησης γνώσεων και υιοθέτησης θετικών συμπεριφορών για την άσκηση και 
την υγεία, όσο και σε θέματα εφαρμογής κανόνων και υιοθέτησης περιβαλλοντικής συνεί-
δησης.  

Τα στοιχεία από το τοπικό φυσικό περιβάλλον που καταγράφηκαν από τους μαθητές και 
μελετήθηκαν όλα αυτά τα χρόνια σχετίζονται με: 

• γεωμορφολογία του τοπικού περιβάλλοντος (γεωλογικοί σχηματισμοί, πετρώματα, 
απολιθώματα, υδρογραφικό δίκτυο)  

• χλωρίδα – πανίδα 
• ιστορικά – λαογραφικά στοιχεία (αρχαιότητες, μνημεία, μοναστήρια, νερόμυλοι, 

παλιά μονοπάτια, ασβεστοκάμινα, νεροτριβές κ.λ.π.) 
• δυνατότητες οικονομικής ανάπτυξης σε τοπικό επίπεδο (κτηνοτροφικές μονάδες, 

οινοποιεία, ελαιοτριβεία, οικοτουριστικές εγκαταστάσεις κ.λ.π.) 
• ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (υδροηλεκτρικά εργοστάσια, αιολικά και 

φωτοβολταϊκά πάρκα κ.λ.π.) 
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περιβαλλοντικά υποβαθμισμένες περιοχές (καμένα δάση, υπερβόσκηση, παράνομες χωμα-
τερές, διάνοιξη δρόμων σε περιοχές φυσικού κάλους κ.λ.π.) 

Ο σχεδιασμός αυτών των δραστηριοτήτων αποτέλεσε μία πρόκληση και για τους εκπαιδευ-
τικούς των δύο σχολείων (Πέλλας και Κρήτης) που συνεργάστηκαν αρμονικά, έτσι ώστε να 
βοηθήσουν τους μαθητές τους να επανασυνδεθούν με τη φύση και συγχρόνως να αποκτή-
σουν γνώσεις και δεξιότητες. Η γεωγραφική θέση των δύο σχολείων συνέβαλε θετικά στην 
εφαρμογή των προγραμμάτων διότι αυτά βρίσκονται κοντά σε ορεινούς όγκους ιδιαίτερου 
φυσικού κάλους. Ωστόσο οι καθηγητές εκμεταλλεύθηκαν τις δυνατότητες που προσφέρουν 
οι νέες τεχνολογίες, στην καταγραφή, αποτύπωση, αρχειοθέτηση στοιχείων και δημιουργία 
πεζοπορικών διαδρομών. Προσπάθησαν επίσης μέσα από τις καταγραφές που έγιναν σε 
όλες τις πεζοπορικές διαδρομές, τις σχετικές συζητήσεις και την ανακοίνωση των συμπερα-
σμάτων στην ομάδα, να γίνουν κατανοητές στους μαθητές οι περίπλοκες αλληλεπιδράσεις 
ανθρώπου και περιβάλλοντος, καθώς και οι αρχές της αειφορίας και αειφορικής διαχείρι-
σης του περιβάλλοντος. Επιδίωξαν, τέλος οι δραστηριότητες αυτές, να ανταποκρίνονται στις 
ανάγκες, στα ενδιαφέροντα και στον τρόπο προσέγγισης της γνώσης όλων των μαθητών, 
έτσι ώστε να επιθυμεί να συμμετέχει ενεργά το μεγαλύτερο μέρος της μαθητικής κοινότη-
τας, ακόμα και οι «αδύνατοι» μαθητές, οι οποίοι στην πράξη έδειξαν και το περισσότερο 
ενδιαφέρον.  

Οι μαθητές μας, σύμφωνα με δηλώσεις των ιδίων αλλά και των γονέων τους, απολαμβά-
νουν τις δραστηριότητες στη φύση, όπου συνδυάζεται η εκπαίδευση με την ψυχαγωγία και 
την άθληση. Κατανοούν επίσης τα γνωστικά αντικείμενα που τους παρουσιάζονται, ενώ 
εργάζονται στις δραστηριότητες που τους ανατίθενται, με μεγάλο ενθουσιασμό και ενδια-
φέρον. Οι επιδόσεις τους στα μαθήματα έχουν βελτιωθεί σημαντικά ενώ κάποιοι μαθητές 
έχουν βρει ιδιαίτερα ενδιαφέροντα στην ενασχόλησή τους με διερευνητικές δράσεις στη 
φύση (π.χ. συλλογή πετρωμάτων, απολιθωμάτων), ή με την αξιοποίηση της τεχνολογίας  
(διαδραστικοί χάρτες, GPS και την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο πάνω σε επιμέ-
ρους εξειδικευμένα θέματα), γεγονός που μπορεί στο μέλλον να επηρεάζει τις επαγγελμα-
τικές τους επιλογές, προτιμήσεις και κατευθύνσεις.  

Τα προβλήματα που εντοπίστηκαν στην εφαρμογή της δράσης, σχετίζονται α) με τα ασφυ-
κτικά χρονοδιαγράμματα για την κάλυψη της διδακτέας ύλης που δεν επιτρέπουν να αφιε-
ρωθεί πολύς χρόνος για επιπλέον εκπαιδευτικές δραστηριότητες, β) την επιλογή των μαθη-
τών που συμμετέχουν έτσι ώστε η ομάδα να μην είναι υπερβολικά μεγάλη και γ) με τον 
τρόπο αξιολόγησης των μαθητών στην ομαδική εργασία.  
Τα προβλήματα αυτά μπορούν ίσως να ξεπεραστούν αν η δραστηριότητα ενταχθεί στις 
βιωματικές δράσεις για το Γυμνάσιο και ειδικότερα στην ενότητα «Φύση και Άθληση» στη 
Β΄ Γυμνασίου που εστιάζεται στις σχέσεις του μαθητή με το φυσικό του περιβάλλον, ενώ 
εμπεριέχει σωματική άσκηση στην ύπαιθρο. Η ενότητα εμπλέκει τους καθηγητές φυσικής 
αγωγής των Σχολείων σε συνεργασία και με εκπαιδευτικούς άλλων ειδικοτήτων. Οι βιωμα-
τικές δράσεις στο Γυμνάσιο (104868/Γ2/ΦΕΚΒ/13-09-2011, 124674/Γ2/ΦΕΚΒ/1-11-2011) 
είναι πλέον διακριτές ενότητες των Νέων Σχολικών Προγραμμάτων και του υποχρεωτικού 
Ωρολογίου Προγράμματος και έχουν σκοπό να ενεργοποιήσουν τους μαθητές, έτσι ώστε να 
αποκτήσουν και να επεξεργασθούν πολλές και ποικίλες εμπειρίες, συμβάλλοντας με αυτόν 
τον τρόπο στη μάθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη τους (Skinner, 2010).  
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Συμπεράσματα 

Η λειτουργία πεζοπορικής ομάδας στο Σχολείο, συνδυάζει την άθληση και την ψυχαγωγία 
με την απόκτηση γνώσεων, ενώ εμπλέκει τόσο τους μαθητές, όσο και τους γονείς και την 
τοπική κοινωνία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Συμβάλλει στη βελτίωση των σχέσεων και 
στη δημιουργία καλού κλίματος στο σχολείο καθώς και στη βελτίωση των επιδόσεων των 
μαθητών. Η χρήση των νέων τεχνολογιών στην προετοιμασία, στην υλοποίηση και στην ε-
πεξεργασία κάθε πεζοπορικής διαδρομής αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας, ενώ δίνει επιπλέον κίνητρα στους μαθητές για ενεργό συμμετοχή.  

Η συγκεκριμένη πρόταση μπορεί να αξιοποιηθεί στα πλαίσια διαθεματικών διδακτικών πα-
ρεμβάσεων, προγραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων και ερευνητικών εργασιών στο Λύ-
κειο. Φιλοδοξεί όμως να αποτελέσει και αφετηρία για διάλογο, προβληματισμό και οργά-
νωση δραστηριοτήτων στα πλαίσια της νέας θεματικής ενότητας «Φύση και Άθληση», στις 
βιωματικές δράσεις στο Γυμνάσιο. 
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gekapas@gmail.com 

Περίληψη 

Το πρόγραμμα  «Ορθοσωμία – Πρόληψη Κακώσεων – Επίδραση της Δια Βίου Συστηματικής 
Άσκησης», είναι ένα πρόγραμμα Αγωγής Υγείας με στόχο την κατανόηση βασικών χαρακτη-
ριστικών του ανθρώπινου σώματος, την απόκτηση καλών καθημερινών πρακτικών, σε ότι 
αφορά τη φυσική μας δραστηριότητα και τη διαμόρφωση στάσεων και συμπεριφορών, έτσι 
ώστε να ενταχθεί η άσκηση στη ζωή των μαθητών, με στόχο μια πολύ καλή ποιότητα ζωής. 
Η όλη δομή του προγράμματος χτίστηκε γύρω από την ευρεία χρήση  των ΤΠΕ, τόσο όσον 
αφορά το χρονοδιάγραμμα, την παρακολούθηση και τη συλλογή στοιχείων, αλλά όσον α-
φορά και τη χρησιμοποίηση εργαλείων και μεθόδων για την κατανόηση εννοιών, για ανα-
τροφοδότηση, αυτοαξιολόγηση, έρευνα και τελική αξιολόγηση. Να σημειωθεί εδώ ότι το 
πρόγραμμα βρίσκεται σε εξέλιξη, με ολοκλήρωση τα τέλη Μαΐου 2014 

Λέξεις - κλειδιά: Άσκηση και ΤΠΕ, Φυσική Αγωγή και ΤΠΕ, Ορθοσωμία και ΤΠΕ, Αγωγή Υγεί-
ας και ΤΠΕ. 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία γνωστικών πεδίων σχετικών με τη Φυσική Αγωγή, γίνεται με διάφορες μεθό-
δους. Πολύ γνωστό είναι  το λεγόμενο Φάσμα μεθόδων διδασκαλίας, το οποίο καθιερώθη-
κε με τη σημερινή του μορφή από τους Moston & Ashworth το 1986, το οποίο περιλαμβάνει 
διάφορες μεθόδους, από καθαρά δασκαλοκεντρικές – καθοδηγητικές, όπως είναι η παραγ-
γελματική μέθοδος, έως και μεθόδους στις οποίες ο εκπαιδευτικός δεν παρέχει καθοδήγη-
ση, όπως η μέθοδος της συγκλίνουσας εφευρετικότητας.  Ο Ball, (όπως αναφέρεται από 
τους  Αναστασιάδη και Γίδαρη, 1993), υποστήριξε ότι δεν υπάρχει ένας μόνο ορθός τρόπος 
μάθησης, ούτε ένας ορθός τρόπος διδασκαλίας. 

Οι νέες τεχνολογίες, σύμφωνα με τον Katz (όπως αναφέρεται από τους Σίσκο & Αντωνίου, 
2006) πάντα αποτελούσαν ένα πεδίο που έπρεπε να καθοριστεί η αποτελεσματικότητά 
τους ενώ η χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία της Φυσικής Αγωγής, ήταν περιορι-
σμένη (Σίσκος & Αντωνίου, 2006). Με δεδομένη την αύξηση της χρησιμοποίησης των νέων 
τεχνολογιών σε κάθε πτυχή της ανθρώπινης δραστηριότητας, πέρα από αποτελεσματικότε-
ρες διδασκαλίες, προσφέρουν και μία ασπίδα στους μαθητές – πολίτες του αύριο, σε μια 
εποχή «στην οποία ο «πληροφορικός αναλφαβητισμός» θα επικυρώσει, νομιμοποιήσει, 
διευρύνει και αναπαραγάγει οικονομικές και κοινωνικές ανισότητες» (Εμβαλωτής, 2002, 
σελ. 111). 
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Με τη διεξαγωγή του προγράμματος με τον τρόπο που αναλύεται παρακάτω, δίνεται μια 
εναλλακτική προσέγγιση στην διδασκαλία, με τον καθηγητή να συντονίζει και να οδηγεί 
τους μαθητές στην ανακάλυψη και οικοδόμηση της γνώσης, ώστε όλα να αποκτήσουν νόη-
μα και σκοπό. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Το Μαθησιακό Σενάριο του προγράμματος υλοποιήθηκε έχοντας κατά νου τις τελευταίες 
σύγχρονες τάσεις της Παιδαγωγικής Επιστήμης. Χωρίς να αποκλείονται οι καθοδηγητικές 
μέθοδοι, εφαρμόστηκαν  μέθοδοι που προτάθηκαν ή βασίστηκαν στους λεγόμενους εποι-
κοδομηστές, όπως ο Vygotsky και ο Bruner. Ενεργή συμμετοχή στη μάθηση, ανακάλυψη της 
γνώσης από τους μαθητές, ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες και κοινωνική αλληλεπί-
δραση, επίλυση προβλημάτων, ανάθεση έργου σε ομάδες και  συνεργατική μάθηση, ενσω-
ματώνονται σε έναν ικανοποιητικό βαθμό, με στόχο «οι εκπαιδευόμενοι να λειτουργούν 
μόνοι τους ως αυτοκαθοδηγούμενοι-εκπαιδευόμενοι» (Παπαδάκης, 2010, σελ. 32).  Οι μα-
θητές αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, με τον στόχο μάθησης και με τα διαθέσιμα εργαλεία. 
Όπως υποστηρίζει ο Κόμης (2002), «στην αλληλεπίδραση αυτή σημαντικό  ρόλο παίζει επί-
σης η κοινότητα μάθησης  στην οποία συμμετέχει  το υποκείμενο, καθώς και οι κανόνες και 
ο καταμερισμός εργασίας στα πλαίσιά της». 

Οι Chapman & Cope (όπως αναφέρεται από τον Ζωγόπουλο, 2013), υποστήριξαν ότι οι ο-
μαδοσυνεργατικές παιδαγωγικές δραστηριότητες που δημιουργούνται στο ηλεκτρονικό 
υπολογιστικό περιβάλλον και συνδυάζουν επικοινωνία, αλληλεπίδραση και ανατροφοδό-
τηση των μαθητών με τις πηγές (λογισμικά καθοδήγησης και διδασκαλίας, διαδίκτυο), αυ-
τενέργεια των μαθητών στην πορεία του μαθήματος και διαθεματικότητα - διεπιστημονικό-
τητα, τείνουν να μεγιστοποιούν τα οφέλη της τεχνολογίας στη σχολική τάξη.  

Η συμμετοχή του καθηγητή, αν και καταλυτική και για πολλούς αναντικατάστατη,  συμπερι-
λαμβανομένου του συγγραφέα, περιορίζεται στην υποβοήθηση της ενεργητικής ανακάλυ-
ψης της γνώσης από το μαθητή,  λειτουργώντας υποστηρικτικά. 

Τα εργαλεία που έχουν αναπτυχθεί, όπως μοντελοποιήσεις συστημάτων, προσομοίωσης, 
συστήματα αξιολόγησης σε ελκυστικές μορφές για τα παιδιά, εργαλεία έρευνας,  καθιστούν  
δυνατή την ανάλυση, εμβάθυνση και τελικά την εμπέδωση εννοιών, που στο παρελθόν ή-
ταν δύσκολο να επιτευχθεί. Ο Κόμης (2002) υποστήριξε ότι «Η προσομοίωση (simulation) 
και η εξομοίωση, ως τεχνικές μίμησης της συμπεριφοράς ενός συστήματος από ένα άλλο 
σύστημα, καταλαμβάνουν περίοπτη θέση στα πλαίσια των νέων εκπαιδευτικών τεχνολο-
γιών», ενώ λογισμικά μοντελοποίησης, βασισμένα σε σύγχρονες αντιλήψεις, όπως η διε-
ρευνητική μάθηση, επιτρέπουν στους μαθητές να χρησιμοποιούν προκατασκευασμένα ή να 
δημιουργούν τα δικά τους μοντέλα (Κόμης 2001, σελ. 107). 

Η αξιολόγηση, δεν αποτελεί μόνο εργαλείο για τον καθηγητή, αλλά και για το  μαθητή, ο 
οποίος αξιολογεί επίσης τον εαυτό του. Γίνεται δηλαδή η αξιολόγηση βασικό εργαλείο μά-
θησης.  
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Σκοπός και Στόχοι του Προγράμματος 

Ο σκοπός του προγράμματος είναι η διαμόρφωση ορθής κινητικής συμπεριφοράς από τους 
μαθητές  στην καθημερινότητά τους,  η δια βίου ένταξη στη ζωή τους της συστηματικής ά-
σκησης, με όποια μορφή επιλέξουν, σε συνδυασμό με πρακτικές υγιεινής διατροφής, ώστε 
να διατηρούνται σωματικά και κατ’ επέκταση και πνευματικά υγιείς, ώστε να προλαμβά-
νουν μυοσκελετικά προβλήματα και να έχουν μια ανώτερη ποιότητα ζωής. Ο σκοπός αυτός, 
μπορεί να επιτευχθεί, αν κατακτηθούν οι παρακάτω στόχοι. 

• Η κατανόηση της δομής της ανθρώπινης σπονδυλικής στήλης, η λειτουργικότητά 
της, οι κυριότερες παραμορφώσεις της και τα αίτιά τους. 

• Η κατανόηση του υποστηρικτικού μυϊκού συστήματος του κορμού, των συνδέσμων 
και των λειτουργιών τους. 

• Η σωστή εκγύμναση του σώματος, με στόχο την ορθή στάση, τη σωστή μεταφορά 
της σχολικής τσάντας και διάφορων αντικειμένων. 

• Η σημασία της σωστής διατροφής σε συνδυασμό με την άσκηση, για ένα υγιές σώ-
μα και μια αναβαθμισμένη ποιοτικά ζωή. 

• Η διεξαγωγή έρευνας για το κατά πόσο οι μαθητές επιβαρύνουν λανθασμένα το 
σώμα τους, ή έχουν υιοθετήσει λανθασμένα κινητικά πρότυπα, με συνέπειες τον 
πόνο, τους τραυματισμούς ή τις λειτουργικές παραμορφώσεις.  

• Έρευνα από τους μαθητές  για τις συνήθειες των παιδιών, σε ότι αφορά την άσκηση 
και τη διατροφή. 

Επιμέρους – Παράπλευροι Στόχοι 

• Επαφή με σύγχρονα τεχνολογικά διδακτικά μέσα. Εξοικείωση με την τεχνολογία. 

• Χρησιμοποίηση του Η/Υ όχι μόνο για ψυχαγωγία, αλλά και ως εργαλείο μάθησης 
έρευνας και απόκτησης γνώσης και εμπειριών. 

• Ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη διεξαγωγή ανάλογων προγραμμάτων και στη Φυσική 
Αγωγή. 

Ερευνητικές  Υποθέσεις 

Οι ερευνητικές υποθέσεις, για τα ερωτηματολόγια της έρευνας,  συντάχθηκαν με βάση τον 
σκοπό και τους στόχους του προγράμματος, και τις γνώσεις και τις εμπειρίες που υπάρχουν, 
γύρω από την φυσική δραστηριότητα των μαθητών των δημοτικών σχολείων  και είναι οι 
παρακάτω. 

• Οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα, λόγω της κακής στάσης του σώματος. 
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• Οι μαθητές δεν γνωρίζουν  ορθές πρακτικές  στις καθημερινές τους δραστηριότητες, 
όπως τον σωστό τρόπο μεταφοράς της σχολικής τσάντας,  με σκοπό την αποφυγή 
τραυματισμών και δεν ασκούνται όλα συστηματικά. 

• Δεν γνωρίζουν την αξία της συστηματικής άσκησης και της σωστής διατροφής, την 
επίδρασή τους στο ανθρώπινο σώμα και τις συνέπειές τους στην ποιότητα ζωής. 

Ερωτήματα για τις ΤΠΕ στην Εκπαίδευση 

• Είναι δυνατή η χρήση ΤΠΕ στην διεξαγωγή μαθημάτων σε προγράμματα  Αγωγής  
Υγείας και κατ’ επέκταση στην Φυσική Αγωγή; 

• Σε τι βαθμό μπορεί να ενσωματωθούν οι ΤΠΕ στη Φυσική Αγωγή και γενικότερα σε 
προγράμματα, που αντικείμενό τους έχουν τη φυσική δραστηριότητα, την άσκηση 
και τη διατροφή ; 

Υλοποίηση Προγράμματος 

Το πρόγραμμα εντάχθηκε στην ευέλικτη ζώνη, αφορά 17 παιδιά της Ε’ τάξης του 3ου Δημο-
τικού Σχολείου Τριανδρίας  και διεξαγόταν  μία φορά την εβδομάδα, από τον  συγγραφέα.  
Σαν Σύστημα Διαχείρισης Μαθημάτων, επιλέχθηκε το λογισμικό ανοικτού κώδικα moodle. 
Τα εργαλεία διαχείρισης μαθήματος που προσφέρει όπως και εργαλεία διεξαγωγής έρευ-
νας, αξιολόγησης, ανατροφοδότησης κλπ. κρίθηκαν τα πλέον κατάλληλα. Με τα ανάλογα  
πρόσθετα (plugins)  εμπλουτίστηκε με νέες δυνατότητες, κυρίως στο κομμάτι της έρευνας 
και της αξιολόγησης μέσω ερωτηματολογίων, κουίζ, και με ερωτήσεις διαφόρων τύπων και 
μορφής. Επίσης αναπτύσσεται συνεχώς, υπάρχει μεγάλη κοινότητα που το υποστηρίζει και 
σε περίπτωση προβλημάτων, υπάρχουν πολλά forum βοήθειας, όπως και εκτεταμένη τεκ-
μηρίωση (documentation). 

Προτιμήθηκε η εγκατάσταση σε προσωπικό εξυπηρετητή και όχι η λύση κάποιας έτοιμης 
υπηρεσίας που προσφέρεται, για εύκολη διαχείριση, προσθήκη δυνατοτήτων και ανωνυμί-
ας των μαθητών. Το moodle εγκαταστάθηκε σε VPS (Virtual Private Server) στην διεύθυνση 
http://gymnasths.gr/project ιδιοκτησίας του συγγραφέα. Δημιουργήθηκε ένας κοινός λογα-
ριασμός στο σύστημα για όλους τους μαθητές, για ευκολία χρήσης, αλλά και για ανωνυμία 
στις έρευνες και στις μετρήσεις – αξιολογήσεις που πραγματοποιήθηκαν. Όλες οι έρευνες 
και τα ερωτηματολόγια που αναφέρονται παρακάτω, υλοποιήθηκαν online μέσα από το 
σύστημα, έχοντας άμεσα στατιστικά αποτελέσματα. 

Χρονοδιάγραμμα 

1η εβδομάδα. Έγινε μια εισαγωγική ενημέρωση στους μαθητές για το πρόγραμμα, τον τρό-
πο υλοποίησης, τους στόχους και τα προσδοκώμενα αποτελέσματα. Ακολούθησε συζήτηση 
και επίλυση αποριών. 

2η εβδομάδα. Μάθημα στο εργαστήριο Η/Υ. Παρουσιάστηκε ο ιστότοπος μέσα από τον ο-
ποίο πραγματοποιήθηκαν οι μαθησιακές δραστηριότητες του προγράμματος.  Δόθηκε το 
όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Επιτεύχθηκε εξοικείωση με το περιβάλλον μέσα 
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από ένα μικρό ανώνυμο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης προϋπάρχουσας γνώσης,  σχετικής 
με το αντικείμενο του προγράμματος  και λύθηκαν απορίες. 

3η  εβδομάδα. Μάθημα στο εργαστήριο Η/Υ του σχολείου.  Χρησιμοποιήθηκε πρόγραμμα 
Μοντελοποίησης του Ανθρώπινου Σώματος. Το πρόγραμμα έδινε  τη δυνατότητα εξερεύνη-
σης του ανθρώπινου μυοσκελετικού συστήματος  μέσα από μοντέλα τριών διαστάσεων 
(3Δ). Με δυνατότητες μεγέθυνσης και περιστροφής , ο μαθητής ‘’μπαίνει’’ κυριολεκτικά 
μέσα στο ανθρώπινο σώμα. Παρέχει και κίνηση (animation) 3Δ, ταυτόχρονα με μεγέθυνση 
και περιστροφή, οπότε γίνεται από τους μαθητές κατανοητή η λειτουργία των μυών. Έτσι, 
γίνεται κατανοητός ο μηχανισμός  με τον οποίο κινείται το ανθρώπινο σώμα. Προηγήθηκε 
επίδειξη από τον συγγραφέα στον κεντρικό υπολογιστή, ο οποίος ήταν συνδεδεμένος με 
προβολέα. Παρουσιάστηκε η σπονδυλική στήλη, η λειτουργία της, τα προβλήματα και οι 
παραμορφώσεις που μπορεί να παρουσιαστούν, οι μυς που την περιβάλλουν. Ακολούθησε 
εξερεύνηση του κορμού του ανθρώπινου σώματος από τους μαθητές, οι οποίοι χωρίστηκαν 
σε ομάδες στους 5 λειτουργικούς Η/Υ του εργαστηρίου και συζητήθηκαν οι όποιες  απορίες. 
Παρατίθεται screenshot στην εικόνα 1. 

 

Εικόνα 1 

 

4η , 5η, εβδομάδα. Πρακτικό μάθημα ορθοσωμίας στον αύλιο χώρο.  

6η εβδομάδα. Ενδιάμεση Διαμορφωτική Αξιολόγηση. Στο εργαστήριο Η/Υ, πραγματοποιή-
θηκε αξιολόγηση της πορείας του προγράμματος με την μορφή ανώνυμης έρευνας - ερω-
τηματολογίου, μέσα από το περιβάλλον του moodle. Κάθε μαθητής απάντησε σε ερωτήσεις 
πολλαπλών επιλογών, σωστού λάθους, επιλογή από λίστα απαντήσεων, συμπλήρωση κε-
νών, συμπλήρωσης σχημάτων. Τα στατιστικά των απαντήσεων προβλήθηκαν άμεσα στην 
οθόνη προβολών του εργαστηρίου και λύθηκαν απορίες. Ενδεικτικά αναφέρω ότι το ποσο-
στό των σωστών απαντήσεων ανήλθε στο 87%. 
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7η, 8η εβδομάδα. Πρακτικό μάθημα στον αύλιο χώρο, σύνδεση της συστηματικής άσκησης 
και της σωστής διατροφής και η επίδρασή τους στο ανθρώπινο σώμα και κυρίως στο καρ-
διοαναπνευστικό σύστημα. 

9η εβδομάδα. Μάθημα στο εργαστήριο Η/Υ. Τα παιδία χωρίστηκαν σε 5 ομάδες, όσοι και οι 
λειτουργικοί υπολογιστές. Σε κάθε υπολογιστή, μέσα πάντα από την πλατφόρμα moodle, 
έτρεξε πρόγραμμα προσομοίωσης της προσαρμογής του ανθρώπινου οργανισμού στην ά-
σκηση και τη διατροφή. Δόθηκαν σε κάθε ομάδα 5 λεπτά για εξοικείωση και κατόπιν ένας 
στόχος που έπρεπε να επιτευχθεί από κάθε ομάδα. Για παράδειγμα, η 1η ομάδα είχε στόχο 
την εξασφάλιση της υγείας του καρδιαναπνευστικού συστήματος και την διατήρηση του 
βάρους ενός άνδρα 30 χρονών, 75 κιλών, μέσα από την κατάλληλη διατροφή και την επαρ-
κή άσκηση. Αν και με την πρώτη ματιά το πρόγραμμα έδειχνε πολύπλοκο, στην πορεία οι 
μαθητές αυτοοργανώθηκαν και πέτυχαν τους στόχους τους.  Η προσομοίωση ‘κατέβηκε’ 
από τον ιστότοπο http://phet.colorado.edu όπου υπάρχει πλήθος εκπαιδευτικών προσο-
μοιώσεων. Παρατίθεται screenshot στην  εικόνα 2. 

 

Εικόνα 2 

 

10η εβδομάδα. Συζήτηση για τη διεξαγωγή έρευνας από τους μαθητές με στόχο τη διαπί-
στωση των συνηθειών των μαθητών του σχολείου, όσον αφορά την άσκηση, τις καθημερι-
νές τους συνήθειες και κατά πόσο αυτές γίνονται με σωστό τρόπο, όπως η μεταφορά της  
σχολικής τσάντας, η μεταφορά αντικειμένων, η σωστή στάση του σώματος, η ισορροπημένη 
διατροφή. Ανατέθηκε  στις ομάδες των μαθητών η σύνταξη κατάλληλου ερωτηματολογίου, 
το οποίο θα περαστεί στον ιστότοπο, μέσα από τον οποίο θα γίνει η διεξαγωγή της έρευνας.  
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Στην παρούσα φάση συγγραφής της εργασίας, βρισκόμαστε στην δημιουργία του ερωτημα-
τολογίου, για τη διεξαγωγή της έρευνας. Κατόπιν οι μαθητές θα αξιολογήσουν τα αποτελέ-
σματα, τα οποία θα είναι διαθέσιμα αυτόματα και άμεσα και θα διατυπώσουν ανάλογα 
συμπεράσματα. Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με την τελική του αξιολόγηση, η οποία θα 
είναι ανώνυμη και με την δημιουργία παρουσίασης από τα παιδιά της εμπειρίας τους αυ-
τής. Σαν δείγμα, αποφασίστηκε η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου, από όλους τους μα-
θητές του σχολείου (100). Κάθε ομάδα μαθητών, αναλαμβάνει από μία τάξη. 

Αποτελέσματα - Συμπεράσματα - Συζήτηση 

Αν και στην παρούσα χρονική στιγμή, το πρόγραμμα δεν έχει ολοκληρωθεί, τα έως τώρα 
συμπεράσματα που προκύπτουν από την συμμετοχή και ανταπόκριση των μαθητών, από 
την Διαμορφωτική Αξιολόγηση του προγράμματος που υλοποιήθηκε, φαίνεται ότι η εφαρ-
μογή των ΤΠΕ, σε συνδυασμό με τις σύγχρονες εποικοδομηστικές μεθόδους, δίνουν μία 
ώθηση στην κατανόηση, στην εμπέδωση, και στην κατάκτηση εν τέλει  της γνώσης. Για α-
σφαλή όμως συμπεράσματα, θα πρέπει να περιμένουμε την ολοκλήρωση του προγράμμα-
τος 

Από τα προβλήματα που παρουσιάζονται, τα σημαντικότερα είναι σχετικά με τον χρονο-
προγραμματισμό. Έκτακτες αργίες ή εκδηλώσεις που οδηγούν σε χαμένες ώρες διεξαγωγής 
του προγράμματος, συμπιέζουν τον διαθέσιμο χρόνο και απαιτούν επαναπροσδιορισμό. 
Πρέπει να γίνεται προσυνεννόηση με την διεύθυνση και το προσωπικό του σχολείου, για 
την απαιτούμενη διάθεση του εργαστηρίου Η/Υ του σχολείου. Με την ολοένα αυξανόμενη 
χρήση των ΤΠΕ από όλο και περισσότερες ειδικότητες και εκπαιδευτικούς, οι δυνατότητες 
περιορίζονται και οι ανάγκες σε εξοπλισμό αυξάνονται δραματικά. Διαπιστώθηκε στην πρά-
ξη ότι ένας υπολογιστής ανά τμήμα, δεν επαρκεί. Άλλο ένα πρόβλημα είναι η υποστήριξη 
ελληνικών, στα προγράμματα που χρησιμοποιήθηκαν. Το moodle σαν πλατφόρμα, επιτρέ-
πει την γλωσσική προσαρμογή κι αυτό έγινε όπου κρίθηκε απαραίτητο. Δεν συμβαίνει όμως 
το ίδιο και με άλλα πακέτα λογισμικού, τα οποία δεν περιλαμβάνουν την Ελληνική γλώσσα. 
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Python, μια πρόταση για εκμάθηση Προγραμματισμού Η/Υ στο Λύκειο 
 

Αραμπατζής Γεώργιος 
Καθηγητής Πληροφορικής Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ  

Πανεπιστημίου Μακεδονίας 
arabatzis4@gmail.com 

 

Περίληψη 

Στο Πρόγραμμα Σπουδών του Γυμνασίου έχουν ενταχθεί, αποτελεσματικά εικονικά προ-
γραμματιστικά περιβάλλοντα για εξοικείωση των μαθητών με τον προγραμματισμό Η/Υ 
(MicroWorlds Pro, Logo, Scratch, Kodu κλπ). Στο Λύκειο όμως, δεν έχει δοθεί μια ξεκάθαρη 
πρόταση τόσο για ένα ενδεδειγμένο προγραμματιστικό περιβάλλον όσο και για ένα ενδια-
φέρον μεθοδολογικό πλαίσιο εφαρμογής, έτσι ώστε να αναδειχθεί ο προγραμματισμός, 
από μια ενασχόληση για «λίγους» σε μια δημιουργική και ενδιαφέρουσα δραστηριότητα 
και να μυηθούν οι μαθητές στην χαρά της δημιουργίας και την ομορφιά του προγραμματι-
σμού. Έχει αποδειχθεί ότι ο προγραμματισμός βοηθά τους μαθητές να οξύνουν την αναλυ-
τική και συνθετική τους ικανότητα, αλλά και να αναπτύξουν την δεξιότητά τους στην επίλυ-
ση δύσκολων προβλημάτων (Problem Solving), στοιχεία απαραίτητα για την μελλοντική 
τους πορεία. Η εργασία αυτή είναι μια εκπαιδευτική πρόταση για ένα προγραμματιστικό 
περιβάλλον και του πλαισίου εφαρμογής του, στο Λύκειο. 

Λέξεις - κλειδιά: Διαδραστικός Προγραμματισμός, Λύκειο, Python, Διαδίκτυο       

Εισαγωγή 

Αντικείμενα διδασκαλίας που παλαιότερα θεωρούνταν πανεπιστημιακού επιπέδου,  εντάσ-
σονται όλο και περισσότερο στη βαθμίδα του Λυκείου (Ben-Ari, 2004) και ένα τέτοιο είναι 
και ο προγραμματισμός Η/Υ. Αιτία είναι η γρήγορη διείσδυση της τεχνολογίας στην καθη-
μερινότητα των μαθητών, αλλά και η αποστολή του λυκείου ως βαθμίδα εκπαίδευσης στο 
να διευρύνει τον γνωστικό ορίζοντα του μαθητή, έτσι ώστε να μπορέσει να αντιμετωπίσει 
τις παρούσες αλλά κυρίως τις μελλοντικές τεχνολογικές και κοινωνικές προκλήσεις. Αυτή 
άλλωστε είναι και η κεντρική ιδέα του δικτύου Ευρυδίκη (Βλ. http://bit.ly/Eurydice1) της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η διδασκαλία του προγραμματισμού σε μαθητές λυκείου είναι δί-
λημμα για τους καθηγητές πληροφορικής. Και αυτό έχει σχέση αφ’ ενός με την επιλογή του 
προγραμματιστικού περιβάλλοντος και αφ’ ετέρου με τον τρόπο διδασκαλίας. Η προγραμ-
ματιστική παιδεία των μαθητών, εστιάζεται κυρίως σε αντικείμενα με εμβάθυνση στην αλ-
γοριθμική, όπως η Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και εξοικίωση 
με προγραμματιστικά περιβάλλοντα που υποστηρίζουν το μάθημα αυτό, όπως η Γλωσσο-
μάθεια (Βλ. http://spinet.gr/glossomatheia/) και η Γλώσσα (Βλ. http://alkisg.mysch.gr/), τα 
οποία λειτουργούν ως βοηθητικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα, χωρίς να αποτελούν όμως 
«δόκιμες» γλώσσες. Η χρήση τους απλά εξοικειώνει τον μαθητή με βασικές έννοιες διαδι-
κασιακού προγραμματισμού (procedural programming), ο οποίος είναι ένας κλασσικός 
τρόπος κωδικοποίησης. Αν και γίνονται φιλότιμες προσπάθειες από καθηγητές πληροφορι-
κής για εκλαΐκευση και παρουσίαση σύγχρονων γλωσσών με απλό τρόπο στους μαθητές 
του λυκείου, πολλές φορές η προσπάθεια είναι ατελέσφορη λόγω της πολυπλοκότητας των 
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σύγχρονων γλωσσών, αλλά και του περιορισμένου χρόνου διδασκαλίας τους, όταν η προ-
σπάθεια αυτή πρέπει να ενταχθεί στα ασφυκτικά προγράμματα σπουδών με υποχρεωτική 
διδακτέα ύλη. Καταλήγουν λοιπόν στη διδασκαλία γλωσσών με περιορισμένες δυνατότητες 
για τα σημερινά δεδομένα όπως η BASIC ή η PASCAL. 

Οι περισσότεροι μαθητές, χρησιμοποιούν τον υπολογιστή σαν παθητικοί χρήστες παρά σαν 
γνώστες βαθύτερων λειτουργιών του. Συχνά θεωρούν ότι ο προγραμματισμός είναι ένα δύ-
σκολο αντικείμενο, ενώ αντίθετα ελκύονται από εφαρμογές όπως της κοινωνικής δικτύω-
σης και ψυχαγωγίας. Δεν μπορούμε βέβαια, να μην αναφέρουμε και τα προβλήματα στην 
διδασκαλία των γλωσσών. Κάποιοι μαθητές δεν κατανοούν εύκολα το νόημα των εντολών 
των γλωσσών (Spohrer & Soloway, 1986), το πέρασμα μεταβλητών (Fleury 1991), τις αναλο-
γίες μεγεθών (Halasz & Morgan 1982) καθώς και μαθηματικούς τύπους (για παράδειγμα 
Haberman & Kolikant 2001, Bayman & Mayer 1983). Οι Lieberman, Bates & So (2009) όμως 
αναφέρουν ότι αρκετές έρευνες έχουν δείξει, πως τα ψηφιακά μέσα μπορούν να εισάγουν 
τα παιδιά σε αφηρημένες έννοιες που προηγουμένως θεωρούνταν πολύ προχωρημένες για 
την ηλικία τους, όπως έννοιες που σχετίζονται με τα μαθηματικά και τις φυσικές επιστήμες. 
Η εργασία λοιπόν αυτή έχει σαν σκοπό την παρουσίαση μιας διδακτικής πρότασης για να 
«γεφυρώσει» το κενό μεταξύ εφαρμοσμένης αλγοριθμικής και προγραμματισμού στο Λύ-
κειο.  

Γλώσσες Προγραμματισμού στο Λύκειο 

Η δυσκολία των μαθητών να προσεγγίσουν τον προγραμματισμό έχει σχέση με τα προβλή-
ματα που καλούνται να λύσουν οι μαθητές, τα οποία είναι πολλές φορές βαρετά η δυσνόη-
τα, αλλά και με την ίδια την γλώσσα προγραμματισμού. Επίσης, το χρονικό διάστημα που 
αφιερώνει ο εκπαιδευτικός για την εκμάθηση της γλώσσας (Palumbo, 1990), είναι συνήθως 
περιορισμένης διάρκειας. Παλαιότερα χρησιμοποιήθηκαν γλώσσες όπως η Logo, η οποία 
θεωρείται καταλληλότερη για μικρότερες ηλικίες, η Pascal ή η Delphi, οι οποίες δεν ακο-
λούθησαν την εξέλιξη των άλλων σύγχρονων γλωσσών (deRaadt et al. 2002). Σήμερα η C η 
Java και η C++, αν και βρίσκονται στη κορυφή των πιο διαδεδομένων γλωσσών, εφαρμόζο-
νται κυρίως σε πανεπιστημιακό επίπεδο, θέτοντας σε αμφισβήτηση την χρησιμότητά τους 
σε αρχάριους μαθητές (Mody 1991, Hadjerrouit 1998, Biddle & Tempero 1998, Clark et al. 
1998, Close et al. 2000). Η εξοικείωση των μαθητών με τον προγραμματισμό, έχει θετικό 
αντίκτυπο στην πανεπιστημιακή πορεία τους (Hagan & Markham, 2000). Και αυτό δεν αφο-
ρά μόνο μαθητές που επιδιώκουν να γίνουν επιστήμονες της πληροφορικής. Έρευνα έδειξε 
(Mayer 1986, Treese 2003, Soloway 1993) ότι η ενασχόληση με τον προγραμματισμό, ανα-
πτύσσει ικανότητες σχετικά με την επίλυση προβλημάτων, καλλιεργεί την αλγοριθμική 
σκέψη και την άσκηση στην λογική, καθώς και γνώσεις για το πώς λειτουργούν οι υπολογι-
στές. Τα τελευταία χρόνια έχουν κυκλοφορήσει διάφορες γλώσσες προγραμματισμού με 
ποικίλες μορφές και για διάφορα περιβάλλοντα. Η διάδοση του διαδικτύου, ενίσχυσε την 
ποικιλομορφία αυτή.  

Python 

H Python είναι μια γλώσσα πολύ υψηλού επιπέδου (Very High Level Language), που γρά-
φτηκε από τον Ολλανδό Guido van Rossum (βλ. http://bit.ly/GvR1) το 1990. Το έγκυρο por-
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tal πληροφορικής eWeek (βλ. http://bit.ly/eweek44), αναφέρει την Python, δεύτερη γλώσ-
σα προγραμματισμού σε ζήτηση για το 2014, μετά την Java και 3η γλώσσα στην προτίμηση 
των επαγγελματιών προγραμματιστών, μετά την Java και την C++ για την επόμενη δεκαετία. 
Επίσης είναι στη δεύτερη θέση στον προγραμματισμό του υπολογιστικού σύννεφου (Cloud 
Computing), σύμφωνα με την ίδια πηγή, μετά την Apex και πριν από την Ruby On Rails. Ας 
δούμε όμως αναλυτικότερα τα βασικά πλεονεκτήματά της.  

Πλεονεκτήματα της Python 

• Μικρότερος Κώδικας, λιγότερες περιπτώσεις λάθους. Οι εντολές της όσο και η δομή 
του κώδικα, είναι απλές και εύκολες στη κατανόηση. Στον Πίνακα 1, βλέπουμε το 
πρώτο πρόγραμμα που γράφει ο κάθε αρχάριος, το «Hello World”. Μπορούμε να 
συγκρίνουμε πόσο απλό είναι στη Python, από ότι για παράδειγμα στη Java. Η Py-
thon δεν θεωρείται γλώσσα – παιχνίδι, όπως η Logo ή η ABC, οι οποίες είναι εκπαι-
δευτικές γλώσσες. 

Python  Java 

print “Hello World !”  class Hi { 

public static void main (String args[]) { 

System.out.println(“Hello World !”); 

} 

} 

% javac Hi.java 

% java Hi 

Πίνακας 1. Πρόγραμμα “Hello World” 

 

• Είναι εύκολη στον προγραμματισμό, άρα και γρηγορότερη στην ανάπτυξη. 

• Δεν απαιτεί τμήμα αρχικών δηλώσεων μεταβλητών η σταθερών, εστιάζοντας κατ’ 
ευθείαν στην κωδικοποίηση. 

• Διαθέτει κωδικοποίηση οδηγούμενη από γεγονός, άρα μεγαλύτερη διαδραστικότη-
τα (Event Driven Programming), (βλ. http://bit.ly/Ed_Pr). 

• Υποστηρίζει αντικειμενοστραφή προγραμματισμό.  

• Αξιοποιεί πόρους του υπολογιστικού σύννεφου όπως το DropBox και άλλες πηγές. 
Δεν είναι άλλωστε τυχαίο, ότι η Python χρησιμοποιήθηκε από την Google για την 
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διαχείριση των Back-End Server της, καθώς και άλλες εφαρμογές όπως Instagram, 
Gmail, Google Search, YouTube κλπ.  

• Αποτελεί ελεύθερο λογισμικό, επομένως παρέχεται δωρεάν για χρήση στη σχολική 
τάξη.  

• Υποστηρίζεται από πληθώρα ιστοχώρων και κοινοτήτων χρηστών τόσο στην Ελλάδα 
(βλ. python.org.gr), όσο και στο εξωτερικό. 

Περιβάλλον ανάπτυξης 

Η χρήση της γλώσσας προϋποθέτει εγκατάσταση στον υπολογιστή τμημάτων λογισμικού. 
Μια διαδικασία που μπορεί να αποθαρρύνει σε πρώτη φάση και να δυσκολέψει τον μαθη-
τή. Για τον λόγο αυτό - στη διδακτική πρόταση που παρουσιάζεται - χρησιμοποιήθηκε ένα 
online περιβάλλον, που δημιουργήθηκε από τον Scott Rixner, καθηγητή Πληροφορικής του 
Rice University, στο Τέξας των ΗΠΑ. Ονομάζεται CodeSkulptor (βλ. www.codeskulptor.org) 
και παρέχει συντάκτη κώδικα σε Python, αποθήκευση στο υπολογιστικό σύννεφο, εκτέλεση 
του προγράμματος και βοήθεια. Όλα από τον φυλλομετρητή, σε ένα ολοκληρωμένο προ-
γραμματιστικό περιβάλλον. Παρέχει βοήθεια σχετικά με την σύνταξη και παραμετροποίη-
ση των εντολών, καθώς και άριστες δυνατότητες γραφικών και ελέγχου περιφερειακών 
όπως το πληκτρολόγιο, το ποντίκι, κλπ. Με λίγα λόγια αποτελεί άριστο περιβάλλον για κα-
τανόηση της δομής, φιλοσοφίας, σύνταξης και χρήσης της Python. Σε δεύτερη φάση, ο μα-
θητής μπορεί να μεταπηδήσει εύκολα, στην Python και τις βιβλιοθήκες της που υπάρχουν 
στον επίσημο ιστοχώρο, στο διαδίκτυο (βλ. https://www.python.org/). 

Πλαίσιο εφαρμογής  

 Η εκμάθηση της γλώσσας εφαρμόστηκε, στο πλαίσιο ενός προγράμματος Αγωγής Σταδιο-
δρομίας με αντικείμενο τις Σύγχρονες Γλώσσες Προγραμματισμού, στο Πρότυπο Πειραμα-
τικό ΓΕΛ του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Οι στόχοι του συγκεκριμένου πλαισίου ήταν να 
διερευνηθεί: 

1. Το ενδιαφέρον των μαθητών για τις σύγχρονες γλώσσες προγραμματισμού και ειδι-
κά για την Python.  

2. Το κατά πόσο θα μπορούσαν οι μαθητές να κατανοήσουν και να χρησιμοποιήσουν 
σύγχρονα στοιχεία προγραμματισμού πέρα από αυτά που έμαθαν μέχρι τώρα. 

3. Αν η συγκεκριμένη γλώσσα μπορεί να ανταποκριθεί στις προγραμματιστικές ανά-
γκες των μαθητών. 

Το πρόγραμμα υλοποιήθηκε με συναντήσεις 2 διδακτικών ωρών εβδομαδιαίως, σχεδόν για 
όλο το διδακτικό έτος. Αν και η συμμετοχή ήταν εθελοντική σε ένα περιβάλλον άγνωστο 
στους μαθητές και σε ένα λύκειο με δύναμη μόλις 150 συνολικά μαθητών, υπήρξε ενδια-
φέρον για την εκμάθηση της γλώσσας από 10 μαθητές και μαθήτριες της Α’ Λυκείου και 5 
της Β’ Λυκείου. 

Για να γίνει η εκμάθηση της γλώσσας πιο ενδιαφέρουσα, μετά από καταιγισμό ιδεών και 
συζήτηση με την ολομέλεια, αποφασίστηκε από τους μαθητές, να γραφεί κώδικας για παι-

743

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



χνίδια, από απλά αλγοριθμικά χωρίς γραφικά, μέχρι πιο σύνθετα. Ενδεικτικά παρουσιάζο-
νται έξι παιχνίδια, που δημιουργήθηκαν κατά την διάρκεια της χρονιάς. 

Παιχνίδια που δημιουργήθηκαν 

Α) Το πρώτο παιχνίδι ήταν το «Μάντεψε τον Αριθμό» (βλ. http://bit.ly/python_g1), (Εικό-
να 1). Το συγκεκριμένο δεν περιέχει γραφικά και χρησιμοποιεί μόνο εντολές και αλγοριθ-
μικούς τύπους όπως το υπόλοιπο ευκλείδειας διαίρεσης κλπ. Συγκεκριμένα, ο Η/Υ «βάζει» 
στο μυαλό του ένα τυχαίο ακέραιο αριθμό από το 1 μέχρι το 10 ή από το 1 μέχρι το 100 και 
ο παίκτης θα πρέπει να μαντέψει τον αριθμό με 7 ή 10 απόπειρες αντίστοιχα. Στο παιχνίδι 
αυτό ο μαθητής μαθαίνει να χρησιμοποιεί την τεχνική και την λειτουργία της δυαδικής α-
νεύρεσης και εισάγει τον μαθητή στην διαχείριση του αλγοριθμικού περιβάλλοντος (σύ-
νταξη εντολών, υποπρογράμματα).  

 

Εικόνα 1. Μάντεψε τον αριθμό. 

Β) Το δεύτερο παιχνίδι ήταν το Pong (βλ. http://bit.ly/python_g2). Το παιχνίδι αυτό είναι 
το κλασσικό παιχνίδι με τις ρακέτες ( Εικόνα 2).  

        

 

 

 

 

 

Εικόνα 2. Ping Pong. 
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Εδώ ο μαθητής αξιοποιεί στοιχεία γεωμετρίας και τριγωνομετρίας όσον αφορά την τοπο-
θέτηση και κίνηση των γραφικών  στοιχείων και μαθαίνει τον μηχανισμό εμφάνισης γραφι-
κών με προγραμματισμό οδηγούμενου από γεγονός, αξιοποιώντας διαδραστικές λειτουρ-
γίες με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι.  

Γ) Το τρίτο παιχνίδι είναι το «Ταΐστε το ποντίκι» (βλ. http://bit.ly/python_g3). Εδώ ο 
παίκτης πρέπει να οδηγήσει τον ποντικό με τα βελάκια του πληκτρολογίου ,να «φάει» τα 
διάφορα είδη τυριών χωρίς να βγεί από την εσωτερική επιφάνεια του πολυγώνου (Εικόνα 
3). Βασικά στοιχεία που έμαθαν οι μαθητές είναι η δημιουργία σχεδιοκίνησης με χρήση 
sprites (διαδοχικές εικόνες) και στοιχεία υπολογιστικής γεωμετρίας, με απλό και 
εκλαϊκευμένο τρόπο. Έγινε χρήση έτοιμης συνάρτησης για την υλοποίηση της μεθόδου Ray 
Casting (βλ. http://bit.ly/pointIP), έτσι ώστε να ελέγχεται συνεχώς αν οι συντεταγμένες ενός 
σημείου (ποντικού) είναι μέσα η έξω από το πολύγωνο. 

              

Εικόνα 3. Ταΐστε τον ποντικό. 

Δ) Το τέταρτο παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι ιστορικών γνώσεων (βλ. http://bit.ly/python_g4).  

 

Εικόνα 4. Παιχνίδι ιστορικών γνώσεων για τον Μ. Αλέξανδρο 

745

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



 
Στο παιχνίδι αυτό ο παίκτης πρέπει να τοποθετήσει με σύρε και άφησε 5 μπάλες που αντι-
προσωπεύουν τις 5 μεγάλες μάχες του Μ. Αλέξανδρου στα σωστά σημεία του χάρτη. Το 
ίδιο πρέπει να κάνει για τις 6 πολιορκίες του και για τις 13 «Αλεξάνδρειες» που ίδρυσε (Ει-
κόνα 4). Αξιοποιήθηκαν στοιχεία αντικειμενοστραφούς προγραμματισμού και  γνώσεις από 
το μάθημα της ιστορίας της Α’ Λυκείου. 

Ε) Το πέμπτο παιχνίδι ήταν ένα παιχνίδι μνήμης Tandem (Εικόνα 5). (βλ. 
http://bit.ly/python_g5). Ήταν ένα παιχνίδι σχετικό με την ιστορία, όπου ο παίκτης πρέπει 
να «ζευγαρώσει» 9 ζευγάρια καρτών στο εύκολο επίπεδο ή 18 ζευγάρια καρτών στο 
δύσκολο, οι οποίες απεικονίζουν στολές και όπλα των στρατιωτών του Μ. Αλέξανδρου. Εδώ 
αξιοποιήθηκε κατά βάση η αλγοριθμική λογική και δεξιότητες στη διαχείριση γραφικών. 

 

Εικόνα 5. Tandem. 

ΣΤ) Το έκτο παιχνίδι είναι το Υποβρύχιο (βλ. http://bit.ly/python_g6). Εδώ ο παίκτης με 
χρήση του περισκοπίου ενός υποβρυχίου, πρέπει να τορπιλίσει διερχόμενα πλοία (Εικόνα 
6). Οι μαθητές αξιοποίησαν σε μεγάλο βαθμό προγραμματισμό οδηγούμενο από γεγονός 
και αντικειμενοσταρφή κώδικα. Το πρόγραμμα έλεγχε ταυτόχρονα, γεγονότα όπως το 
ποντίκι, το πληκτρολόγιο, καθώς και 4 χρονόμετρα για έλεγχο του κυματισμού, του πλοίου, 
της τορπίλης και της έκρηξης.  

 

Εικόνα 6. Υποβρύχιο 

Τορπίλη  
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Το συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής αναδεικνύει χαρακτηριστικά διαφόρων 
παιδαγωγικών θεωριών. Αρχικά χρησιμοποιήθηκε το ομαδοσυνεργατικό μαθητοκεντρικό 
μοντέλο, όπου οι μαθητές εργάσθηκαν ως ομάδα (Ματσαγγούρας, 2011), με την συμβολή 
του καθηγητή να είναι σε επίπεδο φθίνουσας καθοδήγησης. Η εφαρμογή των στόχων 
στηρίχτηκε στην αρχή του επικοδομητισμού (Piaget, 1955), όπου οι μαθητές με προσωπική 
αυτενέργεια ανέπτυξαν τον δημιουργικό τους ρόλο. Στη σύνθεση και ανάλυση των 
αλγοριθμικών προβλημάτων για την δημιουργία των παιχνιδιών, οι μαθητές 
χρησιμοποίησαν γνώσεις από άλλα γνωστικά αντικείμενα του ΑΠΣ, την ικανότητά τους για 
την συγγραφή των αλγορίθμων, τεχνικές επίλυσης προβλημάτων και θετική στάση 
απέναντι στην επίλυση των προβλημάτων αυτών. Αυτά τα τέσσερα χαρακτηριστικά, 
αποτελούν και τους πυλώνες της γνωστικής θεωρίας του Bruner (1961) για την ερμηνεία 
των αντιληπτικών διαδικασιών, όπως είναι και η αλγοριθμική. Για την εφαρμογή της 
ομαδικής δουλειάς αξιοποιήθηκαν ομαδοσυνεργατικά εργαλεία Web 2.0 όπως ένα Wiki 
(βλ. http://pclub.wikispaces.com/), όπου οι μαθητές τοποθετούσαν τμήματα κώδικα και 
επικοινωνούσε η ομάδα. Για την σύγχρονη και ασύγχρονη εκμάθηση της δημιουργίας και 
διαχείρισης των Wikis, δημιουργήθηκε μια σειρά από video-tutorials, για τους μαθητές 
(http://bit.ly/Εκμάθηση). Για το παιχνίδι ιστορικών γνώσεων δημιουργήθηκε Prezi 
παρουσίαση (http://bit.ly/Εκστρατεία), όπου μπορεί κάποιος να εμπλουτίσει τις ιστορικές 
του γνώσεις και έτσι να μπορέσει να παίξει το παιχνίδι. Επίσης σε παιχνίδια που είχαν 
τμήματα κώδικα αυξημένης δυσκολίας, χρησιμοποιήθηκε η τεχνική μισοτελειωμένων 
τμημάτων κώδικα (Half Baked Code), παρακινώντας και ενθαρρύνοντας τους μαθητές στην 
ολοκλήρωσή τους.   

Ερωτήματα Απολογισμού  

Συμπερασματικά ερωτήματα που θα μπορούσε να διατυπώσει κάποιος καθηγητής 
πληροφορικής , θα μπορούσαν να είναι τα εξής.  

• Σε ποιες τάξεις θα μπορούσε να διδαχθεί η Python ; 

 Η διδασκαλία της Python μπορεί να γίνει σίγουρα σε όλες τις τάξεις του Λυκείου 
αλλά και στη Γ’ Τάξη του Γυμνασίου (βλ. http://bit.ly/ΑΠΣ_Δημ_Γυμν, σελ. 425). Η 
πλαστικότητα της γλώσσας αλλά και το ολοκληρωμένο προγραμματιστικό 
περιβάλλον CodeSculptor, μπορούν να προσαρμοστούν και να χρησιμοποιηθούν 
ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητες του εκπαιδευομένου.  

• Σε ποιο μάθημα του ΑΠΣ θα μπορούσε να ενταχθεί, η εκμάθηση της Python; 

 Η διδασκαλία προγραμματισμού με Python, όσον αφορά την θεωρία, μπορεί να 
γίνει στο μάθημα της Α’ Λυκείου, «Εφαρμογές Πληροφορικής» και στο κεφάλαιο 7 
(βλ. http://bit.ly/ΑΠΣ_Α_Λυκείου), που αφορά τα ολοκληρωμένα προγραμματιστικά 
περιβάλλοντα. Ως εργασία όμως ή εγκεκριμένο πρόγραμμα, μπορεί να διδαχθεί σε 
όλη την διάρκεια της χρονιάς. Το ίδιο ισχύει και για τις άλλες τάξεις του Λυκείου.  
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• Θα είναι κατανοητή από τους μαθητές/τριες ; 

 Το βάθος της διδασκαλίας της Python και η πολυπλοκότητα των προγραμμάτων, 
είναι κάτι που θα οριοθετηθεί από τον διδάσκοντα, ο οποίος μπορεί να επιλέξει αν 
θα διδάξει μόνο εισαγωγικές λειτουργίες της γλώσσας, ή πιο προχωρημένες.  

• Πόσες ώρες θα χρειαστούν; 

 Ο χρόνος που πρέπει να αφιερωθεί για τον προγραμματισμό σε Python, είναι ένα 
υποκειμενικό μέγεθος. Το ΑΠΣ για την Α Λυκείου, προτείνει 8 ώρες θεωρία 
προγραμματισμού και 28 ώρες συνθετική εργασία και για την Β Λυκείου, 37 ώρες 
σύμφωνα με το ΑΠΣ (ΥΠΑΙΘ, 2013), χρόνος ικανοποιητικός για εκμάθηση των 
χαρακτηριστικών και λειτουργιών του περιβάλλοντος. 

Συμπεράσματα 

Ο αριθμός των μαθητών που συμμετείχαν στο πρόγραμμα, ήταν πολύ μικρός για να γίνει 
στατιστική έρευνα μέσω ερωτηματολογίου, με αποτελέσματα που θα μπορούσαν να 
δείξουν τάσεις και να εξαχθούν συμπεράσματα, σχετικά με την εκμάθηση της 
συγκεκριμένης γλώσσας. Από την πορεία όμως, μπορεί κανείς αβίαστα να βγάλει τα εξής 
βιωματικά συμπεράσματα.  

1. Το ενδιαφέρον και ο ενθουσιασμός των μαθητών ήταν έντονος για την Python. 
2. Όλοι οι μαθητές που συμμετείχαν στο πρόγραμμα μπόρεσαν να κατανοήσουν και 

να χρησιμοποιήσουν σύγχρονα στοιχεία προγραμματισμού. 
3. Οι δυνατότητες της Python ανταποκρίθηκαν με το παραπάνω στις προγραμματιστι-

κές ανάγκες των παιχνιδιών. 
4. Η κωδικοποίηση στη Python ήταν εύκολη και κατανοητή ακόμη και από μαθητές 

που δεν είχαν ασχοληθεί με τον προγραμματισμό. 
5. Τρείς μαθητές που είχαν προηγούμενη πείρα σε C++, παραδέχτηκαν την απλότητα 

και αποτελεσματικότητα της Python. 
6. Οι μαθητές εντυπωσιάστηκαν από την δημιουργία γραφικών είτε στατικών είτε κι-

νούμενων, στοιχεία πρωτόγνωρα για αυτούς. 
7. Χρησιμοποίησαν με ευκολία, προγραμματισμό οδηγούμενο από γεγονός, ελέγχο-

ντας περιφερειακές συσκευές όπως το ποντίκι, το πληκτρολόγιο, τα ενσωματωμένα 
χρονόμετρα (βλ. http://bit.ly/timers1). 

8. Γνώρισαν σύγχρονες δομές δεδομένων, όπως λίστες (Lists), καταλόγους 
(Dictionaries), στοιχεία ανύπαρκτα στις παραδοσιακές γλώσσες. 

9. Προς το τέλος της χρονιάς, οι μαθητές ανέπτυξαν δικές τους ιδέες, είχαν προτάσεις 
για παραγωγή νέων δικών τους παιχνιδιών, ενισχύοντας την περίπτωση  συνέχισης 
του προγράμματος την νέα σχολική χρονιά. 
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Ανακαλύπτω τον οπτικό προγραμματισμό και τον εφαρμόζω σε κινητές συσκευές 

Γριβοπούλου Αγγελική 
Εκπαιδευτικός Πληροφορικής 

agrivopoulou@sch.gr 
 

Περίληψη 

Το άρθρο αυτό περιγράφει ένα σενάριο που υλοποιήθηκε σε μαθητές Γ΄ Επαγγελματικού 
Λυκείου, για την δημιουργία εφαρμογής για υπολογιστές και κινητές συσκευές με δύο δια-
φορετικά λογισμικά περιβάλλοντα οπτικού προγραμματισμού. Χρησιμοποιήθηκε το πρό-
γραμμα Visual Basic 6.0 και το περιβάλλον προγραμματισμού App Inventor. Η εφαρμογή 
που υλοποιήθηκε υπολογίζει την δοσολογία γνωστών φαρμάκων που δίνονται σε παιδιά 
έως 12 ετών και μπορεί να διευκολύνει το κοινωνικό σύνολο στον σωστό υπολογισμό της 
δοσολογίας. Η εφαρμογή υλοποιήθηκε υπό τις συμβουλές παιδιάτρου. Κατά την διάρκεια 
της μαθησιακής διαδικασίας και της υλοποίησης της εφαρμογής, οι μαθητές χρησιμοποίη-
σαν εργαλεία Web 2.0 και Τ.Π.Ε. και μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης, στηρίχθηκαν σε 
προϋπάρχουσες γνώσεις και δόμησαν την νέα γνώση. Κατά την εκσφαλμάτωση της εφαρ-
μογής χρησιμοποιήθηκαν διαφορετικές τεχνικές και προγράμματα, ώστε να εξαχθούν συ-
μπεράσματα και να αξιολογηθεί σωστά η δραστηριότητα, από τους ίδιους τους μαθητές. 

Λέξεις - κλειδιά: εφαρμογή, κινητές συσκευές, App Inventor, οπτικός προγραμματισμός, 
ΤΠΕ, Web 2.0, Visual Basic 6.0 
 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία του οπτικού προγραμματισμού σε αρχάριους χρήστες, παρουσιάζει δυσκολί-
ες, αλλά παράλληλα αποτελεί τη βάση της ανάπτυξης ενός δομημένου τρόπου σκέψης και 
αντιμετώπισης προβλημάτων σε όλα σχεδόν τα γνωστικά αντικείμενα (Παπαδανέλλης, Κα-
ρατράντου & Παναγιωτακόπουλος, 2012). Η εκμάθηση του προγραμματισμού προϋποθέτει, 
ότι οι μαθητές έρχονται σε επαφή με ποικίλα λογισμικά και συνδυάζουν γνώσεις από δια-
φορετικές πηγές. Η γνώση των προγραμματιστικών εργαλείων, παρέχεται με καθοδηγητή 
τον εκπαιδευτικό και δομείται πάνω σε ανακαλυπτικές μεθόδους, ώστε οι προϋπάρχουσες 
έννοιες να αποτελούν φυσική συνέχεια των νέων εννοιών.  

Η παρούσα εργασία μελετά την υλοποίηση εφαρμογής για υπολογιστές και κινητές συ-
σκευές σε δύο διαφορετικά περιβάλλοντα. Επιλέχθηκε το λογισμικό της Visual Basic 6.0, 
λόγω του σχολικού βιβλίου του μαθήματος Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό περι-
βάλλον, της Γ’ Λυκείου των ΕΠΑ.Λ. και το περιβάλλον του App Inventor λόγω του γραφικού 
περιβάλλοντος και των κοινών στοιχείων με το παραπάνω λογισμικό. Η εργασία παρουσιά-
ζει το σενάριο που υλοποιήθηκε και τα συμπεράσματα που εξήχθησαν.  

Προβληματισμός 
 

Κατά την διδασκαλία του οπτικού προγραμματισμού, οι αρχάριοι μαθητές αντιμετωπίζουν 
δυσκολίες σε έννοιες όπως η έννοια και το είδος των μεταβλητών, η χρήση των διαφόρων 
εντολών, οι μέθοδοι, η χρήση των αντικειμένων και η επιλογή των κατάλληλων ιδιοτήτων. 
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Μια λύση είναι η χρήση εκπαιδευτικών περιβαλλόντων που προωθούν τον προγραμματι-
σμό παιχνιδιών ή εφαρμογών και εξάπτουν το ενδιαφέρον και την φαντασία των μαθητών 
(Κορδάκη & Ψώμος, 2012). Ιδιαίτερα όταν οι μαθητές ασχολούνται με προβλήματα καθη-
μερινής ζωής, έλκονται και αναζητούν έξυπνους τρόπους λύσης των προβλημάτων και υλο-
ποίησης των εφαρμογών. 

Για τον λόγο αυτό, επιλέχθηκε από τον διδάσκοντα η υλοποίηση μιας εφαρμογής που θα 
διευκολύνει τους γονείς στο σπίτι, ώστε να υπολογίζουν την σωστή δοσολογία γνωστών 
φαρμάκων, που δίνονται σε παιδιά έως 12 ετών. 
 

Τα δύο περιβάλλοντα 
 
Η Visual Basic 6.0 είναι ένα πρόγραμμα οπτικού προγραμματισμού οδηγούμενο από το γε-
γονός, που βοηθά τους μαθητές να κατανοήσουν έννοιες του προγραμματισμού, αλλά και 
να δημιουργήσουν απλά προγράμματα και εφαρμογές της καθημερινής ζωής.  
Το περιβάλλον του App Inventor (AI) είναι ένα πρόγραμμα οπτικού προγραμματισμού, εύ-
κολο στην χρήση όπου μπορούμε να υλοποιήσουμε απλές αλλά και σύνθετες εφαρμογές 
για κινητές συσκευές Android. (Tyler, J. (2011). App Inventor for Android: Build Your Own 
Apps - No Experience Required, σελ. 8). Αποτελεί ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο για τους εκ-
παιδευτικούς και τους μαθητές, γιατί συνδυάζει τα αντικείμενα που μαθαίνουν στην Visual 
Basic 6.0, αλλά παράλληλα μπορούν να επεκτείνουν τις εφαρμογές τους και να τις υλοποι-
ήσουν για κινητές συσκευές. Είναι εύκολο στην χρήση του και έχει παιγνιώδη χαρακτήρα.  
 

Θεωρητικό πλαίσιο διδακτικής παρέμβασης 
 

Η διδακτική παρέμβαση βασίστηκε στη θεωρία του εποικοδομισμού (constructivism). Βασι-
κή αρχή του εποικοδομισμού είναι ότι η γνώση οικοδομείται από τους ίδιους τους μαθητές 
και δεν μεταφέρεται παθητικά από τις διαλέξεις του διδάσκοντα ή τα βιβλία. Οι μαθητές 
οικοδομούν τις νέες γνώσεις συνδυάζοντας τον εμπειρικό κόσμο με τις προϋπάρχουσες 
γνωστικές δομές και τα νοητικά μοντέλα. Κύρια εργαλεία του εποικοδομισμού είναι η θεώ-
ρηση των γνώσεων που προϋπάρχουν, των αντιλήψεων των μαθητών και η οργάνωση δι-
δακτικών-μαθησιακών δραστηριοτήτων που ευνοούν τη ανακαλυπτική μάθηση (discovery 
learning) και τη συνεργατική μάθηση (cooperative learning).  

Η διδασκαλία του προγραμματισμού στο πλαίσιο των αρχών του εποικοδομισμού έχει απο-
τελέσει αντικείμενο ενδιαφέροντος τα τελευταία, κυρίως, χρόνια (Ben-Ari 2001, Κόμης 
2001). Υπάρχουν όμως ιδιαίτερα χαρακτηριστικά στη διδασκαλία του προγραμματισμού, τα 
οποία σχετίζονται με το ρόλο της μηχανής. O Papert (1980) υποστήριξε την σημασία του 
προγραμματισμού Η/Υ ως γνωστική δραστηριότητα ανάπτυξης της δομημένης σκέψης, ενώ 
ο Linn (1985) διακρίνει τις δεξιότητες υψηλού επιπέδου που καλούνται να αναπτύξουν οι 
μαθητές, μέσω της διδασκαλίας του προγραμματισμού σε δύο επίπεδα: στις δεξιότητες 
σχεδιασμού λύσεων σε παρόμοια προβλήματα (πρώτο επίπεδο) και στις μεταγνωστικές 
δεξιότητες επίλυσης σύνθετων και πρωτότυπων προβλημάτων (δεύτερο επίπεδο).  
Στο πλαίσιο αυτό, η διδασκαλία του προγραμματισμού και γενικότερα τα αντικείμενα της 
πληροφορικής, αντιμετωπίζονται με διαφορετικό τρόπο. Ο διδάσκων αντιμετωπίζει τους 
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μαθητές ως βασικούς πρωταγωνιστές στην διαδικασία της μάθησης (Κορδάκη & Ψώμος 
(2012) και αποφασίζει την υλοποίηση της εφαρμογής με την μέθοδο του project, γεγονός 
που αποτελεί μια μέθοδο όπου οι μαθητές δε μαθαίνουν απλά από τον υπολογιστή, αλλά 
αλληλεπιδρούν ενεργά αναπτύσσοντας κονστρουκτιβιστικές διαδικασίες μάθησης 
(Salomon, Perkins, & Globerson, 1991). Ο εκπαιδευτικός γίνεται καθοδηγητής και διευκολυ-
ντής της γνώσης και παρέχει στους μαθητές τα κίνητρα για αποδοτικότερη εργασία. Τέλος, 
η οργάνωση της τάξης σε μικρές ομάδες, προσφέρει ένα πολύ καλό περιβάλλον για την α-
νάπτυξη μιας ισχυρής αλληλεπίδρασης που μπορεί να ευνοήσει τη μάθηση.  

Υλοποίηση εφαρμογής σε δύο περιβάλλοντα 
 

O τίτλος του σεναρίου ήταν: «Δοσολογία φαρμάκων για παιδιά έως 12 ετών» και η διάρκεια 
υλοποίησης διήρκησε 8 με 10 ώρες. Το σενάριο εντάσσεται στο πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ 
Λυκείου του ΕΠΑ.Λ. και συγκεκριμένα στο μάθημα Στοιχεία Προγραμματισμού σε Γραφικό 
Περιβάλλον (Visual Programming), από το βιβλίο Προγραμματισμός Υπολογιστών με Visual 
Basic και τις ενότητες 5, 6, 7 και 8. Μπορεί να αποτελέσει και σενάριο επαναληπτικής δια-
δικασίας μάθησης των προαναφερθέντων ενοτήτων. Σκοπός της δραστηριότητας είναι να 
εμπλακούν οι μαθητές στην διαδικασία υλοποίησης εφαρμογής με δύο διαφορετικά περι-
βάλλοντα οπτικού προγραμματισμού, την Visual Basic 6.0 και το App Inventor, κατανοώντας 
πρότερες γνώσεις που έχουν διδαχθεί. Το σενάριο υλοποιήθηκε στην Γ΄ Τάξη ενός επαρχια-
κού Επαγγελματικού Λυκείου, με μαθητές που για πρώτη φορά έρχονταν σε επαφή με τον 
οπτικό προγραμματισμό. Το τμήμα αποτελούνταν από 6 μαθητές.  

Η διδάσκουσα αρχικά εξήγησε στους μαθητές την εφαρμογή που θα υλοποιούσαν και μέσω 
του διαλόγου, αποφασίστηκε από κοινού με τους μαθητές, η διαδικασία συλλογής πληρο-
φοριών για την υλοποίησή της. Η διδασκαλία εξελίχθηκε σε τέσσερις φάσεις. 

Στην πρώτη φάση, οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των τριών μαθητών. Η πρώτη ο-
μάδα ήταν οι σχεδιαστές της εφαρμογής, όπου θα σχεδίαζαν στο χαρτί τις οθόνες της ε-
φαρμογής, και η άλλη ομάδα θα ήταν οι αναλυτές, οι οποίοι θα έπαιρναν την συνέντευξη 
μέσω της τηλεδιάσκεψης του Skype, από την παιδίατρο για να συλλέξουν σημαντικές πλη-
ροφορίες για την εφαρμογή. Χρησιμοποιήθηκαν δύο διαφορετικά φύλλα εργασίας, ένα για 
την κάθε ομάδα. 

Στην δεύτερη φάση, οι δύο ομάδες απάντησαν σε κοινό φύλλο εργασίας για να κατανοή-
σουν τις ιδιαιτερότητες της εφαρμογής. Σε αυτή τη φάση, έπρεπε να απαντήσουν σε φύλλο 
εργασίας που περιείχε ερωτήσεις από την ύλη που διδάχθηκαν στις ενότητες 5,6,7,8. Επί-
σης, χρησιμοποίησαν τον ιστότοπο YouTube, για να δουν ένα εκπαιδευτικό βίντεο για να 
ανακαλύψουν τον κώδικα ενός αντικειμένου της εφαρμογής που θα υλοποιούσαν. 
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Εικόνα 1, 2, 3:  Αποσπάσματα φύλλων εργασίας 

Στην τρίτη φάση, και οι δύο ομάδες από κοινού, σχεδίασαν τις τελικές φόρμες και υλοποι-
ούν την εφαρμογή στο περιβάλλον της Visual Basic 6.0. Δόθηκαν οδηγίες στο φύλλο εργα-
σίας και οι μαθητές έγραψαν τον κώδικα σε κάθε αντικείμενο. Έπειτα, έκαναν εκσφαλμά-
τωση του προγράμματος διόρθωσαν τα λάθη και μετέτρεψαν το πρόγραμμα σε εκτελέσιμο 
αρχείο (exe). Αυτό το αρχείο εκτελείται σε υπολογιστή.  

Κατά την υλοποίηση της εφαρμογής στο περιβάλλον Visual Basic 6.0, δημιουργήθηκαν τρεις 
φόρμες που συνδέονται μεταξύ τους με κουμπιά και τον αντίστοιχο κώδικα. Η φωτογραφί-
ες των φαρμάκων που προτάθηκαν από την παιδίατρο, ενσωματώθηκαν σε κουμπιά Com-
mandButtons, με επιλογή από τις ιδιότητες, Style-Graphical. Κάθε κουμπί περιέχει τον κώ-
δικα με τον αντίστοιχο τύπο της δοσολογίας, που δόθηκε από την παιδίατρο. Σε ένα φάρ-
μακο, χρησιμοποιήθηκε και η δομή επιλογής If. Κάθε υπολογισμός για να εκτελεστεί, χρειά-
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ζεται τα κιλά του παιδιού και το φάρμακο. Το αποτέλεσμα του υπολογισμού της δόσης εμ-
φανίζεται σε πλαίσιο Label, με κόκκινα, έντονα γράμματα. 

Χρησιμοποιήθηκαν αντικείμενα του προγράμματος της Visual Basic 6.0, όπως: Form, Label, 
TextBox, Image και επιλέχθηκαν οι σωστές ιδιότητες για κάθε αντικείμενο.  

  

 

Εικόνα 4, 5: Η πρώτη και η δεύτερη φόρμα της εφαρμογής που υλοποιήθηκε στην Visual 
Basic 
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Στην μεταγνωστική δραστηριότητα υλοποίησαν την ίδια εφαρμογή στο περιβάλλον του App 
Inventor. Χρησιμοποιήθηκε κοινό φύλλο εργασίας με τέσσερις δραστηριότητες. Η εκσφαλ-
μάτωση της εφαρμογής έγινε με δύο διαφορετικούς τρόπους. Χρησιμοποιήθηκαν δύο δια-
φορετικά φύλλα εργασίας, ένα για την κάθε ομάδα. 

  

  

Εικόνα 6, 7: Τα Components στο App Inventor και ο προγραμματισμός με Blocks  

Κατά την εκσφαλμάτωση, η μια ομάδα χρησιμοποίησε το πρόγραμμα ΜΙΤ ΑΙ2 Companion, 
για να εκτελέσει το πρόγραμμα σε κινητό ή tablet, ενώ η άλλη ομάδα χρησιμοποίησε το 
πρόγραμμα Emulator για Windows, και εγκατέστησαν τον εξομοιωτή στον υπολογιστή του 
εργαστηρίου. 

758

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



  

 

Εικόνες 8, 9 : Η εκσφαλμάτωση της εφαρμογής με διαφορετικά προγράμματα (AI2 
Companion και Emulator) 
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Εικόνα 10 Στιγμιότυπο από βίντεο κατά την εκσφαλμάτωση από τους μαθητές με το πρό-
γραμμα AI Companion 

Πιο αναλυτικά: 

Ώρες Τρόπος εργα-
σίας Φύλλο εργασίας Ομάδα/ες Χώρος Υλοποιούν 

1η ώρα 
Παράλληλη  
εργασία με την 
ομάδα 2 

Φύλλο εργασίας 
1 

Ομάδα 1 –  
Σχεδιαστές  
εφαρμογής 

Στο σχολικό 
εργαστήριο 

Σχεδιάζουν την 
εφαρμογή 

1η ώρα 
Παράλληλη  
εργασία με την 
ομάδα 1 

Φύλλο εργασίας 
1 

Ομάδα 2 –  
Αναλυτές  
εφαρμογής 

Στο σχολικό 
εργαστήριο 

Αναλύουν την 
εφαρμογή μέσω 
συνέντευξης 

2η ώρα 

Κοινό Φύλλο  
εργασίας Ομά-
δα 1 και Ομάδα 
2  
 

Δραστηριότητες 
εμπέδωσης του 
γνωστικού αντι-
κειμένου 
Κώδικας 
 

Ομάδα 1 και 
Ομάδα 2 

Στο σχολικό 
εργαστήριο 

Καταγράφουν τον 
κώδικα 

3η-4η 
ώρα 

Κοινό Φύλλο  
εργασίας Ομά-
δα 1 και Ομάδα 
2 
 

Υλοποίηση εφαρ-
μογής 

Ομάδα 1  
και Ομάδα 2 

Στο σχολικό 
εργαστήριο 

 
Υλοποιούν την 
εφαρμογή για 
υπολογιστές 

5η – 6η 
ώρα 

Μεταφορά της 
εφαρμογής στο 
περιβάλλον App 
Inventor 

 
Μεταγνωστική 
δραστηριότητα 

Ομάδα 1 και 
Ομάδα 2 

Στο σχολικό 
εργαστήριο 

Υλοποιούν την 
εφαρμογή για 
κινητά τηλέφωνα 

7η ώρα Εύρεση λαθών-
Διορθώσεις 

Μεταγνωστική 
δραστηριότητα 

Ομάδα Α’ – 
Χρήση ΜΙΤ 
ΑΙ2 
Companion 

Στο σχολικό 
εργαστήριο 

Εκσφαλματώνουν 
την εφαρμογή 

7η ώρα Εύρεση λαθών-
Διορθώσεις 

Μεταγνωστική 
δραστηριότητα 

Ομάδα Β’ – 
Χρήση 
Emulator για 
Windows 

Στο σχολικό 
εργαστήριο 

Εκσφαλματώνουν 
την εφαρμογή 

8η ώρα 

Κοινό φύλλο 
εργασίας και 
για τις δύο ο-
μάδες 

Αξιολόγηση δρα-
στηριότητας 

Ομάδα 1 και 
Ομάδα 2 

Στο σχολικό 
εργαστήριο 

Αξιολογούν την 
δραστηριότητα 

Πίνακας 1: Ωριαία αναλυτική παρουσίαση των δραστηριοτήτων του σεναρίου 
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Τέλος, για την αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκε κοινό φύλλο εργασίας με ερωτήσεις κλειστού 
τύπου.  

Χρήση Η/Υ, ψηφιακών μέσων και εξωτερικών πηγών 

Οι μαθητές χρησιμοποίησαν το σχολικό εργαστήριο πληροφορικής, το περιβάλλον της 
Visual Basic 6.0, και τα διαδικτυακά εργαλεία Skype, App Inventor και YouTube. Ήταν απα-
ραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο. Ως πρόσθετες πηγές εκμάθησης προτείνονται: εκπαιδευ-
τικό βίντεο στο YouTube για διερεύνηση, ώστε μέσω της ανακαλυπτικής μεθόδου να εντο-
πίσουν τον κώδικα που χρειάζονται για την υλοποίηση της εφαρμογής, η ιστοσελίδα του 
λογισμικού App Inventor (http://appinventor.mit.edu/explore/), η σελίδα 
http://bit.ly/1eUrT1Y με τις βοηθητικές οδηγίες του προγράμματος Emulator, καθώς και η 
σελίδα http://bit.ly/1r3vodI όπου περιέχει το δεύτερο λογισμικό εξομοίωσης που βοήθησε 
τους μαθητές στην εκσφαλμάτωση της εφαρμογής. 

Αναπαραστάσεις των μαθητών- Διδακτικό Συμβόλαιο-Διδακτικός θόρυβος 

Οι μαθητές είχαν δημιουργήσει μικρές εφαρμογές στο εργαστήριο που περιείχαν έννοιες 
του συγκεκριμένου σεναρίου. Οι πρότερες γνώσεις βοήθησαν στο να οικοδομηθεί η νέα 
γνώση στο περιβάλλον του App Inventor. Έπρεπε να γνωρίζουν τι είναι μια μεταβλητή και 
τον τρόπο δήλωσής της, τον τρόπο δημιουργίας φόρμας και αντικειμένων στην Visual Basic 
6.0, αλλά και τον τρόπο συγγραφής του κώδικα σε αυτά τα αντικείμενα. Οι έννοιες που 
χρησιμοποίησαν είναι: προγραμματισμός με συμβάντα, εκχώρηση τιμής σε ιδιότητες, μέ-
θοδοι, αριθμητικές παραστάσεις, λογικές παραστάσεις και δομές επιλογής. Δεν γνώριζαν το 
περιβάλλον του AppInventor, αλλά ο διδάσκων υποστήριξε την διδασκαλία με κατάλληλα 
φύλλα εργασίας, οδηγίες και υλικό.  

Το διδακτικό συμβόλαιο δε ανατράπηκε, διότι τα φύλλα εργασίας ήταν απλά, ρεαλιστικά 
και οδήγησαν τον μαθητή βήμα-βήμα στην ομαλή εξοικείωσή του με το λογισμικό. Διδακτι-
κός θόρυβος, υπήρξε στον έλεγχο της εφαρμογής στο App Inventor, όσον αφορά τον χρόνο 
που χρειάστηκε να γίνει η σύνδεση του προγράμματος με την εικονική συσκευή. Ο 
emulator, ήταν σχετικά αργός και απαιτούνταν να εγκατασταθεί έξτρα λογισμικό το AI 
Setup Installer. Επίσης, στην μια περίπτωση ελέγχου της εφαρμογής, χρειάστηκε να είναι 
ενεργοποιημένο το ασύρματο δίκτυο Wi-Fi. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε µια διδακτική πρόταση αξιοποίησης δύο περιβαλ-
λόντων οπτικού προγραμματισμού, της Visual basic 6.0 και του Αpp Inventor, για τη διδα-
σκαλία ενός μαθήματος Πληροφορικής. Η ανταπόκριση των μαθητών στα δύο περιβάλλο-
ντα ήταν θετική. Οι μαθητές ενθουσιάστηκαν με το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού 
App Inventor. Σε αυτό συνέβαλε η απλότητα και το παιγνιώδες περιβάλλον του App Inven-
tor, η ευχρηστία, η οπτική παρουσίαση των εντολών και των δομών, αλλά και το γεγονός 
ότι η χρήση των αντικειμένων και των ιδιοτήτων έμοιαζαν με τα αντίστοιχα αντικείμενα και 
τις ιδιότητες του προγράμματος της Visual Basic 6.0 Παράλληλα, η χρήση δύο διαφορετικών 
τρόπων εκσφαλμάτωσης της εφαρμογής για κινητές συσκευές, έδωσαν την ευκαιρία στις 
δύο ομάδες να έχουν ενισχυμένο κίνητρο υλοποίησης της εφαρμογής, να πειραματιστούν 
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και να οδηγηθούν σε εξερεύνηση του νέου περιβάλλοντος. Το κλίμα που επικράτησε στην 
τάξη ήταν κατάλληλο για ενεργητική και συνεργατική μάθηση. Η διαδικασία υλοποίησης 
τους φάνηκε σχετικά εύκολη, λόγω της πρότερης γνώσης των αντικειμένων, ιδιοτήτων και 
μεθόδων στο περιβάλλον της Visual Basic. Οι δύο ομάδες εργάστηκαν με την καθοδήγηση 
του διδάσκοντα και με οδηγό τα φύλλα εργασίας, κατάφεραν να υλοποιήσουν την εφαρμο-
γή και να την «τρέξουν» σε κινητά με λογισμικό Android. Η αξιολόγηση της δραστηριότητας 
με συγκεκριμένο φύλλο εργασίας, έδειξε ότι οι μαθητές ενδιαφέρονται για τέτοιου είδους 
δράσεις, που στοχεύουν στην ενασχόλησή τους με τις κινητές συσκευές και αναδεικνύουν 
το ταλέντο τους στον προγραμματισμό. Παράλληλα, η χρήση εργαλείων Web 2.0 και ΤΠΕ, 
βοήθησε την ανακάλυψη και την διερεύνηση της γνώσης και την ενσωμάτωσή της στην ε-
φαρμογή. 
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Αξιολόγηση του λογισμικού ZHAW PowerPoint & Word Accessibility Plugin  

Θεοδωρίδου Ευλαμπία, Παπάζης Φίλιππος, Τσούνη Αναστασία 
Εκπαιδευτικοί Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Π.Ε.70) 

mpiatheo@yahoo.gr, papazis.filippos@gmail.com, atsouni@gmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει και αξιολογεί τη χρήση ενός εργαλείου ελέγχου και βελτί-
ωσης της προσβασιμότητας εγγράφων Word και παρουσιάσεων PowerPoint, καθώς και πα-
ραγωγής προσβάσιμων PDF εγγράφων από τα παραπάνω είδη εγγράφων. Το εργαλείο αυτό 
χρησιμοποιείται από βλέποντες, για την παραγωγή εγγράφων σε μορφή PDF, που να είναι 
προσβάσιμα από χρήστες με αναπηρίες όρασης, μέσα από τη χρήση ενός συμβατικού ανα-
γνώστη οθόνης. Τα θετικά του στοιχεία είναι η ευκολία εγκατάστασης και χρήσης, η δυνα-
τότητα όχι μόνο ανίχνευσης αλλά και διόρθωσης προβλημάτων προσβασιμότητας και φυ-
σικά η δυνατότητα παραγωγής προσβάσιμων PDF. Σε σχέση με τα εγγενή εργαλεία ελέγχου 
προσβασιμότητας των εφαρμογών του Office (Word & PowerPoint) ή εργαλείων παραγω-
γής PDF εγγράφων (όπως λόγου χάρη το Adobe Acrobat Pro), υπερέχει στο γεγονός ότι συν-
δυάζει τη διόρθωση των σφαλμάτων με την παραγωγή των προσβάσιμων PDF και στο γεγο-
νός ότι διατίθεται δωρεάν. Το μεγαλύτερο ίσως μειονέκτημά του είναι ότι η χρήση του είναι 
εφικτή μόνο για τους βλέποντες. 

Λέξεις-Κλειδιά: Λογισμικό ZHAW PowerPoint, Word Accessibility Plugin, υποστηρικτική τε-
χνολογία 

Εισαγωγή 

Με τον όρο «προσβασιμότητα» γίνεται αναφορά σε κάποια χαρακτηριστικά του περιβάλ-
λοντος, στα οποία επιτρέπεται η πρόσβαση από όλους ανεξαιρέτως. Συχνά αναφέρεται σε 
ανθρώπους με αναπηρία και στα δικαιώματά τους στην πρόσβαση στη γνώση, μέσω υπο-
στηρικτικών τεχνολογιών. Δεν αναφέρεται μόνο σε υλικές υποδομές, αλλά και σε αγαθά και 
σε ανθρώπινες υπηρεσίες. Η προσβασιμότητα δύναται να εφαρμοστεί σε οποιονδήποτε 
τομέα και σε οποιοδήποτε επίπεδο, με σκοπό τη δημιουργία δικτύων, τα οποία θα εξασφα-
λίζουν την ισότιμη συμμετοχή σε όλους τους τομείς. Επιπλέον θα πρέπει να υπάρχει άμεσος 
και διαρκής έλεγχος για τη βεβαίωση της λειτουργικότητάς του. Τέλος ένα προσβάσιμο πε-
ριβάλλον θα πρέπει να είναι ασφαλές, λειτουργικό και θα πρέπει να σέβεται την ποικιλο-
μορφία των χρηστών του (Χριστoφή, 2013).  

Η προσβασιμότητα ως έννοια εφαρμόζεται σε μια ευρεία γκάμα προϊόντων και υπηρεσιών. 
Με την έκρηξη της χρήσης των ηλεκτρονικών υπολογιστών τα τελευταία τριάντα χρόνια, 
ένα από τα κυριότερα πεδία εφαρμογής της είναι ο χώρος της πληροφορικής και των τεχνο-
λογιών υποστήριξης ατόμων με αναπηρίες. Συνήθως η προσβασιμότητα αναφέρεται σε τε-
χνολογικά εργαλεία (προϊόντα λογισμικού) και μέσα αναπαράστασης πληροφορίας με ηλε-
κτρονικό τρόπο (ιστοσελίδες, έγγραφα, κ.ο.κ). Η παρούσα εργασία αξιολογεί ένα ισχυρό 
εργαλείο που βοηθά στη διασφάλιση της προσβασιμότητας σε έγγραφα Word, PowerPoint 
και κυρίως PDF. 
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Το τελευταίο ειδικά είναι εξαιρετικά σημαντικό, καθώς αποτελεί βασικό εργαλείο ανταλλα-
γής και διάχυσης πληροφορίας στην εποχή του διαδικτύου. Το Portable Document Format 
(Φορητή Μορφή Εγγράφου ή PDF) αποτελεί ένα ανοιχτό πρότυπο για την ηλεκτρονική α-
νταλλαγή εγγράφων που συντηρείται από το διεθνή οργανισμό τυποποίησης (ISO). Ο ορι-
σμός του περιλαμβάνει και την προσβάσιμη μορφή των PDF εγγράφων η οποία ονομάζεται 
PDF/UA (Adobe 2004).  

Τα προσβάσιμα PDF έγγραφα διαφοροποιούνται από τα μη προσβάσιμα από χαρακτηριστι-
κά όπως είναι:  

• Μια σειρά από απαιτήσεις συμμόρφωσης από το περιεχόμενο και τη μορφή του κειμέ-
νου με συγκεκριμένους κανόνες που αφορούν στην ύπαρξη περιεχομένου με μορφή 
κειμένου, το οποίο να βοηθά στην πληρέστερη κατανόηση του εγγράφου. Τυπικά πα-
ραδείγματα αποτελούν η ύπαρξη τίτλου στο κείμενο, η ένδειξη της φυσικής γλώσσας 
στην οποία το κείμενο αυτό ή τμήματά του είναι γραμμένο, η ύπαρξη εναλλακτικού 
κειμένου για γραφικά στοιχεία (εικόνες, σχήματα, μαθηματικές παραστάσεις, κλπ.) τα 
οποία εκ φύσεως δεν μπορούν να αξιοποιηθούν από εφαρμογές υποστηρικτικής τεχνο-
λογίας, όπως είναι οι αναγνώστες οθόνης. 

• Η χρήση ειδικών ετικετών (tags). Οι ετικέτες αυτές χαρακτηρίζουν τμήματα του εγγρά-
φου, χωρίς να εμφανίζονται στην οθόνη και χωρίς να επηρεάζουν την οπτική αναπαρά-
σταση του εγγράφου. Αξιοποιούνται μόνο από εφαρμογές υποστηρικτικής τεχνολογίας 
και συγκεκριμένα από αναγνώστες οθόνης, βοηθώντας σε ζητήματα όπως η ακριβής 
περιγραφή της ροής του κειμένου, η ορθή σήμανση της δομής του κειμένου. Με αυτό 
τον τρόπο, ο αναγνώστης του με τη χρήση υποστηρικτικής τεχνολογίας μπορεί να έχει 
αποδοτική πρόσβαση σε ενότητες και επικεφαλίδες, περιγραφή εικόνων με χρήση ε-
ναλλακτικού κειμένου, περιγραφή πινάκων ή σήμανση τμημάτων πινάκων, ώστε ο α-
κροατής του εκφωνούμενου κειμένου να συσχετίζει στοιχεία του πίνακα με γραμμές και 
στήλες, καθαρή σήμανση τίτλου κειμένου κ.ο.κ. Αναλυτική καταγραφή των χαρακτηρι-
στικών των προσβάσιμων PDF εγγράφων δίνεται στο AIIM (2006). 

Το παρακάτω σχήμα δίνει μια αναπαράσταση του πώς θα εμφανίζονταν ένα προσβάσιμο 
PDF έγγραφο, αν οι ετικέτες (tags) ήταν ορατές στον αναγνώστη του. 

 
Εικόνα 1: Οπτικοποίηση των ετικετών ενός προσβάσιμου PDF εγγράφου 
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Το λογισμικό 

Η προσβασιμότητα σε ένα έγγραφο διασφαλίζεται όταν το έγγραφο αυτό μπορεί να αξιο-
ποιηθεί αποτελεσματικά από μέσα υποστηρικτικής τεχνολογίας. Συγκεκριμένα, όταν το κεί-
μενο μπορεί να αναγνωστεί με τη βοήθεια υποδομής μεγέθυνσης (Screen Magnifier), κυρί-
ως όμως όταν μπορεί να διαβαστεί αποδοτικά από έναν αυτόματο αναγνώστη οθόνης 
(Screen Reader). Η διασφάλιση της αποδοτικής αξιοποίησης του κειμένου από μέσα υπο-
στηρικτικής τεχνολογίας επιτυγχάνεται από μια σειρά ελέγχων για συγκεκριμένα χαρακτη-
ριστικά του κειμένου, τα οποία δυσχεραίνουν τη λειτουργία των εργαλείων υποστηρικτικής 
τεχνολογίας. Δυστυχώς το συγκεκριμένο λογισμικό δε διατίθεται στην ελληνική γλώσσα, 
κάτι που δυσχεραίνει τη χρήση του από Έλληνες χρήστες, όμως η γραφική του διεπαφή εί-
ναι περιορισμένη και γίνεται εύκολα κατανοητή ακόμα και από άτομα με περιορισμένη τη 
γνώση της Αγγλικής. Άλλωστε το λογισμικό αυτό δεν απευθύνεται σε άτομα με ειδικές ανά-
γκες, αλλά σε βλέποντες που προετοιμάζουν περιεχόμενο σε προσβάσιμη μορφή. 

Το υπό μελέτη λογισμικό ανιχνεύει προβλήματα προσβασιμότητας που με βάση την κατη-
γοριοποίηση του προτύπου Web Content Accessibility Guidelines 2.0 (WGAC 2008) αφορά 
την αντιληψιμότητα του περιεχομένου (Principle 1: Perceivable), η οποία επηρεάζεται από 
παράγοντες όπως η απουσία κειμενικής υποκατάστασης εικόνων και η ευρωστία (Principle 
4: Robust) του περιεχομένου. Η τελευταία επηρεάζει τη δυνατότητα χρήσης υποστηρικτικής 
τεχνολογίας για τη βελτίωση της πρόσβασης (λόγου χάρη μεγάλες επικεφαλίδες που δυ-
σχεραίνουν τη μεγέθυνση του περιεχομένου στην οθόνη ή διάρθωση του κειμένου που δεν 
επιτρέπει την ανάγνωσή του με την ορθή σειρά από λογισμικό ανάγνωσης οθόνης). Παρα-
δείγματα τέτοιων χαρακτηριστικών που ανιχνεύει το λογισμικό αυτό είναι: η ύπαρξη πολύ 
μεγάλων επικεφαλίδων που δυσχεραίνει τη χρήση μεγέθυνσης, η ανυπαρξία εναλλακτικών 
κειμένων περιγραφής εικόνων, η έλλειψη κατάλληλης διάρθρωσης για την καθοδήγηση του 
αναγνώστη οθόνης ως προς τη σειρά ανάγνωσης τμημάτων του εγγράφου κ.α.  

Με τη βελτίωση της προσβασιμότητας στην πληροφορία και στα έγγραφα ασχολείται το 
εργαστήριο προσβασιμότητας (ICT-Accessibility Lab) του Πανεπιστημίου Εφαρμοσμένων 
Επιστημών της Ζυρίχης (ZHAW). Το εργαστήριο αυτό διατηρεί μια ενημερωμένη βιβλιοθήκη 
με πόρους χρήσιμους για την εκπαίδευση φοιτητών με αναπηρίες και έχει αναπτύξει προ-
σβάσιμους και έξυπνους οδηγούς για φορητές συσκευές με αντικείμενο την παροχή οδη-
γιών χρήσης μέσων μεταφοράς για άτομα με αναπηρία. Μεταξύ των άλλων, έχει αναπτύξει 
το ZHAW Accessibility Plugin for Word and PowerPoint, το οποίο αξιολογείται στην παρούσα 
εργασία και αναφέρεται στο εξής ως «Πρόσθετο Προσβασιμότητας». Το εργαλείο αυτό εί-
ναι ένα πρόσθετο (Plugin) του Office και λειτουργεί σε συνεργασία με τα προγράμματα MS 
Word 2010 και MS PowerPoint 2010. Είναι διαθέσιμο σε τέσσερις γλώσσες: Αγγλικά, Γερμα-
νικά, Γαλλικά και Ιταλικά. 

Το Πρόσθετο Προσβασιμότητας βοηθά τους συγγραφείς-εκδότες κειμένων να ανιχνεύσουν 
και να αφαιρέσουν εμπόδια στην προσβασιμότητα ανάγνωσης εγγράφων στο Word και στο 
PowerPoint, χωρίς οι ίδιοι να έχουν κάποιες ιδιαίτερες γνώσεις πάνω στην προσβασιμότη-
τα. Από τη στιγμή που θα αφαιρεθούν τα χαρακτηριστικά του εγγράφου που εμποδίζουν 
την προσβασιμότητα, το έγγραφο από Word ή PowerPoint μπορεί εύκολα να μετατραπεί με 
χρήση του προσθέτου σε «προσβάσιμο PDF».  
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Το Πρόσθετο Προσβασιμότητας είναι ένα δωρεάν διατιθέμενο πρόγραμμα στο διαδίκτυο, 
ενώ τα πνευματικά δικαιώματα στον πηγαίο κώδικα του λογισμικού ανήκουν στην Credit 
Suisse AG (που χρηματοδότησε την κατασκευή του) και στο Πανεπιστήμιο Εφαρμοσμένων 
Επιστημών της Ζυρίχης που το υλοποίησε. 

Για τη λειτουργία του Προσθέτου Προσβασιμότητας δεν απαιτείται κάποιος ειδικός εξοπλι-
σμός. Τα παραγόμενα PDF έγγραφα μπορούν να αναγνωστούν από έναν οποιονδήποτε 
αναγνώστη οθόνης. Δεν έχουν μέχρι στιγμής γίνει γνωστοί πιθανόν περιορισμοί σε σχέση 
με τη λειτουργία κάποιου αναγνώστη οθόνης, ενώ το λογισμικό αυτό έχει υποστεί ενδελε-
χείς ελέγχους με τη χρήση των αναγνωστών οθόνης JAWS (του Freedom Scientific) και του 
NVDA (Non Visual Desktop Access). 

Εγκατάσταση του λογισμικού 

Οι ελάχιστες απαιτήσεις του συστήματος για την εγκατάσταση του Πρόσθετου Προσβασι-
μότητας έχουν ως εξής:  

• Οι εφαρμογές αυτοματισμού γραφείου Microsoft PowerPoint 2010 και Word 2010 
της σουίτας λογισμικού Microsoft Office 2010. 

• Το NET Programmability Support για το MS PowerPoint 2010 και το Word 2010.  

• Το Microsoft.NET Framework 4.0 Client Profile και Microsoft Visual Studio 2010 
Tools for Office Runtime.  

Με εξαίρεση τις δυο εφαρμογές του Office, κατά τη διάρκεια της εγκατάστασης τα απαι-
τούμενα τμήματα λογισμικού της Microsoft εγκαθίστανται αυτόματα, αν δεν είναι ήδη ε-
γκατεστημένα στον υπολογιστή του χρήστη. 

Η διαδικασία εγκατάστασης του λογισμικού περιλαμβάνει τα παρακάτω απλά βήματα:  

• Μεταφόρτωση των δυο προγραμμάτων εγκατάστασης των δυο προσθέτων (ένα για 
το MS Word 2010 και ένα για το PowerPoint 2010). Η μεταφόρτωση δημιουργεί δύο 
συμπιεσμένα αρχεία μορφής ZIP στον υπολογιστή του χρήστη. 

• Άνοιγμα του κάθε συμπιεσμένου αρχείου και 

• Εκτέλεση του προγράμματος setup.exe σε κάθε ανοιχτό zip αρχείο. 

Με την ολοκλήρωση της εγκατάστασης εγκαθίστανται και όλα τα απαραίτητα τμήματα λο-
γισμικού. Στην επόμενη έναρξη του PowerPoint ή του Word, εμφανίζεται μια νέα καρτέλα 
(Tab) στην κορδέλα επιλογών (Ribbon) της εφαρμογής, όπως φαίνεται στα παρακάτω σχή-
ματα:  
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Εικόνα 2: Πρόσθετο Προσβασιμότητας στο Word 

 

Εικόνα 3: Πρόσθετο Προσβασιμότητας στο PowerPoint 

Οι δυο αυτές καρτέλες διαθέτουν μια σειρά από κοινές επιλογές που επιτρέπουν:  

• Την έναρξη ελέγχου του κειμένου για χαρακτηριστικά που μειώνουν την προσβασι-
μότητα του εγγράφου (“Check Document” ή “Check Presentation”). 

• Τη δημιουργία ενός προσβάσιμου PDF εγγράφου, αφού έχει προηγηθεί ο έλεγχος 
που αναφέρθηκε παραπάνω (“Create Accessible PDF”). 

• Τη μεταβολή των ρυθμίσεων του λογισμικού (“Settings”). 

Το Πρόσθετο Προσβασιμότητας για το Word περιλαμβάνει επίσης τις παρακάτω επιλογές:  

• Την αποθήκευση εγγράφου ως πρότυπο (“Save Word Template”) η οποία δίνει τη 
δυνατότητα δημιουργίας προτύπων για προσβάσιμα έγγραφα. 

• Την προβολή και εύκολη χρήση των διαθέσιμων στυλ μορφοποίησης του εγγράφου 
(“Styles”). 

• Το Πρόσθετο Προσβασιμότητας για το PowerPoint περιλαμβάνει την ακόλουθη 
διακριτή επιλογή:  

• Προβολή εργαλείου επιλογής αντικειμένων στην τρέχουσα διαφάνεια (“Selection 
Pane”). 

Ρυθμίσεις του λογισμικού 

Οι ρυθμίσεις του πρόσθετου ομαδοποιούνται σε δυο κατηγορίες:  

(Α) Ρυθμίσεις ελέγχου προσβασιμότητας, οι οποίες καθορίζουν με λεπτομέρεια τα είδη των 
ελέγχων προσβασιμότητας που θα εκτελεί το πρόσθετο. Οι έλεγχοι αυτοί είναι:  

• Έλεγχος για την ύπαρξη τίτλου. 
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• Έλεγχος για την ύπαρξη κεφαλίδας σε πίνακες, ώστε ο ακροατής του αναγνώστη 
οθόνης να μπορεί να συσχετίσει τα περιεχόμενα ενός πίνακα με γραμμές και στή-
λες. 

• Έλεγχος για την ύπαρξη εναλλακτικού κειμένου σε εικόνες-σχήματα, ώστε να δια-
σφαλίζεται η μετάδοση πληροφορίας από τον αναγνώστη οθόνης, σχετικά με εικό-
να που περιέχει το κείμενο.  

• Έλεγχος για την ύπαρξη υπόδειξης προορισμού σε υπερσυνδέσμους. 
• Έλεγχος για την ορθή ιεραρχία επικεφαλίδων (ώστε να διασφαλίζεται η σωστή πλο-

ήγηση στο κείμενο). 
• Έλεγχος για τον καθορισμό της γλώσσας του κειμένου. 

Στην περίπτωση του Πρόσθετου Προσβασιμότητας για το PowerPoint, ελέγχονται επίσης: η 
ύπαρξη τίτλου στη διαφάνεια και το υπερβολικό μέγεθος γραμματοσειρών. 

 

Εικόνα 4: Ρυθμίσεις Πρόσθετου Προσβασιμότητας για το Word 

(Β) Ρυθμίσεις εμφάνισης του χώρου προβολής και διόρθωσης σφαλμάτων (χώρος προσβα-
σιμότητας) που περιλαμβάνουν την προβολή του στοιχείου που εμφανίζει το σφάλμα και 
την προβολή βοηθητικών περιγραφών για τα ανιχνευόμενα σφάλματα 

Το σύνολο των ρυθμίσεων είναι προσβάσιμο από το μενού “Settings” της γραμμής επιλο-
γών του προσθέτου. 

Λειτουργία του λογισμικού 

Το ZHAW Accessibility Plugin (Πρόσθετο Προσβασιμότητας) προσφέρει τις παρακάτω βασι-
κές λειτουργίες:  

• Έλεγχος προβλημάτων προσβασιμότητας και εμφάνιση σφαλμάτων και προειδο-
ποιήσεων. 

• Υπόδειξη διορθώσεων που θα πρέπει να γίνουν για κάθε σφάλμα ή προειδοποίηση. 
• Δυνατότητα άμεσης εφαρμογής διορθώσεων μέσα από τη γραφική διεπαφή του 

προσθέτου. 
• Υποστήριξη δημιουργίας προτύπου εγγράφου Word ώστε έγγραφα που δημιουρ-

γούνται με βάση το πρότυπο αυτό να φέρουν ήδη κάποιες ιδιότητες που βελτιώ-
νουν την προσβασιμότητά τους (λόγου χάρη στυλ, επικεφαλίδες, τίτλο, κλπ.). 
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• Δημιουργία ενός προσβάσιμου PDF εγγράφου.  

Αρχικά ο χρήστης ρυθμίζει τα είδη των ελέγχων που θέλει να εκτελούνται επί εγγράφων ή 
παρουσιάσεων, με τρόπο που περιγράφηκε στην προηγούμενη παράγραφο. Στη συνέχεια 
με το εικονίδιο «Check Document» ή «Check Presentation» ξεκινά τον έλεγχο του εγγράφου 
ή της παρουσίασης. Τα αποτελέσματα του ελέγχου παρουσιάζονται σε ειδική περιοχή «Ac-
cessibility Issues» στο δεξί τμήμα της εφαρμογής. Η περιοχή αυτή περιέχει: κατάλογο προ-
βλημάτων, επεξήγηση του προβλήματος (με επιλογή του από τη λίστα) και δυνατότητα 
διόρθωσης. Στο παράδειγμα του σχήματος, όπου ο χρήστης έχει επιλέξει το πρόβλημα «Έλ-
λειψη τίτλου εγγράφου» εμφανίζεται πλαίσιο κειμένου στο οποίο ο χρήστης συμπληρώνει 
τον τίτλο και αυτός αποθηκεύεται στο έγγραφο Word. Με αντίστοιχο τρόπο, ο χρήστης έχει 
τη δυνατότητα να διορθώσει καθ’ υπόδειξη του Προσθέτου Προσβασιμότητας όλα τα 
σφάλματα που έχουν υποδειχθεί. 

Μόνο στο Word, αφού λύσει όλα τα προβλήματα προσβασιμότητας, ο χρήστης μπορεί να 
χρησιμοποιήσει την επιλογή «Save Template», η οποία δημιουργεί ένα προσβάσιμο πρότυ-
πο εγγράφου Word. Το Πρότυπο αυτό ενσωματώνει επιλεγμένα στυλ, αλλά και περιεχόμε-
νο από το αρχικό έγγραφο και μπορεί να χρησιμοποιείται ως βάση για τη δημιουργία νέων 
εγγράφων.  

Η επιλογή «Styles» στο Word εμφανίζει αναδυόμενο παράθυρο με όλα τα στυλ που είναι 
διαθέσιμα για το υπό επεξεργασία έγγραφο. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται ο συντάκτης 
του κειμένου στην εφαρμογή προτυποιημένων στυλ στα διάφορα τμήματα του κειμένου 
του. Η εφαρμογή αυτή βοηθά σημαντικά στη σημασιολογική σήμανση της δομής του εγ-
γράφου, χρησιμοποιώντας στυλ επικεφαλίδων για την οργάνωση του εγγράφου σε ενότη-
τες.  

Αντίστοιχα στο PowerPoint, η επιλογή «Selection Pane» εμφανίζει όλα τα σχήματα που πε-
ριλαμβάνει η τρέχουσα διαφάνεια της παρουσίασης. Η λειτουργία αυτή είναι προσβάσιμη 
και μέσα από τα βασικά μενού του PowerPoint, είναι όμως εξαιρετικά χρήσιμη και γι’ αυτό 
έχει ενσωματωθεί και στην καρτέλα του Προσθέτου Προσβασιμότητας. Η χρησιμότητά της 
έγκειται στο γεγονός ότι προβάλλει το σύνολο των σχημάτων που είναι τοποθετημένα σε 
μια διαφάνεια, δίνοντας τη δυνατότητα επιλογής τους ακόμα και αν αυτά δεν είναι ορατά 
πάνω στη διαφάνεια. Έτσι ο δημιουργός της παρουσίασης έχει τη δυνατότητα να αφαιρέσει 
από τις διαφάνειές της σχήματα που δεν έχουν νόημα ύπαρξης, καθώς αυτά δεν θα προ-
βάλλονταν ποτέ. Τα σχήματα αυτά όμως σε ένα παραγόμενο PDF αρχείο θα εξακολουθούν 
να περιλαμβάνονται, με κίνδυνο να δημιουργείται σύγχυση στο χειρισμό τους από τους α-
ναγνώστη οθόνης. Επιπλέον, με την επιλογή αυτή, ο δημιουργός της παρουσίασης έχει ά-
μεση πρόσβαση σε όλα τα σχήματα της διαφάνειας και μπορεί να προσθέσει σε όλα εναλ-
λακτικό κείμενο, ακόμα και σε αυτά που δεν είναι εμφανή στην παρουσίαση.  

Τέλος, η επιλογή «Create Accessible PDF» δημιουργεί ένα προσβάσιμο PDF, με την προϋπό-
θεση ότι ο χρήστης έχει διορθώσει τα προβλήματα που ανακάλυψε ο έλεγχος προσβασιμό-
τητας που εκτελέστηκε αρχικά. Η επιλογή αυτή ενεργοποιεί τη σημαντικότερη ίσως από τις 
λειτουργίες του λογισμικού με τρόπο διάφανο για το χρήστη. Ο χρήστης απλά επιλέγει το 
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φάκελο στον οποίο θα αποθηκευτεί το παραγόμενο αρχείο και το όνομα του αρχείου αυ-
τού. 

Ένα παράδειγμα προσωπικής εμπειρίας από τη χρήση του λογισμικού δίνεται στη συνέχεια. 
Αρχικά με τη χρήση ενός άλλου εργαλείου λογισμικού που ελέγχει την προσβασιμότητα PDF 
εγγράφων (Access For All 2009) ελέγχεται ένα PDF έγγραφο, με πάρα πολλά σφάλματα, 
όπως δείχνει η εικόνα 1 του σχετικού σχήματος. Το έγγραφο αυτό μετατρέπεται σε Word με 
χρήση ειδικού λογισμικού (Nitro PDF) και χρησιμοποιείται το ZHAW Πρόσθετο Προσβασι-
μότητας για τον έλεγχο και τη διόρθωση των σφαλμάτων, όπως δείχνεται στις εικόνες 2 και 
3 του σχετικού σχήματος. Τέλος παράγεται ένα νέο και προσβάσιμο αυτή τη φορά PDF, το 
οποίο ελέγχεται με επιτυχία ως προς την προσβασιμότητά του, όπως δείχνεται στην εικόνα 
4 του σχετικού σχήματος. 

  

Εικόνα 5: Έλεγχος ενός PDF κειμένου  Εικόνα 6: Μετατροπή σε word και έλεγχος με ZHAW 
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Εικόνα 7: Διόρθωση σφαλμάτων Εικόνα 8: Έλεγχος του νέου, προσβάσιμου PDF 

         προσβασιμότητας 

Παράδειγμα αξιοποίησης του ZHAW Πρόσθετου Προσβασιμότητας 

Προβλήματα 

Η εγκατάσταση και χρήση του λογισμικού αυτού από ένα μέσο χρήστη είναι απλή και εύκο-
λη διαδικασία. Τα σημαντικότερα προβλήματα που μπορεί κανείς να ανιχνεύσει στη χρήση 
του ZHAW Προσθέτου Προσβασιμότητας είναι:  

(α) Το ίδιο το εργαλείο δεν είναι προσβάσιμο από χρήστες με προβλήματα όρασης. 

(β)Το ίδιο το εργαλείο δεν είναι εύκολα προσβάσιμο από άτομα με αναπηρία λεπτής κινητι-
κότητας, καθώς απαιτείται η χρήση ποντικιού από τον χρήστη. 

(γ) Δεν είναι διαθέσιμο σε πολλές γλώσσες, παρά μόνο στα Αγγλικά, Γερμανικά, Γαλλικά και 
Ιταλικά και σίγουρα όχι στα Ελληνικά. 

(δ) Δεν είναι διαθέσιμο για άλλες εκδόσεις του Word και του PowerPoint παρά μόνο για την 
έκδοση 2010.  

(ε) Η δημιουργία προτύπων εγγράφων στο Word δεν αποθηκεύει αυτόματα στο χώρο που 
οργανώνονται τα πρότυπα έγγραφα του Word. Έτσι, για να μπορέσει ένας χρήστης να δη-
μιουργήσει ένα νέο έγγραφο με βάση το πρότυπο που δημιούργησε, θα πρέπει να μεταφέ-
ρει το πρότυπο αυτό στο φάκελο του συστήματος αρχείων που βρίσκονται συγκεντρωμένα 
τα πρότυπα του Word. 

 

 

772

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Συμπεράσματα 

Το ZHAW Πρόσθετο Προσβασιμότητας είναι ένα εξαιρετικά χρήσιμο και εύχρηστο εργαλείο 
για τον έλεγχο και τη βελτίωση της προσβασιμότητας εγγράφων Word και παρουσιάσεων 
PowerPoint που απευθύνονται σε αναγνώστες με οπτική αναπηρία. Είναι πολύ εύκολο στην 
εγκατάσταση και εξαιρετικά εύχρηστο. Ιδιαίτερη εντύπωση προκαλεί το γεγονός ότι όχι α-
πλά ανιχνεύει προβλήματα προσβασιμότητας στο έγγραφο ή την παρουσίαση, αλλά επι-
πλέον δίνει τη δυνατότητα διόρθωσης μέσα από τη δική του γραφική διεπαφή, τροποποιώ-
ντας με διάφανο τρόπο τα μη εμφανή δεδομένα του ίδιου του εγγράφου.  

Το χαρακτηριστικό αυτό, η δυνατότητα δηλαδή διόρθωσης των σφαλμάτων προσβασιμότη-
τας, καθώς και η δυνατότητα παραγωγής προσβάσιμων PDF εγγράφων αποτελούν σημαντι-
κά πλεονεκτήματα, σε σχέση με τα εγγενή εργαλεία ελέγχου προσβασιμότητας του ίδιου 
του Office. Με τα εργαλεία αυτά, επιτυγχάνεται ο έλεγχος των σφαλμάτων, δεν δίνεται ό-
μως εύκολος τρόπος διόρθωσής τους. Επιπλέον στο PowerPoint δεν υπάρχει κανένας τρό-
πος δημιουργίας προσβάσιμου PDF, ενώ στο Word, αν και στο παραγόμενο PDF μπορούν 
να προστεθούν ετικέτες δομής του εγγράφου, η διαδικασία δημιουργίας του είναι σαφώς 
ευκολότερη μέσα από το ZHAW Πρόσθετο Προσβασιμότητας (single click)-(Web AIM).  

Δημιουργία προσβάσιμων PDF προφανώς υπάρχει και μέσα από εργαλεία κατασκευής PDF 
εγγράφων, όπως είναι το Adobe Acrobat Pro. Τα εργαλεία αυτά λειτουργούν με την ίδια 
φιλοσοφία (έλεγχος και διόρθωση σφαλμάτων), όμως έχουν σημαντικό κόστος απόκτησης, 
ενώ το ZHAW Πρόσθετο είναι δωρεάν. 
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Γνωρίζοντας τα Δίκτυα Υπολογιστών μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης 
Χρήση του CmapTools 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση αφορά την παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου μέσω χρήσης εργα-
λείων Πληροφορικής και Τ.Π.Ε. Ειδικότερα το παρόν διδακτικό σενάριο πραγματοποιήθηκε 
στα πλαίσια της «Επιμόρφωσης των Εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και Εφαρμογή των 
ΤΠΕ στη Διδακτική Πράξη – Β’ Επίπεδο» και υλοποιήθηκε για τη διδασκαλία της Πληροφορι-
κής στην Β’ τάξη Γυμνασίου στη θεματική ενότητα Δίκτυα Υπολογιστών. Η συγκεκριμένη θε-
ματική ενότητα εφαρμόστηκε μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφησης με τη χρήση του λο-
γισμικού ανοιχτού κώδικα CmapTools. Στη συγκεκριμένη εισήγηση παρουσιάζονται: ο βασι-
κός σκοπός και οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου, μια πιο αναλυτική περιγραφή του διδα-
κτικού σεναρίου, μια εκτίμηση των προβλεπόμενων δυσκολιών της συγκεκριμένης ενότητας, 
η οργάνωση των μαθητών για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου, τα φύλλα εργασίας 
των μαθητών, τα φύλλα αξιολόγησης–αυτοαξιολόγησης και τα συμπεράσματα του διδακτι-
κού σεναρίου. Μετά την ολοκλήρωση του διδακτικού σεναρίου τα αποτελέσματα της υλο-
ποίησής του ήταν πολύ ενθαρρυντικά αφού οι μαθητές κατανόησαν σε μεγάλο βαθμό τη συ-
γκεκριμένη θεματική ενότητα, μέσω της εννοιολογικής χαρτογράφησης.    
 
Λέξεις - Κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, Δίκτυα υπολογιστών, Εννοιολογικός χάρτης 
 

Εισαγωγή 
Τα τελευταία χρόνια έχει παρατηρηθεί ότι ενώ οι μαθητές χρησιμοποιούν ευρέως τους όρους 
«Δίκτυα» και «Δίκτυα Υπολογιστών» παρόλα αυτά δεν γνωρίζουν σε βάθος τη σημασία τους 
και το ρόλο τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο και με σκοπό την καλύτερη εμπέδωση και κατα-
νόηση των όρων αυτών από τους μαθητές, υλοποιήθηκε το παρόν διδακτικό σενάριο. Για την 
εφαρμογή του χρησιμοποιήθηκε ως μέσο διδασκαλίας η Εννοιολογική Χαρτογράφηση με τη 
χρήση του εκπαιδευτικού λογισμικού CmapTools (http://cmap.ihmc.us/download/).  
Η Εννοιολογική Χαρτογράφηση επιλέχθηκε γιατί θεωρείται ως εικονιστική μάθηση (γραφικοί 
τρόποι επεξεργασίας ιδεών και παρουσίασης της πληροφορίας) και βρίσκεται μεταξύ των 
καλύτερων μεθόδων για τη διδασκαλία μαθητών όλων των ηλικιών . Οι τεχνικές της μεθόδου 
αυτής αποσκοπούν στο να μάθουν οι μαθητές να αναπτύσσουν τη σκέψη τους και στη συνέ-
χεια να οργανώνουν και να διαμορφώνουν προτεραιότητες σε νέες πληροφορίες. Έτσι οι μα-
θητές όταν καλούνται από τον εκπαιδευτικό να δημιουργήσουν τους δικούς τους Εννοιολο-
γικούς Χάρτες, εμπλέκονται ενεργά στην διαδικασία κατασκευής της γνώσης. (Jonassen, 
2000) 

Περιγραφή Διδακτικού Σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

Εννοιολογική Χαρτογράφηση εννοιών των Δικτύων Υπολογιστών με τη χρήση του CmapTools. 
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Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο προβλέπεται να διαρκέσει συνολικά 2 με 3 διδακτικές ώρες. 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών / Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο εντάσσεται στο μάθημα Πληροφορικής Β’ Γυμνασίου 
στην Ενότητα 1 – Κεφάλαιο 4 «Δίκτυα Υπολογιστών». Το σενάριο που περιγράφεται επικε-
ντρώνεται ιδιαίτερα στην εκμάθηση των εννοιών των Δικτύων Υπολογιστών και χρησιμοποιεί 
ως μέσο διδασκαλίας το εκπαιδευτικό λογισμικό CmapTools. Το συγκεκριμένο διδακτικό σε-
νάριο δεν προϋποθέτει προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών στο εκπαιδευτικό λογισμικό 
CmapTools.  

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Βασικός σκοπός του σεναρίου είναι να εισαχθούν οι μαθητές στις έννοιες των Δικτύων Υπο-
λογιστών. Αναμένεται μετά την εκτέλεση του διδακτικού σεναρίου οι μαθητές να είναι σε 
θέση: 

• Να περιγράφουν τι είναι Δίκτυο και ειδικότερα Δίκτυο Υπολογιστών 
• Να περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης δύο ή περισσοτέρων Υπολογιστών σε 

ένα Δίκτυο 
• Να κατονομάζουν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα των Δικτύων 
• Να διακρίνουν τα είδη των Δικτύων ανάλογα με την γεωγραφική τους έκταση 
• Να περιγράφουν το Διαδίκτυο – Internet 
• Να περιγράφουν τους τρόπους σύνδεσης στο Διαδίκτυο 
 

Όσον αφορά στο εκπαιδευτικό λογισμικό CmapTools το οποίο θα χρησιμοποιηθεί ως μέσο 
διδασκαλίας των εννοιών των «Δικτύων Υπολογιστών» με βάση τους Εννοιολογικούς Χάρτες 
(ΕΧ) οι διδακτικοί στόχοι είναι οι μαθητές να μπορούν:  

• Να δημιουργούν νέους ΕΧ 
• Να διορθώνουν τυχόν λάθη στους ίδιοι υπάρχοντες ΕΧ 
• Να επεκτείνουν με νέους κόμβους τους ΕΧ 
• Να συμπληρώνουν τους κενούς κόμβους ενός ΕΧ 
• Να σχολιάζουν με τον εκπαιδευτικό τους ΕΧ 
• Να κάνουν συνδυασμό των παραπάνω δυνατοτήτων  

Οργάνωση της τάξης – Χρήση Η.Υ. και γενικά ψηφιακών μέσων για το διδακτικό σενάριο – 
Πρόβλεψη δυσκολιών – Διδακτικός θόρυβος 

Για την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου, προτείνεται οι μαθητές να οργανωθούν σε ομά-
δες 2-3 ατόμων ανά Ηλεκτρονικό Υπολογιστή για τις συνεργατικές δραστηριότητες. 

Το σενάριο θα υλοποιηθεί στο Εργαστήριο Πληροφορικής και τις 2 διδακτικές ώρες και για 
την υλοποίηση του θα χρειαστεί:  α) ένας βιντεοπροβολέας (ή χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο 
διδασκαλίας και ελέγχου σχολικού εργαστηρίου ανοικτού λογισμικού – iTALC) μέσω του ο-
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ποίου θα παρουσιαστεί μέσω διαφανειών το θεωρητικό μέρος του Κεφαλαίου 4 «Δίκτυα Υ-
πολογιστών» και το εκπαιδευτικό λογισμικό CmapTools, β) να είναι εγκατεστημένο το εκπαι-
δευτικό λογισμικό με το οποίο οι μαθητές θα δημιουργήσουν και θα επεξεργαστούν τους 
Εννοιολογικούς Χάρτες γ) να είναι εγκατεστημένος ένας Φυλλομετρητής Ιστοσελίδων (Web 
Browser) για την εκτέλεση του Quiz μέσω του οποίου οι μαθητές θα αυτοαξιολογηθούν και 
θα αξιολογηθούν από τον εκπαιδευτικό, δ) να υπάρχει σύνδεση στο διαδίκτυο για την εκτέ-
λεση του Quiz και ε) το βιβλίο Πληροφορικής Γυμνασίου.  

Οι ενδεχόμενες δυσκολίες των μαθητών μπορεί να προκύψουν είτε ως προς το θεωρητικό 
μέρος και να χρειαστούν εκτενέστερη αναφορά κυρίως στον τρόπο σύνδεσης δύο ή περισ-
σοτέρων Υπολογιστών (ασύρματα – ενσύρματα και θύρες σύνδεσης) και στον τρόπο λειτουρ-
γίας του Διαδικτύου, είτε ως προς το πρακτικό μέρος (CmapTools) στον προσδιορισμό των 
κόμβων και των συνδέσμων που θα υπάρχουν στους Εννοιολογικούς Χάρτες. Θα πρέπει δη-
λαδή οι μαθητές να ξεκαθαρίσουν α) σε τι χρησιμεύει ο κόμβος, ποια είναι η σημασία του 
και πως εντοπίζεται σε ένα κείμενο και β) πως γίνονται οι συσχετισμοί των συνδέσμων με-
ταξύ των κόμβων και σε τι αποσκοπούν. 

Συνοψίζοντας τα παραπάνω διαπιστώνουμε ότι, μετά από ένα σύντομο χρονικό διάστημα 
που θα χρειαστεί στην αρχή για τον καθορισμό των ομάδων και στη συνέχεια για την εξοικεί-
ωση των μαθητών με το εξελληνισμένο περιβάλλον CmapTools και με το ξεκαθάρισμα των 
ορισμών (κόμβων και συνδέσμων), αναμένεται οι μαθητές να εργαστούν χωρίς κανένα ιδιαί-
τερο πρόβλημα. Άρα δεν αναμένεται να προκύψει κατά την υλοποίηση του διδακτικού σενα-
ρίου ιδιαίτερος διδακτικός θόρυβος. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 

Αιτιολόγηση διδακτικού σεναρίου 
Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου στηρίχτηκε γενικά στον κονστρουκτιβισμό (Τεύχος 
6Α,2013). Αρχικά στην θεωρία μάθησης του εποικοδομητισμού (Piaget) και στη συνέχεια 
στην καθοδηγούμενη διερευνητική μάθηση (Bruner) μέσω της Εννοιολογικής Χαρτογράφη-
σης. 
Κατά την εφαρμογή του σεναρίου οι μαθητές δουλεύουν ομαδοσυνεργατικά και ο ρόλος του 
εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και υποστηρικτικός. Καθ' όλη τη διάρκεια ελέγχει και πα-
ρακολουθεί τη πορεία κάθε μαθητή και ομάδας ξεχωριστά, παρέχοντας διευκρινήσεις όπου 
είναι απαραίτητες. 
 

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου 
Στην αρχή ο εκπαιδευτικός θα πρέπει μέσω ενός προγράμματος παρουσίασης Prezi ή Impress 
και χρησιμοποιώντας ένα βιντεοπροβολέα (ή χρησιμοποιώντας ένα εργαλείο διδασκαλίας 
και ελέγχου σχολικού εργαστηρίου ανοικτού λογισμικού – iTALC) να παρουσιάσει στους μα-
θητές με διαφάνειες το θεωρητικό μέρος του κεφαλαίου Δίκτυα Υπολογιστών. Μετά οι μα-
θητές μαζί με τον εκπαιδευτικό καλούνται να κατονομάσουν τα πλεονεκτήματα και τα μειο-
νεκτήματα των Δικτύων Υπολογιστών χρησιμοποιώντας τις γνώσεις που άντλησαν από το θε-
ωρητικό μέρος του Κεφαλαίου. 
Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης χωρίζει τους 
μαθητές σε ομάδες και τους τοποθετεί στους υπολογιστές. Μετά μέσω του βιντεοπροβολέα 
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κάνει εκμάθηση στους μαθητές το εκπαιδευτικό λογισμικό CmapTools και αρχίζει να δη-
μιουργεί μαζί τους, βήμα προς βήμα τον Εννοιολογικό Χάρτη που υπάρχει στη 1η Συνεργατική 
Δραστηριότητα (Μήνες του έτους) του Φύλλου Εργασίας. Αργότερα, και αφού οι μαθητές 
έχουν αρχίσει να εξοικειώνονται με το λογισμικό μπαίνουν στη διαδικασία να δημιουργή-
σουν έναν νέο Εννοιολογικό Χάρτη με βάση τα δίκτυα που συναντάνε στη καθημερινή τους 
ζωή (2η Συνεργατική Δραστηριότητα του Φύλλου Εργασίας) με σκοπό να κατανοήσουν καλύ-
τερα τους Εννοιολογικούς Χάρτες και το CmapTools. Στη συνέχεια και αφού έχουν ολοκλη-
ρώσει και την 2η Συνεργατική Δραστηριότητα οι μαθητές θα ανοίξουν έναν έτοιμο Εννοιολο-
γικό Χάρτη με όνομα «Δίκτυα Υπολογιστών» που αφορά τις βασικές έννοιες των Δικτύων Υ-
πολογιστών (3η Συνεργατική Δραστηριότητα του Φύλλου Εργασίας) και τον οποίο θα πρέπει 
να τον μελετήσουν και να τον επεξεργαστούν, όπου και όπως χρειάζεται. 

Τέλος ο εκπαιδευτικός στο πλαίσιο της αξιολόγησης και της αυτοαξιολόγησης των μαθητών 
θα ετοιμάσει ένα Quiz γνώσεων (Φύλλο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης) μέσω του λογι-
σμικού Hotpotatoes προκειμένου: α) να αυτοαξιολογηθεί μόνος του ο μαθητής και να έρθει 
σε γνωστική σύγκρουση ως προς τις απαντήσεις που έδωσε στις αντίστοιχες ερωτήσεις και 
β) ο εκπαιδευτικός να διαπιστώσει αν οι μαθητές εμπέδωσαν το συγκεκριμένο κεφάλαιο και 
αν επιτεύχθηκαν οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου. 

Περιγραφή και ανάλυση Φύλλων Εργασίας και Αξιολόγησης 

Φύλλο Εργασίας – Εννοιολογικοί χάρτες Δικτύων και Δικτύων Υπολογιστών 

Συνεργατική Δραστηριότητα 1η  

Θα ανοίξουμε το λογισμικό CmapTools και στη συνέχεια θα δημιουργήσουμε μαζί βήμα προς 

βήμα τον παρακάτω Εννοιολογικό Χάρτη.  

 Συνεργατική Δραστηριότητα 2η  

Να ανοίξετε το λογισμικό CmapTools και να δημιουργήσετε έναν Εννοιολογικό Χάρτη ενός 
Δικτύου που συναντάμε στην καθημερινή μας ζωή. (Βοηθητικά σας επισυνάπτετε ένα Δίκτυο 
που χρησιμοποιούμε στην καθημερινή μας ζωή). 
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Συνεργατική Δραστηριότητα 3η  

Να ανοίξετε από το λογισμικό CmapTools τον ΕΧ που σας δίνεται με όνομα «Δίκτυα Υπολογι-
στών» που αφορά στις βασικές έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών. Στη συνέχεια:  

1) Να μελετήσετε προσεκτικά τον ΕΧ 
2) Να διορθώσετε τυχόν λάθη 
3) Να συμπληρώσετε τους κενούς κόμβους που υπάρχουν 
4) Να επεκτείνετε εάν θεωρείτε σκόπιμο με επιπλέον κόμβους τον εννοιολογικό χάρτη 
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Φύλλο αξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης 

Οι μαθητές θα απαντήσουν στις παρακάτω ερωτήσεις μέσω του Φυλλομετρητή και ολοκλη-
ρώνοντας το Quiz θα δούνε τα αποτελέσματα των απαντήσεων τους. Τέλος τα αποτελέσματα 
θα σταλούν ηλεκτρονικά στον εκπαιδευτικό ώστε να διαπιστώσει αν οι μαθητές εμπέδωσαν 
τις Βασικές Έννοιες των Δικτύων Υπολογιστών και να τους αξιολογήσει. 

http://1gym-polichn.thess.sch.gr/Diktia.htm 

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες  

Εάν υπάρχει διαθέσιμος χρόνος, θα μπορούσε να εμπλουτιστεί το διδακτικό σενάριο με τις 
τοπολογίες των Δικτύων Υπολογιστών και τις εφαρμογές τους στους Εννοιολογικούς Χάρτες. 

Συμπεράσματα 

Το σενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με τον αρχικό του σχεδιασμό και επιτεύχθηκαν όλοι οι 
στόχοι του. Για την καλύτερη όμως εφαρμογή του είχε γίνει μία τροποποίηση του ωρολόγιου 
προγράμματος, σε συνεννόηση με τους υπόλοιπους καθηγητές και είχα εξασφαλίσει ένα συ-
νεχόμενο δίωρο. Κατά τη διάρκεια του σεναρίου οι μαθητές στο πλαίσιο της ομαδοσυνεργα-
τικής προσέγγισης συνεργάστηκαν και συμμετείχαν ενεργητικά στην εκτέλεση των δραστη-
ριοτήτων στο CmapTools. Παρότι οι μαθητές δεν είχαν προηγούμενη εμπειρία στο εκπαιδευ-
τικό λογισμικό, δεν παρουσιάστηκε καμία δυσκολία στην εξοικείωσή τους με αυτό παρά μόνο 
ως προς τον προσδιορισμό των κόμβων, των συνδέσμων και των συσχετίσεων που θα υπήρ-
χαν στους Εννοιολογικούς Χάρτες. Αυτή όμως η μικρή δυσκολία ξεπεράστηκε άμεσα με την 
παρουσίαση και ανάλυση ενός Εννοιολογικού Χάρτη και δεν στάθηκε εμπόδιο στην ολοκλή-
ρωση των δραστηριοτήτων εντός των χρονικών πλαισίων. 

Ολοκληρώνοντας, θα ήθελα να αναφέρω ότι το ενδιαφέρον των μαθητών διατηρήθηκε σε 
υψηλό επίπεδο καθ' όλη τη διάρκεια διεξαγωγής του διδακτικού σεναρίου διότι συμμετείχαν 
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ενεργητικά στη διδακτική διαδικασία και χρησιμοποίησαν ένα καινούργιο και διαφορετικό 
εκπαιδευτικό λογισμικό που τους κέντρισε το ενδιαφέρον. Επίσης τα φύλλα εργασίας που 
πραγματοποιήθηκαν στο CmapTools ολοκληρώθηκαν στο χρόνο που είχε προβλεφθεί. Τέλος 
το φύλλο αξιολόγησης των μαθητών τους ενθουσίασε ιδιαίτερα γιατί μπορούσαν να αυτοα-
ξιολογηθούν και να έρθουν σε γνωστική σύγκρουση μέσω ενός ευχάριστου και ευκολόχρη-
στου Quiz. 
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Λύση Εννοιολογικού Χάρτη «Δίκτυα Υπολογιστών» 
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Διδακτικές προσεγγίσεις στο μάθημα "Πληροφορική Β' Γυμνασίου" με στόχο την 
καλλιέργεια ψηφιακών δεξιοτήτων, θετικών στάσεων και συμπεριφορών 

 
Κοντοπίδη Ευαγγελία 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.19, Μηχ. Η/Υ & Πληροφορικής, MSc Πληροφορικής 
lkontopidi@sch.gr 

Περίληψη 

Οι διδακτικές προσεγγίσεις παίρνουν ως αφόρμηση σημαντικές ημερομηνίες που 
υποστηρίζονται από το σχολείο, το Ελληνικό Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων και 
την παγκόσμια κοινότητα ώστε οι μαθητές να καλλιεργήσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα 
καθώς και κοινωνικές στάσεις, αξίες και συμπεριφορές που πρέπει να χαρακτηρίζουν κάθε 
ενεργό πολίτη. Αξιοποιώντας απλά διαδικτυακά εργαλεία και ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό 
στον παγκόσμιο ιστό οι μαθητές ενημερώνονται για την αγορά εργασίας στην ψηφιακή 
βιομηχανία, γνωρίζουν βασικές έννοιες προγραμματισμού και εμπλέκονται σε 
δραστηριότητες που καλλιεργούν ψηφιακές δεξιότητες και τη δημιουργική έκφραση. Οι 
μαθητές ενημερώνονται, ευαισθητοποιούνται και στέλνουν ψηφιακά ένα μήνυμα 
σεβασμού και ενσυναίσθησης. Τα εκπαιδευτικά σενάρια που περιγράφονται, σχεδιάστηκαν 
από τη συντονίστρια του μαθήματος της Πληροφορικής Β' Γυμνασίου και εφαρμόστηκαν 
μέσα στο Εργαστήριο Πληροφορικής του Βαρβακείου Πρότυπου Πειραματικού Γυμνασίου 
τη σχολική χρονιά 2013-2014 με τη συμμετοχή 108 μαθητών. 

Λέξεις - κλειδιά: Διαδίκτυο, ασφάλεια, Επιστήμη Πληροφορικής, Ώρα Κώδικα, κοινωνικά 
δίκτυα, cyberbullying, δεξιότητες του 21ου αιώνα 

Εισαγωγή 

Λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες της σύγχρονης εποχής, ανάμεσα στους στόχους που θέτει 
το "Νέο Σχολείο" (Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, 2012) για το μαθητή είναι (α) η 
απόκτηση εμπειρίας στη χρήση της ψηφιακής τεχνολογίας (β) η απόκτηση εμπειρίας στη 
χρήση μιας τουλάχιστον ξένης γλώσσας (γ) να "Μαθαίνει πώς να μαθαίνει" (δ) να 
συμμετέχει σε μαθήματα χωρίς σύνορα (ε) να γίνει ένας συνειδητός Έλληνας Πολίτης-
Πολίτης του κόσμου με κριτική σκέψη, σεβασμό, αλληλεγγύη και αναγνώριση των άλλων. Ο 
τελευταίος αυτός στόχος έχει μια ιδιαίτερη βαρύτητα τη σημερινή εποχή που βιώνουμε όχι 
μόνο μια οικονομική κρίση αλλά μια παγκόσμια κρίση αξιών. Μέσα σε ένα περιβάλλον που 
αγγίζει τον άνθρωπο και ιδιαίτερα τους νέους πολυδιάστατα, οφείλουμε να διατηρήσουμε 
τον ενθουσιασμό των νέων και να καλλιεργήσουμε σε αυτούς την ελπίδα, την αισιοδοξία, 
αξίες και θετικές στάσεις ώστε να μπορούν να αντιμετωπίσουν αποτελεσματικά τις 
μελλοντικές επαγγελματικές και κοινωνικοπολιτικές προκλήσεις. 

Οι μαθησιακές δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν με τους παραπάνω παιδαγωγικούς και 
μαθησιακούς στόχους αξιοποιούν ημερομηνίες, σημαντικές σε παγκόσμιο, πανευρωπαϊκό ή 
πανελλήνιο επίπεδο ώστε οι μαθητές να ενημερωθούν και ευαισθητοποιηθούν σε θέματα 
όπως: η εργασία στην ψηφιακή βιομηχανία, η ασφάλεια στο Διαδίκτυο, η προστασία των 
προσωπικών δεδομένων, η καλλιέργεια θετικού κλίματος στη σχολική μονάδα, η 
καλλιέργεια της ενσυναίσθησης και "του σεβασμού σε κάθε ιδιαιτερότητα σωματική, 
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πνευματική, συναισθηματική και κάθε διαφορά γλώσσας, φυλής, θρησκείας, χρώματος" 
(42176/Γ1/19-03-2014 έγγραφο Υπ. Παιδείας και Θρησκευμάτων). 

9-15/12/2013: "Εβδομάδα Πληροφορικής: Ώρα Κώδικα" 

Η εκπαιδευτική εβδομάδα 9-15/12/2013 για την Επιστήμη των Υπολογιστών και της 
Πληροφορικής διοργανώθηκε υπό την αιγίδα των Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής της 
χώρας και του Υ.ΠΑΙ.Θ. (έγγραφο 182942/Γ2/29-11-2013) παράλληλα με την παγκόσμια 
δράση "Hour of Code". Η δράση αποσκοπούσε στο να παροτρύνει οποιονδήποτε να 
γνωρίσει την Επιστήμη της Πληροφορικής και να εμπλακεί σε προγραμματιστικές 
δραστηριότητες με το σύνθημα "Όλοι μπορούν". Οι ειδικότεροι στόχοι που τέθηκαν για τη 
δραστηριότητα αυτή ήταν: 

 οι μαθητές να συμμετέχουν σε δραστηριότητες που ενθαρρύνουν τη 
δημιουργικότητα και την ανάπτυξη δεξιοτήτων επίλυσης προβλημάτων 

 οι μαθητές να αντιληφθούν ότι με σοβαρή προσπάθεια μπορούν να αποκτήσουν τις 
βασικές γνώσεις γύρω από την Επιστήμη των Υπολογιστών και της Πληροφορικής 

 οι μαθητές να αποκτήσουν ενδιαφέρον για την επιστήμη της Πληροφορικής (τα 
επαγγέλματα που σχετίζονται με τις ψηφιακές τεχνολογίες επηρεάζονται πολύ 
λιγότερο από την οικονομική κρίση σε σχέση με πολλά άλλα επαγγέλματα) 

 οι μαθητές να δουν παραδείγματα εθελοντικής εργασίας και να αντιληφθούν τα 
πλεονεκτήματα που προσφέρει ο εθελοντισμός στο άτομο και το κοινωνικό σύνολο. 

Η "Ώρα Κώδικα" ξεκίνησε με την παρουσίαση υλικού που δημιουργήθηκε για τη δράση 
αυτή από την υπεύθυνη καθηγήτρια. Συγκεκριμένα, έγινε συζήτηση με την υποστήριξη μιας 
PowerPoint παρουσίασης με κύρια σημεία: (α) σε τι βοηθά η Επιστήμη των Υπολογιστών 
και της Πληροφορικής τους μαθητές (β) θέσεις εργασίας στην ψηφιακή βιομηχανία στην ΕΕ 
με βάση επίσημα στοιχεία του Μεγάλου Συνασπισμού για την Ψηφιακή Εργασία στην ΕΕ 
(Digital Agenda for Europe, 2014) (γ) τι είναι η διεθνής δράση "Ώρα Κώδικα" (δ) 
τοποθετήσεις αναγνωρίσιμων προσωπικοτήτων που ενθαρρύνουν τους μαθητές να είναι 
όχι "καταναλωτές" της τεχνολογίας αλλά και "παραγωγοί". 

Στη συνέχεια οι μαθητές υλοποίησαν τη δραστηριότητα "Λαβύρινθος" στο περιβάλλον 
οπτικού προγραμματισμού με πλακίδια Blockly. Η δραστηριότητα αυτή αποτελεί μέρος 
εισαγωγικού μαθήματος που σχεδιάστηκε για τους σκοπούς της δράσης "Ώρα Κώδικα" με 
την υποστήριξη μηχανικών από τις εταιρείες Google, Microsoft, Facebook και Twitter. Μέσα 
από τη δραστηριότητα οι μαθητές διδάσκονται βασικές αρχές προγραμματισμού, εντολές 
επανάληψης, ελέγχου, κ.α. χρησιμοποιώντας το παιχνίδι angry birds και παρακολουθώντας 
σύντομα video tutorials διάρκειας 1-2min από τους Bill Gates, και Mark Zuckerberg. 

H δραστηριότητα "Λαβύρινθος" εξακολουθεί να παραμένει διαθέσιμη στον ακόλουθο 
σύνδεσμο http://learn.code.org/hoc/1, περιλαμβάνει 20 στάδια κλιμακούμενης δυσκολίας 
και είναι μεταφρασμένη στα ελληνικά από εθελοντική ομάδα μεταφραστών στην οποία 
συμμετείχε και η υπεύθυνη καθηγήτρια της δράσης. (Στο κάτω μέρος της αρχικής σελίδας 
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της δραστηριότητας υπάρχει πεδίο στο οποίο μπορεί να επιλεγεί ως γλώσσα εμφάνισης η 
Ελληνική). Οι μεταφράσεις των προγραμματιστικών δραστηριοτήτων έγιναν μέσω της 
συνεργατικής πλατφόρμας διαχείρισης μεταφράσεων Crowdin, ενώ των videos μέσω της 
εφαρμογής Google Translator Toolkit. Οι μαθητές των τμημάτων που ολοκλήρωσαν όλα τα 
στάδια της δραστηριότητας "Λαβύρινθος" παρέλαβαν επίσημη έντυπη βεβαίωση 
συμμετοχής στην "Ώρα Κώδικα". Οι βεβαιώσεις στάλθηκαν ηλεκτρονικά από τον οργανισμό 
Code.org και τυπώθηκαν από την υπεύθυνη καθηγήτρια. 

Την Παρασκευή 13/12/2013, αξιοποιώντας τον τεχνολογικό εξοπλισμό του Εργαστηρίου 
Πληροφορικής και για μια διδακτική ώρα, ένα από τα τμήματα της Β' τάξης, 
πραγματοποίησε διαδικτυακή συζήτηση (μέσω skype) με τον Δρ. Νίκο Παπασπύρου, 
Αναπληρωτή Καθηγητή, Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών, Σχολής 
Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών, ΕΜΠ, και Αντιπρόεδρο της 
Επιστημονικής Επιτροπής του Πανελληνίου Διαγωνισμού Πληροφορικής (ΠΔΠ) που τελεί 
υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων. Ο Δρ. Ν. Παπασπύρου 
απάντησε στους μαθητές με απλό και κατανοητό τρόπο σε διάφορα ερωτήματα που του 
έθεσαν και τους ενημέρωσε για τις σπουδές στην Επιστήμη της Πληροφορικής καθώς και 
για τον Πανελλήνιο Διαγωνισμό Πληροφορικής (ο ίδιος εργάζεται εθελοντικά στη 
διοργάνωσή του). Με την εφαρμογή MP3 Skype Recorder έγινε η ηχογράφηση της 
συζήτησης ώστε να είναι διαθέσιμη και στους μαθητές των άλλων τμημάτων. 

Οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό για τη δράση "Ώρα Κώδικα". 
Προγραμματιστικές δραστηριότητες εκπονήθηκαν ξανά μέσα στη σχολική χρονιά. 
Αξιοποιώντας το προγραμματιστικό περιβάλλον Scratch 2.0 οι μαθητές δημιούργησαν 
μικρές ιστορίες (animation) με θέμα την ασφάλεια στο Διαδίκτυο. Στον επίσημο ιστότοπο 
του Scratch είναι διαθέσιμο εκπαιδευτικό υλικό (φύλλο εργασίας και video tutorial) για την 
υλοποίηση της Scratch δραστηριότητας «Δημιουργία εορταστικής διαδραστικής κάρτας» 
για τη δράση «Ώρα Κώδικα» (Scratch-Hour of Code, 2013). 

Αξίζει να σημειωθεί ότι στην εβδομάδα 9-15/12/2013, στη δράση "Hour of Code" 
συμμετείχαν περισσότεροι από 16 εκατομμύρια μαθητές/σπουδαστές από 170 χώρες 
(Computer Science Education Week, 2013). Η παγκόσμια δράση για την Επιστήμη της 
Πληροφορικής έχει προγραμματιστεί από 8-14/12/2014. Η εκπαιδευτική Ευρωπαϊκή 
«Εβδομάδα Κώδικα» («Code Week») έχει προγραμματιστεί για τις 11-17/10/2014. 

28/1/2014: "Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων" 

Ο φετινός εορτασμός ήταν ο 8ος από το 2007 που το Συμβούλιο Υπουργών του Συμβουλίου 
της Ευρώπης καθιέρωσε την 28η Ιανουαρίου ως Ευρωπαϊκή Ημέρα Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων. Ο εορτασμός της ημέρας αυτής αποσκοπεί στην ενημέρωση και 
ευαισθητοποίηση των πολιτών (κάθε ηλικίας) σε θέματα προστασίας προσωπικών 
δεδομένων. Οι ειδικότεροι στόχοι που τέθηκαν για τη δράση αυτή ήταν: 

 οι μαθητές να ενημερωθούν σχετικά με την προστασία των προσωπικών 
δεδομένων και της ιδιωτικότητας στο Διαδίκτυο 
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 οι μαθητές να κατανοήσουν ότι πολλές από τις καθημερινές δραστηριότητές τους 
οδηγούν σε επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων τους 

 οι μαθητές να αντιληφθούν ότι κάνοντας διαθέσιμες προσωπικές πληροφορίες 
μπορεί να βάλουν σε κίνδυνο την ιδιωτική τους ζωή 

Η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των μαθητών ξεκίνησε με την παρουσίαση υλικού που 
δημιουργήθηκε για το σκοπό αυτό από την υπεύθυνη καθηγήτρια αξιοποιώντας κυρίως τον 
ιστοχώρο της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (ΑΠΔΠΧ) και την 
ιστοδιάλεξη του Πληροφορικού Ελεγκτή της ΑΠΔΠΧ, Δρ. Κ. Λιμνιώτη σε καθηγητές 
Πληροφορικής με θέμα: "Τα προσωπικά μας δεδομένα: Δικαιώματα και υποχρεώσεις" 
(Λιμνιώτης, 2013). Συγκεκριμένα, έγινε συζήτηση με την υποστήριξη μιας PowerPoint 
παρουσίασης με κύρια σημεία: (α) τι είναι προσωπικά δεδομένα (β) παραδείγματα 
επεξεργασίας προσωπικών δεδομένων μέσα στο 24ώρο ενός μαθητή (γ) τα προβλήματα 
που μπορούν να δημιουργηθούν από τη δημοσίευση προσωπικών δεδομένων άμεσα ή στο 
μέλλον (π.χ. πολλοί εργοδότες ελέγχουν τη σελίδα στο Facebook υποψηφίων εργαζομένων) 
(δ) την προστασία όχι μόνο των δικών μας προσωπικών δεδομένων αλλά και των "φίλων" 
μας στους ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης. Η διδακτική ώρα ολοκληρώθηκε με την 
προβολή των βίντεο από τον ιστότοπο της ΑΠΔΠΧ με τίτλο "Δεν είσαι τόσο ανώνυμος όσο 
πιστεύεις" και "Σκέψου την ιδιωτικότητα!" συνολικής διάρκειας 2min48sec.  

Αξίζει να σημειωθεί ότι με αφορμή τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Προστασίας 
Προσωπικών Δεδομένων, 100 Γυμνάσια από όλη την χώρα είχαν την ευκαιρία να 
συμμετέχουν σε webinar που οργανώθηκε από ομάδα Σχολικών Συμβούλων Πληροφορικής, 
το ΠΣΔ και την ΑΠΔΠΧ και ομιλητές τους Δρ. Β. Σαμαρά, Δρ. Γ. Κορμά και Δρ. Κ. Λιμνιώτη (οι 
απαντήσεις που έδωσε ο τελευταίος σχετικά με τα κοινωνικά δίκτυα βρίσκονται εδώ). 

Σε επόμενη διδακτική ώρα αξιοποιήθηκαν αποτελέσματα του ερευνητικού προγράμματος 
που χρηματοδοτήθηκε από τη δράση Saferinternet Plus της Ευρωπαϊκής Ένωσης EU NET 
ADB (μελέτη των συμπεριφορών εξάρτησης στο Διαδίκτυο σε 13284 Ευρωπαίους εφήβους 
ηλικίας 14-17 ετών από τις χώρες: Ελλάδα, Γερμανία, Ολλανδία, Ισλανδία, Πολωνία, 
Ρουμανία και Ισπανία) (EU NET ADB, 2012). Παρουσιάστηκαν στους μαθητές δυο σημαντικά 
αποτελέσματα της μελέτης: (α) το 92% του συνολικού δείγματος είναι μέλη σε ένα 
τουλάχιστον Δίκτυο Κοινωνικής Δικτύωσης (ΔΚΔ) (β) το 63% του συνολικού δείγματος 
επικοινωνεί με αγνώστους στο Διαδίκτυο. Τα δυο αυτά ερευνητικά αποτελέσματα 
αποτέλεσαν την αφόρμηση ώστε να τονιστεί η ανάγκη προστασίας των πληροφοριών που 
έχουν σχέση με την ιδιωτική μας ζωή και η διατήρηση ενός θετικού ψηφιακού 
αποτυπώματος. Τέθηκε στους μαθητές το ερώτημα: "Ξέρεις ποια είναι η διαδικτυακή σου 
φήμη;" και παρουσιάστηκαν τα πέντε απλά βήματα που προτείνονται από τη δράση 
Ενημέρωσης Saferinternet.gr για τη διαχείριση της διαδικτυακής φήμης δηλ. (α) αναζήτηση 
πληροφοριών για το άτομό μας online (β) έλεγχος των ρυθμίσεων ασφαλείας στα κοινωνικά 
δίκτυα (γ) απενεργοποίηση λογαριασμών που δε χρησιμοποιούνται (δ) χρήση της κριτικής 
σκέψης κατά τη διάρκεια των online δραστηριοτήτων (ε) δημιουργία ενός θετικού 
ψηφιακού αποτυπώματος. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι μαθητές έδειξαν ιδιαίτερο 
ενδιαφέρον και σοβαρότητα καθ' όλη τη διάρκεια των συζητήσεων και δραστηριοτήτων με 
θέμα τη προστασία των προσωπικών δεδομένων και της ιδιωτικής τους ζωής. Μετά από 
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δικό τους αίτημα η εκπαιδετικός επανήλθε με συγκεκριμένες οδηγίες για τις ρυθμίσεις 
απορρήτου στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Facebook. 

11/2/2014: "Παγκόσμια Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου" 

Η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου εορτάζεται παγκόσμια με στόχο την ευαισθητοποίηση 
μικρών και μεγάλων στα θέματα που αφορούν την ασφαλή και ηθικά σωστή χρήση του 
Διαδικτύου, του κινητού τηλεφώνου και όλων των διαδραστικών τεχνολογιών που είναι πια 
κομμάτι της καθημερινότητάς μας. Για την Ελλάδα, η Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 
διοργανώνεται από τη Δράση Saferinternet.gr του Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς 
Διαδικτύου. Ο φετινός, 11ος εορτασμός της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου στον οποίο 
συμμετείχαν περισσότερες από 100 χώρες, είχε σαν σύνθημα: "Όλοι μαζί, για ένα καλύτερο 
Διαδίκτυο!" Οι ειδικότεροι στόχοι που τέθηκαν για τη δράση αυτή ήταν: 

 η εγγραφή του σχολείου ανάμεσα στους υποστηρικτές-πρεσβευτές της ημέρας 

 η ενημέρωση-ευαισθητοποίηση των μαθητών για τους κινδύνους που ελλοχεύουν 
κατά την πλοήγησή τους στο Διαδίκτυο 

 η ενημέρωση των μαθητών για τις δράσεις του φετινού εορτασμού και η 
ενθάρρυνσή τους να συμμετέχουν σε αυτές δημιουργώντας ποιήματα, μουσικά 
δρώμενα και παρακολουθώντας την συνεδριακή ημερίδα που συνδιοργάνωσε η 
Δράση Saferinternet.gr με το Ε.Κ.Ε.Φ.Ε. "Δημόκριτος" 

Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του εορτασμού της Ημέρας 
Ασφαλούς Διαδικτύου ήταν πολλαπλές, ξεκίνησαν αρκετά νωρίτερα από τις 11/2/2014 με 
στόχο να επιτευχθούν οι μαθησιακοί και παιδαγωγικοί στόχοι καθώς και οι προθεσμίες που 
έθετε το Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου ως προς την εγγραφή των πρεσβευτών, την 
αποστολή των μαθητικών δημιουργιών, την εγγραφή στη συνεδριακή ημερίδα, κ.α. Θα 
αναφερθούν σύντομα τα αποτελέσματα: 

 η συμμετοχή του σχολείου μας, για 4η συνεχή χρονιά, ανάμεσα στους πρεσβευτές 
της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου (συνολικά 223 φορείς από όλη την Ελλάδα) 

 η δημιουργία από την εκπαιδευτικό, ψηφιακού υλικού (πολυμεσικές παρουσιάσεις 
και ψηφιακό quiz) με θέμα (α) τους κινδύνους στο Διαδίκτυο (ακατάλληλο 
περιεχόμενο, συζητήσεις με αγνώστους, ιοί, παραβίαση λογαριασμών, 
διαδικτυακός εκφοβισμός, ρατσισμός, προπαγάνδα, παιδική πορνογραφία, 
διαδικτυακή φήμη, διαφημίσεις, παραβίαση πνευματικών δικαιωμάτων, τυχερά 
παιχνίδια, διαδικτυακή αποπλάνηση, ηλεκτρονικό ψάρεμα, υπερβολική 
ενασχόληση με το Διαδίκτυο) (β) τις προγραμματισμένες δράσεις του Ελληνικού 
Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου με αφορμή τον φετινό εορτασμό ώστε να 
ενημερωθούν για τη δυνατότητα που έχουν να εκφραστούν δημιουργικά με 
ποιήματα ή μουσικά δρώμενα με θέμα την ασφαλή πλοήγηση στο Διαδίκτυο και τη 
δημιουργία ενός καλύτερου Διαδικτύου για όλους. Στο πλαίσιο αυτής της 
ενημέρωσης παρουσιάστηκαν ποιήματα-παραδείγματα από το saferinternet.gr που 
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έδωσαν το εφαλτήριο για να συζητηθούν θέματα ασφαλούς πλοήγησης στο 
Διαδίκτυο με ένα διαφορετικό τρόπο 

 η αποστολή στο Ελληνικό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου δυο μαθητικών ποιημάτων. 
Την επιμέλεια όλων των ποιημάτων είχε η φιλόλογος κ. Μ. Μπελογιάννη, ενώ με τη 
βοήθεια της καθηγήτριας Καλλιτεχνικών κ. Ε. Λυκούδη, όλες οι ποιητικές 
δημιουργίες αναρτήθηκαν σε ανοικτό χώρο του σχολείου 

 η συμμετοχή τριών καθηγητριών και πέντε μαθητών στην συνεδριακή ημερίδα που 
πραγματοποιήθηκε στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Δημόκριτου στις 11/2/2014. Οι 
μαθητές που συμμετείχαν παρουσίασαν στη συνέχεια τις εμπειρίες και εντυπώσεις 
τους στα τμήματά τους 

 η αξιοποίηση του διαδικτυακού εργαλείου Calaméo για τη δημιουργία eBook που 
περιλάμβανε μαθητικές ομιλίες με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ασφαλούς 
Διαδικτύου στο πλαίσιο διαθεματικής διδασκαλίας ανάμεσα στα γνωστικά 
αντικείμενα της Νεοελληνικής Γλώσσας και της Πληροφορικής. 

Οι μαθητές συμμετείχαν με ενθουσιασμό και ενδιαφέρον στις δραστηριότητες που 
πραγματοποιήθηκαν με αφορμή την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου. Τους δόθηκε η 
δυνατότητα να αξιοποιήσουν έναν διαφορετικό τρόπο έκφρασης και δημιουργίας 
(δημιουργία ποιημάτων και μουσικών video). Θα πρέπει να αναφερθεί ότι κάποιοι μαθητές 
διατύπωσαν το ενδιαφέρον τους να συμμετέχουν στις δράσεις πριν ακόμα ενημερωθούν γι' 
αυτές και γίνει η δήλωση συμμετοχής του σχολείου ως πρεσβευτής. Η εκπαιδευτικός 
πιστεύει ότι το ενδιαφέρον αυτό προήλθε κυρίως από τη διάκριση που είχε μαθήτρια του 
σχολείου μας την προηγούμενη σχολική χρονιά: κατέλαβε την τρίτη θέση στον πανελλήνιο 
διαδικτυακό διαγωνισμό καλλιτεχνικής δημιουργίας που διοργανώθηκε από τη Δράση 
saferinternet.gr με αφορμή τον εορτασμό της Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου 2013. 

6/3/2014: "Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο" 

"Η 6η Μαρτίου έχει καθιερωθεί ως Πανελλήνια Σχολική Ημέρα κατά της Βίας στο σχολείο. Η 
ημέρα αυτή αποτελεί μια αφορμή για τους μαθητές, τους εκπαιδευτικούς και τους γονείς 
όλων των σχολικών μονάδων της χώρας να ανταλλάξουν σκέψεις, ιδέες και εμπειρίες, να 
ενημερωθούν ή και να προτείνουν τρόπους για την πρόληψη και αντιμετώπιση της 
σχολικής βίας και του εκφοβισμού." (Έγγραφο Αρ.Πρωτ.31528/Γ1/05-03-2014/ΥΠΑΙΘ). 

Ο διαδικτυακός εκφοβισμός (cyber-bullying) αποτελεί μια μορφή σχολικού εκφοβισμού. 
Στους τρόπους πρόληψης συμπεριλαμβάνονται η προστασία των προσωπικών δεδομένων 
και η ορθή και με σύνεση χρήση των διαδικτυακών υπηρεσιών. Με δράσεις που 
παρουσιάστηκαν παραπάνω οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να ευαισθητοποιηθούν πάνω 
στα θέματα αυτά. Λαμβάνοντας υπόψη δυο δεδομένα (α) το cyber-bullying εμφανίζεται 
συχνότερα σε ιστότοπους όπου συγκεντρώνεται μεγάλος αριθμός εφήβων (Ευρωπαϊκή 
Καμπάνια Κατά του Σχολικού Εκφοβισμού, 2014) (β) Η Ρουμανία και η Ελλάδα εμφανίζουν 
τα υψηλότερα ποσοστά διαδικτυακού εκφοβισμού (EU NET ADB, 2012), οι διδακτικοί και 
παιδαγωγικοί στόχοι που τέθηκαν με αφορμή την 6η Μαρτίου ήταν: 
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 η ενημέρωση των μαθητών για τους τρόπους διαχείρισης κινδύνου σε δημοφιλείς 
ιστότοπους (Facebook, YouTube, Google) 

 η καλλιέργεια μιας κουλτούρας ασφάλειας που θα ενθαρρύνει τους μαθητές να 
αξιοποιούν online εργαλεία για να αντιμετωπίσουν ψύχραιμα και υπεύθυνα 
καταστάσεις που μπορεί να τους κάνουν να νιώσουν ανασφαλείς online 

 η αξιοποίηση του διαδικτυακού εργαλείου Wordle για να εκφράσουν δημιουργικά 
τις ιδέες τους για τη διαμόρφωση ενός θετικού κλίματος μέσα στη σχολική μονάδα 

Η δράση ολοκληρώθηκε σε δυο διδακτικές ώρες. Στην πρώτη διδακτική ώρα, 
παρουσιάστηκαν τα δυο δεδομένα που αναφέρθηκαν παραπάνω με σκοπό την 
κινητοποίηση του ενδιαφέροντος των μαθητών. Στη συνέχεια, η εκπαιδευτικός ζήτησε από 
τους μαθητές να επισκεφτούν το YouTube Safety Center και από την αρχική σελίδα να 
μεταβούν στη σελίδα "Παρενόχληση και διαδικτυακός εκφοβισμός", να μελετήσουν τι 
περιλαμβάνει ο διαδικτυακός εκφοβισμός και να καταγράψουν μια συμβουλή. Ακολούθως, 
ζητήθηκε από τους μαθητές να αναζητήσουν τη σελίδα "Παρεμπόδιση κλοπής στοιχείων 
ταυτότητας" στο Κέντρο Ασφάλειας της Google και να καταγράψουν μια συμβουλή. Τέλος, 
οι μαθητές αναζήτησαν το Κέντρο Βοήθειας του Facebook και από την αρχική του σελίδα 
επισκέφτηκαν τη σελίδα "Αναφέρετε κάτι"→"Παρενόχληση" και μελέτησαν τις συμβουλές 
για εφήβους. Ζητήθηκε από τους μαθητές να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης 
μερικές από τις συμβουλές που κατέγραψαν και να τις σχολιάσουν. Η εκπαιδευτικός 
εξήγησε ότι δεν είναι στόχος η απομνημόνευση κάποιων κανόνων αλλά η απόκτηση της 
γνώσης ότι: αν σε κάποια ιστοσελίδα νιώσουμε άβολα να αναζητήσουμε τα εργαλεία που 
επιτρέπουν "αποκλεισμό χρήστη", "αναφορά" ή/και "διαγραφή". Η δραστηριότητα 
κινητοποίησε τους μαθητές αν και τους απογοήτευσε ως προς το γεγονός ότι για τη 
διερεύνηση του Κέντρου Βοήθειας του Facebook δεν ήταν απαραίτητη η σύνδεση στους 
Facebook λογαριασμούς τους! 

Στη δεύτερη διδακτική ώρα, ζητήθηκε από τους μαθητές να καταγράψουν τουλάχιστον 
δέκα λέξεις ή σύντομες φράσεις που κατά τη γνώμη τους προάγουν ένα θετικό κλίμα μέσα 
στη σχολική μονάδα (π.χ. σεβασμός) και δεν ευνοούν την ανάπτυξη φαινομένων 
ηλεκτρονικής παρενόχλησης (π.χ., αναφορά). Με τις λέξεις αυτές και τη βοήθεια της 
διαδικτυακής εφαρμογής Wordle δημιούργησαν "σύννεφα λέξεων". Η δραστηριότητα αυτή 
επέτρεψε στους μαθητές (α) να παρουσιάσουν κείμενο με ένα διαφορετικό και 
δημιουργικό τρόπο (β) να γνωρίσουν βασικές συνιστώσες ενός εργαλείου δημιουργίας 
"σύννεφου λέξεων" (γ) να δημιουργήσουν μια οπτική αναπαράσταση της συχνότητας 
εμφάνισης των λέξεων σε ένα δοσμένο κείμενο (δ) να πάρουν ένα στιγμιότυπο οθόνης 
(screen capture ή print screen) και να δημιουργήσουν μια εικόνα τύπου jpeg ή png με την 
εφαρμογή "Ζωγραφική". Οι μαθητές έδειξαν ενδιαφέρον για τη δραστηριότητα και έκαναν 
αρκετές ερωτήσεις σχετικές με την αξιοποίηση ενός εργαλείου δημιουργίας "σύννεφου 
λέξεων". Ανάμεσα στις λέξεις που κυριάρχησαν στις λίστες των ομάδων ήταν: σεβασμός, 
φιλία, χαμόγελο, ισότητα, ενσυναίσθηση, δημιουργικότητα, κ.α (βλ. Εικόνα 1). 
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Συμπεράσματα-Μελλοντική Εργασία 

Οι μαθησιακές δραστηριότητες που παρουσιάστηκαν, σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη 
τους σκοπούς του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Πληροφορικής και σημαντικά 
θέματα από την προσωπική και σχολική καθημερινότητα των μαθητών (όπως για 
παράδειγμα η πολύωρη ενασχόληση με τα κοινωνικά δίκτυα και οι αρνητικές 
συμπεριφορές μαθητών προς συμμαθητές μέσα στο σχολικό περιβάλλον). Όλες οι 
δραστηριότητες (ενημέρωσης, ευαισθητοποίησης και δημιουργικής έκφρασης) 
εκπονήθηκαν μέσα στο Εργαστήριο Πληροφορικής. Η συμμετοχή στη δράση "Hour of Code" 
έδωσε την ευκαιρία στους μαθητές να αντιληφθούν με ένα γρήγορο και διαφορετικό τρόπο 
ότι ο υπολογιστής είναι μια απλή μηχανή που ελέγχεται και προγραμματίζεται από τον 
άνθρωπο. Επιπλέον, η αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που αναπτύχθηκε 
και μεταφράστηκε με τη συμμετοχή επιστημόνων Πληροφορικής από όλο τον κόσμο έδωσε 
στους μαθητές τη δυνατότητα να συμμετέχουν σε ένα μάθημα χωρίς σύνορα. Οι 
σημαντικές ημερομηνίες που αξιοποιήθηκαν στη διδακτική πράξη στέλνουν ένα κοινό 
μήνυμα: σεβασμού, αλληλεγγύης, ισότητας, ενσυναίσθησης και συμβάλλουν ώστε η online 
συμπεριφορά των μαθητών να είναι περισσότερο υπεύθυνη και ασφαλής. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 1: Σύννεφο λέξεων που προάγουν το θετικό κλίμα στην σχολική τάξη 
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sotiria@cc.uoa.gr 

 
Περίληψη 

Το παρακάτω διδακτικό σενάριο αφορά στην διδασκαλία και την πρακτική άσκηση σε προ-
χωρημένα θέματα Λειτουργικών Συστημάτων (Λ/Σ), χρησιμοποιώντας Εικονικές Μηχανές 
για την εκτέλεση λειτουργιών που θα ήταν ανέφικτο ή επικίνδυνο να γίνουν στους φυσι-
κούς υπολογιστές ενός εργαστηρίου Πληροφορικής. Η τεχνολογία των εικονικών μηχανών, 
παρόλο που δεν αναπτύχθηκε σαν εκπαιδευτικό εργαλείο, προσφέρει ένα εξαιρετικό διδα-
κτικό περιβάλλον μέσα από το οποίο είναι δυνατή η δημιουργία ιδεατών υπολογιστικών 
συστημάτων και η εργασία σε αυτά με απόλυτη ασφάλεια. 

Λέξεις - κλειδιά: Λειτουργικά Συστήματα, Εικονικές Μηχανές, Εργαστήριο Πληροφορικής 
 

Εισαγωγή 

Η μέχρι τώρα εργαστηριακή άσκηση στα Λ/Σ εξαντλούνταν συνήθως στην αλληλεπίδραση 
με τη διεπαφή του Λ/Σ και την εκτέλεση απλών διαδικασιών, κυρίως για την οργάνωση του 
Συστήματος Αρχείων (Δημιουργία φακέλων, αντιγραφή, μετακίνηση και διαγραφή αρχείων) 
και ελάχιστα ασχολούνταν με τη διαμόρφωση και τις προχωρημένες δυνατότητες των Λ/Σ. 
Ο βασικός λόγος γι’ αυτό είναι οι περιορισμοί που εκ’ των πραγμάτων επιβάλλονται σε ένα 
εργαστήριο Πληροφορικής εφόσον χρειάζεται να λειτουργεί πολλές ώρες την εβδομάδα και 
πρέπει να είναι διαθέσιμο για χρήση από ασκούμενους πολλών διαφορετικών ειδικοτήτων. 

Ωστόσο, ο παραπάνω τρόπος διδασκαλίας δεν μπορεί να θεωρείται πλέον κατάλληλος, ει-
δικά για τους ασκούμενους της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, για δύο κυ-
ρίως λόγους: Πρώτον διότι οι μαθητές έχουν ήδη μια αρκετά καλή γνώση των βασικών ε-
νεργειών που μπορούν να γίνουν σε ένα Λ/Σ, από την προσωπική τους ενασχόληση αλλά 
και από τις προηγούμενες σπουδές τους, και δεύτερον επειδή με τις γνώσεις αυτές οι μελ-
λοντικοί εργαζόμενοι δεν θα μπορούν να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του επαγγέλματός 
τους. 

Τη λύση έρχεται να δώσει η τεχνολογία των εικονικών μηχανών που επιτρέπει την άσκηση 
σε εικονικούς υπολογιστές, στους οποίους οι ασκούμενοι μπορούν να έχουν δικαιώματα 
διαχειριστή και να εκτελέσουν οποιαδήποτε εργασία, χωρίς κανένα κίνδυνο για τον πραγ-
ματικό υπολογιστή ή τη διαμόρφωση του εργαστηρίου (Βασιλάκης & Τζανάκης, 2013).  
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Διδακτικό Σενάριο 

Τίτλος 

«Διδασκαλία λειτουργικών συστημάτων με χρήση εικονικών μηχανών, στην επαγγελματική 
εκπαίδευση και κατάρτιση Πληροφορικής» 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

18 ώρες 

Ένταξη στο πρόγραμμα σπουδών – Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

Το παρόν σενάριο εντάσσεται στο μάθημα «Λειτουργικά Συστήματα Ι» του Τομέα Πληρο-
φορικής της Β’ ΕΠΑΛ. Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί σε οποιαδήποτε ειδικότητα Πλη-
ροφορικής ΙΕΚ που προβλέπει την εκμάθηση Λ/Σ. 

Οι μαθητές χρειάζεται να είναι εξοικειωμένοι με τη διαχείριση των βασικών εργαλείων ενός 
Λ/Σ, την οργάνωση του συστήματος αρχείων και γενικά τη ρύθμιση των βασικών ιδιοτήτων 
αρχείων και φακέλων, γνώσεις που έχουν αποκτηθεί κατά τα προηγούμενα χρόνια των Σχο-
λικών σπουδών τους.  

Σκοποί και στόχοι 

Σκοπός του σεναρίου είναι οι μαθητές/καταρτιζόμενοι να ασκηθούν σε προχωρημένα θέ-
ματα χρήσης και διαμόρφωσης Λ/Σ και συγκεκριμένα Windows 7, προκειμένου να αποκο-
μίσουν γνώσεις και δεξιότητες που θα είναι απαραίτητες για την μελλοντική επαγγελματική 
τους σταδιοδρομία. 

Διδακτικοί Στόχοι: Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας οι μαθητές θα είναι σε θέση να: 

Α. Γνωστικοί 

1. Διακρίνουν τη διαφορά ανάμεσα στην απλή χρήση και την διαχείριση ενός Λ/Σ. 
2. Αναγνωρίζουν προβλήματα κατά τη λειτουργία ενός Λ/Σ και να περιγράφουν τον 

τρόπο επίλυσής τους. 
3. Αναγνωρίζουν τις επιλογές διαμόρφωσης ενός Λ/Σ και να επιλέγουν την καταλληλό-

τερη για κάθε περίσταση. 

Β. Ικανότητες 

1. Δημιουργούν εικονικές μηχανές για την εγκατάσταση Λ/Σ. 
2. Εγκαθιστούν Λ/Σ της οικογένειας Windows, χρησιμοποιώντας τις προχωρημένες ε-

πιλογές για τη διαχείριση του αποθηκευτικού χώρου. 
3. Εγκαθιστούν τους οδηγούς συσκευών του λογισμικού των εικονικών μηχανών έτσι 

ώστε να μπορούν να εκμεταλλευτούν τις επιπλέον δυνατότητες που αυτοί προσφέ-
ρουν. 

4. Εγκαθιστούν πακέτα γλωσσών για την αλλαγή του περιβάλλοντος εργασίας σε ο-
ποιαδήποτε γλώσσα.  
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5. Πραγματοποιούν ενημέρωση του Λ/Σ και των εφαρμογών χωρίς να είναι απαραίτη-
τη σύνδεση στο διαδίκτυο για την μεταφόρτωση των πακέτων των ενημερώσεων. 

6. Μετακινούν το προφίλ των χρηστών σε άλλη κατάτμηση ή σε άλλο δίσκο. 
7. Δημιουργούν αντίγραφα-εικόνες όλου του Λ/Σ για την αποκατάστασή του σε περί-

πτωση βλάβης ή για τη μεταφορά του σε άλλο υπολογιστικό σύστημα.  
8. Δημιουργούν και να διαγράφουν λογαριασμούς χρηστών και ομάδων χρηστών. Να 

εντάσσουν χρήστες σε ομάδες, ανάλογα με το ρόλο τους στο σύστημα. 
9. Διαχειρίζονται τις εφαρμογές, τις διεργασίες και τις υπηρεσίες που εκτελούνται στο 

σύστημα. 
10. Χρησιμοποιούν τα εργαλεία του Λ/Σ για την βελτίωση των επιδόσεων του υπολογι-

στή και τη διαχείριση της εικονικής μνήμης. 
11. Αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την εκκίνηση του Λ/Σ. 
12. Αποδίδουν κατάλληλα δικαιώματα πρόσβασης χρηστών σε αρχεία και φακέλους. 
13. Μοιράζονται αρχεία σε οικιακό περιβάλλον με τη δημιουργία μας οικιακής ομάδας. 
 

Γ. Στάσεις 

1. Αποκτήσουν αυτοπεποίθηση στην εργασία με τα σύγχρονα Λ/Σ. 
2. Εξοικειωθούν με την πραγματοποίηση εργασιών διαχείρισης σε ένα σύγχρονο Λ/Σ. 
3. Υιοθετήσουν καλές πρακτικές για την εγκατάσταση και τη διαχείριση ενός σύγχρο-

νου Λ/Σ. 
 

Συνοπτική περιγραφή της διδασκαλίας 

Το διδακτικό σενάριο αποτελείται από 13 φύλλα εργασίας σε μορφή παρουσιάσεων που 
βρίσκονται αναρτημένα στον δικτυακό τόπο του 1ου ΕΠΑΛ Αργυρούπολης (http://1epal-
argyroupolis.eu/index.php/b/b-plh/λειτουργικά-συστήματα-ι/168-παρουσιάσεις-windows-
7). Τα φύλλα εργασίας καθοδηγούν τους μαθητές με βήμα-προς-βήμα οδηγίες από την δη-
μιουργία μιας εικονικής μηχανής και την εγκατάσταση σε αυτήν Λ/Σ, μέχρι το διαμοιρασμό 
αρχείων και φακέλων σε ένα οικιακό δίκτυο. Οι περισσότερες από τις παρουσιάσεις συνο-
δεύονται από αρχεία pdf με συμπληρωματικές δραστηριότητες αξιολόγησης, λήψης από-
φασης, ανακάλυψης και ανάπτυξης κριτικής σκέψης, η εκτέλεση των οποίων συμβάλει στην 
εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου και στην οικοδόμηση νέας γνώσης. 

Τα φύλλα εργασίας είναι προσπελάσιμα από οποιονδήποτε υπολογιστή έχει σύνδεση στο 
διαδίκτυο και εγκατεστημένο flash player. Με τον τρόπο αυτό απόντες μαθητές μπορούν να 
εξασκηθούν στο σπίτι και να εκτελέσουν τα βήματα της κάθε διαδικασίας. 

Το διδακτικό σενάριο θα πραγματοποιηθεί στο χώρο του εργαστηρίου Πληροφορικής, κά-
νοντας χρήση λογισμικού δημιουργίας εικονικών μηχανών, λειτουργικού συστήματος, λογι-
σμικού εγκατάστασης ενημερώσεων, λήψης και επαναφοράς αντιγράφων ασφαλείας και 
προγράμματος πλοήγησης στο Διαδίκτυο. Για τη δημιουργία εικονικών μηχανών προτείνε-
ται το Oracle Virtual Box που αποτελεί ένα ελεύθερο λογισμικό ανοιχτού κώδικα, δεν επι-
βαρύνει πολύ τη λειτουργία των υπολογιστών, έχει πολλές δυνατότητες και είναι διαθέσιμο 
για εγκατάσταση σε διάφορες πλατφόρμες. Σαν Λ/Σ για την εικονική μηχανή προτείνονται 
τα Microsoft Windows, και συγκεκριμένα τα Windows 7 που είναι ένα σύγχρονο Λ/Σ, συμ-

792

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



βατό με τις προδιαγραφές του αναλυτικού προγράμματος και με μεγάλη εγκατεστημένη 
βάση. Ωστόσο, σε περίπτωση που οι υπολογιστές του εργαστηρίου είναι χαμηλής ισχύος, 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν και προγενέστερα Λ/Σ με χαμηλότερες απαιτήσεις. Για την 
εγκατάσταση ενημερώσεων χωρίς διαδίκτυο προτείνεται το δωρεάν WSUS Offline Update 
(http://download.wsusoffline.net/), ενώ για τη δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας περι-
γράφεται η χρήση του επίσης δωρεάν Redo Backup (http://redobackup.org/). 

Επιστημολογική προσέγγιση και εννοιολογική ανάλυση 

Τα πρώτα Λ/Σ εμφανίστηκαν στην δεκαετία του 1950 και πρακτικά αποτελούσαν ένα τρόπο 
αυτοματοποίησης της τροφοδότησης ενός υπολογιστή με εργασίες που εκτελούνταν η μία 
μετά την άλλη. Στη συνέχεια η εξέλιξη των Λ/Σ ακολούθησε τη ραγδαία εξέλιξη του υλικού 
και των δυνατοτήτων των υπολογιστών, με κυριότερους σταθμούς τη δυνατότητα πολυ-
επεξεργασίας, πολυ-χρηστικότητας και την ανάπτυξη των γραφικών περιβάλλοντων επικοι-
νωνίας με το χρήστη. 

Τα σύγχρονα Λ/Σ είναι εύκολα στη χρήση τους και φιλικά προς το χρήστη. Χάρη σε αυτά 
είναι δυνατή η ευρεία χρήση των υπολογιστών από χρήστες που δεν έχουν γνώσεις Πληρο-
φορικής. Ωστόσο η αυξημένη πολυπλοκότητά τους απαιτεί τη χρήση εξειδικευμένων γνώ-
σεων για τη σωστή εγκατάσταση τους, την αποδοτική λειτουργία τους και την αντιμετώπιση 
των προβλημάτων που μπορεί να προκύψουν κατά τη διάρκεια αυτής. Τα πρώτα βήματα 
προς την κατάκτηση των γνώσεων αυτών φιλοδοξεί να προσφέρει το παρόν σενάριο. 

Επεκτάσεις/διασυνδέσεις των εννοιών ή των δραστηριοτήτων 

Μπορεί να γίνει επέκταση των φύλλων εργασίας προκειμένου να καλύψουν ακόμα περισ-
σότερες εργασίες όπως Κοινή Χρήση Αρχείων και Φακέλων, Έλεγχο και Ανασυγκρότηση Δί-
σκων, Γραμμή Εντολών κ.α. Οι εικονικές μηχανές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο α-
ντίστοιχο μάθημα της Γ’ ΕΠΑΛ για τη σύνδεση τους σε Τομέα Windows. Ακόμη, το λογισμικό 
των εικονικών μηχανών μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για την εγκατάσταση Linux στο αντί-
στοιχο μάθημα της Γ’ ΕΠΑΛ. 

Πρόβλεψη δυσκολιών 

Οι κυριότερες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν από το επίπεδο του εξοπλισμού που παρέ-
χεται στο εργαστήριο Πληροφορικής. Είναι γεγονός ότι οι υπολογιστές στους οποίους θα 
εκτελεστούν εικονικές μηχανές θα πρέπει να έχουν επαρκή υπολογιστική ισχύ και μνήμη 
για δύο Λ/Σ (αυτό του κανονικού υπολογιστή και της εικονικής μηχανής). Σε εργαστήρια με 
λιγότερο σύγχρονο εξοπλισμό προτείνεται η χρήση κάποιου παλαιότερου Λ/Σ (όπως π.χ. 
Windows XP, ή ακόμα και Windows 2000) που θα χρειάζεται λιγότερη μνήμη και υπολογι-
στική ισχύ, ενώ ταυτόχρονα θα διαθέτει τα περισσότερα από τα σύγχρονα χαρακτηριστικά 
των Windows 7. 

Άλλες δυσκολίες μπορεί να προκύψουν σε περίπτωση που η απουσία κάποιων μαθητών 
έχει σαν αποτέλεσμα να μείνουν κενές κάποιες θέσεις εργασίας. Στην περίπτωση αυτή 
μπορεί ο εκπαιδευτικός να έχει προετοιμάσει μια εικονική μηχανή στο κατάλληλο σημείο 
και να την μεταφέρει στο εργαστήριο, στους υπολογιστές που χρειάζεται. 
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Γιατί να χρησιμοποιηθεί ο υπολογιστής; 

Η χρήση υπολογιστή είναι απαραίτητη προκειμένου οι μαθητές να ασκηθούν σε ρεαλιστι-
κές συνθήκες εργασίας και να εκτελέσουν τις ενέργειες που θα κληθούν να πραγματοποιή-
σουν στη μελλοντική επαγγελματική τους σταδιοδρομία.  

Η χρήση εικονικών μηχανών δίνει τη δυνατότητα να εκτελεστούν ενέργειες που θα ήταν 
αδύνατο να γίνουν αλλιώς, λόγω της ανάγκης για ομαλή λειτουργία και χρήση του εργα-
στηρίου Πληροφορικής από το σύνολο των μαθητών των ειδικοτήτων που ασκούνται σε 
αυτό, αλλά και από τους περιορισμούς ασφαλείας που πολλές φορές οι υπεύθυνοι των ερ-
γαστηρίων επιβάλλουν. 

Διδακτική Μετατόπιση – Διδακτικός θόρυβος 

Η εξέλιξη των Λ/Σ (και ειδικότερα η ανάπτυξη των γραφικών περιβαλλόντων εργασίας), αλ-
λά και η σημαντικά αυξημένη διείσδυση και αξιοποίηση των υπολογιστών σαν εργαλεία 
γενικής χρήσης, επέφερε διδακτική μετατόπιση στη διδασκαλία των Λ/Σ. 

Πλέον οι μαθητές διδάσκονται τις βασικές ενέργειες ενός Λ/Σ (οργάνωση του συστήματος 
αρχείων, βασικές ρυθμίσεις, εγκατάσταση εφαρμογών) σε μικρότερη ηλικία απ’ ότι παλαιό-
τερα. Αυτό δημιουργεί την ανάγκη για παροχή ανωτέρου επιπέδου εξειδικευμένης γνώσης, 
ειδικά στην περίπτωση της Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης που έχει σαν στό-
χο την επαγγελματική ενασχόληση με την Πληροφορική. 

Διδακτικός θόρυβος μπορεί να δημιουργηθεί από την ανεπάρκεια υπολογιστικής ισχύος 
των υπολογιστών του εργαστηρίου, γεγονός που θα δυσχεράνει ή και θα καταστήσει αδύ-
νατη την εργασία των ασκούμενων. Θα πρέπει λοιπόν ο εκπαιδευτικός να ελέγξει εκ’ των 
προτέρων αν ο εξοπλισμός του εργαστηρίου μπορεί να ανταπεξέλθει στην αυξημένη υπο-
λογιστική ισχύ που απαιτείται. Διδακτικός θόρυβος μπορεί ακόμα να προκύψει από την 
πιθανή δυσλειτουργία κάποιων υπολογιστών του εργαστηρίου. Στην περίπτωση αυτή προ-
τείνεται η αναδιάταξη των ομάδων των μαθητών. 

Χρήση εξωτερικών πηγών 

Υπάρχει πολύ πλούσια διεθνής και Ελληνική βιβλιογραφία που αναφέρεται και στα Λ/Σ και 
στις εικονικές μηχανές. Η κατασκευάστρια εταιρία Microsoft δίνει στο δικτυακό της τόπο 
πληροφορίες για πολλές από τις λειτουργίες των Windows 7, με συνοδευτικά βίντεο 
(http://windows.microsoft.com/el-gr/windows7/products/videos). Πολλές πληροφορίες 
μπορούν ακόμη να βρεθούν, με αναζήτηση στο διαδίκτυο.  

Και για τις εικονικές μηχανές υπάρχει πλούσιο υλικό. Στο δικτυακό τόπο του Virtual Box 
(https://www.virtualbox.org/) υπάρχει ένα πλήρες εγχειρίδιο χρήσης για την εφαρμογή, 
καθώς και έτοιμες εικονικές μηχανές με προ-εγκατεστημένο Λ/Σ (κυρίως διανομές Linux). 
Βασικές πληροφορίες για το Virtual Box στην Ελληνική Γλώσσα υπάρχουν στο wiki 
https://wiki.archlinux.org/index.php/VirtualBox_(Ελληνικά), όπως επίσης και στο wiki 
http://ts.sch.gr/wiki/Εφαρμογές/VirtualBox. Εκπαιδευτικά video στα Ελληνικά μπορούν να 
βρεθούν στη διεύθυνση http://deltahacker.gr/2011/11/20/vbox-based-virtuallab/. Ακόμη, 
στη διεύθυνση http://www.modern.ie/en-us/virtualization-tools#downloads υπάρχουν έ-
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τοιμες εικονικές μηχανές Windows, με άδεια χρήσης 90 ημερών για μη εμπορικούς σκο-
πούς. Μετά τη λήξη των 90 ημερών υπάρχει η δυνατότητα να ξαναχρησιμοποιηθεί το αρχι-
κό αρχείο της εικονικής μηχανής. Στην περίπτωση που χρειάζεται να γίνει και εγκατάσταση 
εφαρμογών υπάρχει η δυνατότητα λήψης στιγμιότυπου της εικονικής μηχανής και μετέπει-
τα χρήσης του όταν εκπνεύσει το διάστημα των 90 ημερών. 

Υποκείμενη θεωρία μάθησης (ή υποκείμενες θεωρίες) 

Οι μαθητές θα κατακτήσουν τη νέα γνώση βιωματικά, μέσω της άμεσης επαφής με το αντι-
κείμενο που γίνεται δυνατή χάρη στην τεχνολογία των εικονικών μηχανών (Τριλίβα & Ανα-
γνωστοπούλου, 2008). Στη συνέχεια, με τις συμπληρωματικές δραστηριότητες, θα επεκτεί-
νουν τις γνώσεις τους και θα πειραματισθούν σύμφωνα με τις αρχές του εποικοδομητι-
σμού. Εργαζόμενοι σε ομάδες θα συνεργασθούν και θα αξιοποιήσουν ο καθένας τις δεξιό-
τητες του άλλου προκειμένου να φέρουν σε πέρας την δραστηριότητα που τους ανατέθηκε, 
σε κλίμα εμπιστοσύνης και αλληλεγγύης. Απαλλαγμένοι από το άγχος ότι μπορεί να προ-
κληθεί κάποια ζημιά θα εργασθούν ελεύθερα και θα μπορέσουν να δοκιμάσουν και να πει-
ραματιστούν στις τεχνικές στις οποίες θα ασκηθούν. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα είναι 
καθοδηγητικός και υποστηρικτικός.  

Διδακτικό συμβόλαιο 

Οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη μαθησιακή διαδικασία καθώς εκτελούν οι ίδιοι ενέρ-
γειες που σε διαφορετική περίπτωση θα μπορούσαν μόνο να παρακολουθήσουν. Συνεργά-
ζονται και αλληλοεπιδρούν με τους συμμαθητές τους, συμβάλλοντας ο καθένας στην ολο-
κλήρωση του έργου. Ο εκπαιδευτικός στηρίζει και καθοδηγεί τους μαθητές, ενώ παρεμβαί-
νει όταν χρειάζεται παρέχοντας βοήθεια για τη συνέχιση της εργασίας. 

Οργάνωση τάξης - Εφικτότητα σχεδίασης 

Οι μαθητές οργανώνονται σε ζευγάρια και ακολουθούν τα βήματα των φύλλων εργασίας 
του σεναρίου. Σε περίπτωση που είναι διαθέσιμος βιντεοπροβολέας στο εργαστήριο, μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί από τον εκπαιδευτικό για την παρουσίαση των διαφανειών, ή για 
την εκτέλεση των βημάτων, γεγονός που θα επιταχύνει τη ροή των διαδικασιών. 

Περιγραφή και ανάλυση των φύλλων εργασίας (ή και άλλου διδακτικού υλικού) 

Ο χρόνος που αναφέρεται για την πραγματοποίηση του κάθε φύλλου εργασίας μπορεί να 
διαφέρει, ανάλογα με την ισχύ των υπολογιστών του εργαστηρίου Πληροφορικής, αλλά και 
των δυσκολιών που μπορεί να παρουσιαστούν. Στον εκτιμώμενο χρόνο έχουν συνυπολογι-
στεί 5 λεπτά για εισαγωγή και σύνδεση με τα προηγούμενα, καθώς και 10 λεπτά για ανα-
κεφαλαίωση και απαντήσεις σε απορίες/ερωτήσεις. Ο χρόνος αυτός δεν αφορά τις συ-
μπληρωματικές δραστηριότητες, καθώς θα πρέπει ο διδάσκων να αποφασίσει ποιες από 
αυτές θα γίνουν, ανάλογα με τις δυνατότητες του τμήματος και το διαθέσιμο χρόνο. 

1. Δημιουργία Εικονικής Μηχανής (1 ώρα): Περιγράφεται η δημιουργία μιας νέας ει-
κονικής μηχανής και οι βασικές ρυθμίσεις που μπορούν να γίνουν σε αυτήν. 

2. Εγκατάσταση των Windows (2 ώρες): Κατάτμηση του αποθηκευτικού χώρου της ει-
κονικής μηχανής και εγκατάσταση των Windows (Halsey, 2009). Ο χρόνος που 
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χρειάζεται για την αντιγραφή των αρχείων προτείνεται να χρησιμοποιηθεί για μια 
πιο εκτενή συζήτηση σχετικά με τις δυνατότητες και τις ρυθμίσεις των εικονικών 
μηχανών. Σε περίπτωση που οι ώρες δεν είναι συνεχόμενες, υπάρχει η δυνατότητα 
αποθήκευσης της τρέχουσας κατάστασης της εικονικής μηχανής, ώστε η εγκατά-
σταση να συνεχιστεί στο επόμενο μάθημα. 

3. Βελτιώνοντας την Αλληλεπίδραση με την Εικονική Μηχανή (30 λεπτά): Εγκατάσταση 
των Guest Additions, των ειδικών οδηγών που βελτιώνουν την αλληλεπίδρασή μας 
με την εικονική μηχανή. Ενεργοποίηση των τρισδιάστατων εφέ γραφικών των Win-
dows 7, εφόσον υποστηρίζεται από το υλικό του εργαστηρίου. Εγκατάσταση κοινό-
χρηστου φακέλου για την επικοινωνία μεταξύ της εικονικής και της πραγματικής 
μηχανής. 

4. Εγκατάσταση της Ελληνικής Γλώσσας (30 λεπτά): Εγκατάσταση της Ελληνικής Γλώσ-
σας και Περιβάλλοντος, χωρίς να χρειάζεται μεταφόρτωσή της από το Διαδίκτυο. Ο 
εκπαιδευτικός θα πρέπει να έχει φροντίσει ώστε να υπάρχει στους υπολογιστές των 
ασκούμενων το απαραίτητο αρχείο εγκατάστασης. 

5. Εγκατάσταση Ενημερώσεων (1 ώρα): Περιγράφεται η χρήση λογισμικού για offline 
ενημερώσεις του Λ/Σ και των εφαρμογών που είναι εγκατεστημένες σε αυτό. Η 
διαδικασία χωρίζεται σε δύο φάσεις. Λήψη των ενημερώσεων, αποθήκευσή τους σε 
μεταφερόμενο αποθηκευτικό μέσο και στη συνέχεια εγκατάστασή τους σε οποιο-
δήποτε υπολογιστή, χωρίς να χρειάζεται σύνδεση. Επειδή η διαδικασία λήψης των 
ενημερώσεων κρατά ώρες, προτείνεται η διακοπή της εκτέλεσης της λήψης μετά 
από μερικά λεπτά και η επίδειξη της διαδικασίας εγκατάστασής τους. 

6. Μετακίνηση του Προφίλ των Χρηστών (1 ώρα): Μετακίνηση του προφίλ των χρη-
στών στην δεύτερη κατάτμηση του δίσκου. Δημιουργία νέου λογαριασμού διαχει-
ριστή και επαλήθευση της δημιουργίας του προφίλ στη νέα θέση. 

7. Δημιουργία Αντίγραφου Ασφαλείας του Συστήματος (1 ώρα): Δημιουργία αντιγρά-
φου του συστήματος για λόγους ασφαλείας, αλλά και για κλωνοποίηση σε άλλο 
υπολογιστή. Όπως και προηγουμένως η διαδικασία είναι χρονοβόρα και αρκεί να 
γίνει επίδειξη των βημάτων και όχι ολοκλήρωσή της. 

8. Διαχείριση Χρηστών (1 ώρα): Δημιουργία χρήστη, αλλαγή της κατηγορίας του, δια-
χείριση του λογαριασμού, διαγραφή χρήστη. Ο λογαριασμός Guest, γρήγορη εναλ-
λαγή χρηστών. 

9. Προχωρημένη Διαχείριση Χρηστών (2 ώρες): Δημιουργία και διαγραφή ομάδων 
χρηστών, ένταξη λογαριασμών χρηστών σε ομάδες. Αυτόματη σύνδεση, αύξηση της 
ασφάλειας κατά τη σύνδεση, πολιτικές κωδικού πρόσβασης. 

10. Διαχείριση Εργασιών (2 ώρες): Διαχείριση εφαρμογών, διεργασιών, υπηρεσιών. 
Προσθαφαίρεση πεδίων στην Διαχείριση Εργασιών. Ορισμός προτεραιοτήτων. 
Προβολή επιδόσεων συστήματος. Την ενότητα αυτή ο εκπαιδευτικός μπορεί κατά 
την κρίση του να τη διδάξει και ποιο συνοπτικά, με αντίστοιχη μείωση του χρόνου.  

11. Προχωρημένη Διαχείριση Συστήματος (2 ώρες): Ρυθμίσεις εφέ προβολής, αποτρο-
πή εκτέλεσης δεδομένων, εικονική μνήμη, αντιμετώπιση προβλημάτων εκκίνησης, 
διαχείριση υπηρεσιών, δείκτες μέτρησης των επιδόσεων του συστήματος (Bott, 
Siechert & Stinson, 2011). Όπως και προηγουμένως, έτσι και εδώ μπορεί να μετα-
βληθεί το επίπεδο της λεπτομέρειας κάθε ενότητας . 
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12. Ασφάλεια αρχείων και φακέλων (2 ώρες): Απόδοση δικαιωμάτων σε χρήστες και 
ομάδες. Διαθέσιμα δικαιώματα και αποτελέσματα που επιφέρουν. Αλλαγή του κα-
τόχου ενός αρχείου ή φακέλου. Πολιτικές απόδοσης δικαιωμάτων (Stanek, 2009). 

13. Δημιουργία Οικιακής Ομάδας (2 ώρες): Δημιουργία οικιακής ομάδας και διαμοιρα-
σμός αρχείων σε αυτήν. Κατάργηση της οικιακής ομάδας. 

Αξιολόγηση των μαθητών & του σεναρίου - Αναστοχασμός 

Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην τάξη κατέδειξε τα σαφή πλεονεκτήματα που 
προσφέρει η χρήση των εικονικών μηχανών, σε σχέση με τη στατική, μετωπική διδασκαλία. 
Οι μαθητές κινητοποιήθηκαν και επέδειξαν έντονο ενδιαφέρον για την πραγματοποίηση 
των φύλλων εργασίας.  Απέκτησαν αυτοπεποίθηση στην εκτέλεση διαδικασιών διαχείρισης 
και αρκετοί από αυτούς εφάρμοσαν τις γνώσεις που απέκτησαν στους υπολογιστές, τους 
δικούς τους και γνωστών τους. Πολλοί εγκατέστησαν στους οικιακούς τους υπολογιστές 
λογισμικό εικονικών μηχανών ώστε να μπορούν να πειραματιστούν με την εγκατάσταση, τη 
χρήση και τη διαμόρφωση και άλλων Λ/Σ. Από την άποψη του χρόνου, η εκτέλεση των φύλ-
λων εργασίας κυμάνθηκε στα προβλεπόμενα όρια, με μικρές αποκλίσεις. 

Συμπεράσματα 

Η χρήση των εικονικών μηχανών αναβαθμίζει σημαντικά το επίπεδο της εκπαίδευσης που 
παρέχεται στους μαθητές και τους δίνει τη δυνατότητα να δοκιμάσουν και να πειραματι-
στούν με εργαλεία και δυνατότητες των Λ/Σ, πράγμα που δεν θα μπορούσε να γίνει στους 
φυσικούς υπολογιστές του εργαστηρίου Πληροφορικής. 
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Δομές δικτύων επικοινωνίας μέσω Η/Υ σε φοιτητές από απόσταση 
 

Μπαρμπόπουλος Γεώργιος  
M.Sc. Υπολογιστικών μαθηματικών & Πληροφορικής 

gbarb@sch.gr 

Περίληψη 

Μία ομάδα, που επικοινωνεί μέσω Η/Υ, είναι μια πολύπλοκη οντότητα, τα μέλη της οποίας 
ανταλλάσσουν κάθε είδους πληροφορία μέσω πολλαπλών μέσων επικοινωνίας για να κα-
τακτήσουν τους ειδικούς στόχους του περιβάλλοντός τους. Με την πάροδο του χρόνου, τα 
μέλη της ομάδας συντονίζουν τα τεχνικά χαρακτηριστικά των μέσων που χρησιμοποιούν, 
ώστε να επιτευχθεί η εργασιακή σχέση. Για να εξερευνήσουμε αυτή την πολύπλοκη αλλη-
λεπίδραση τεχνικών και κοινωνικών παραγόντων που υπεισέρχονται σε τέτοια δίκτυα, χρη-
σιμοποιούμε τα δεδομένα των μελών μιας τάξης φοιτητών που σπουδάζουν από απόσταση 
με τη βοήθεια υπολογιστών. Ο σκοπός της μελέτης αυτής είναι να εξετάσουμε πώς οι φοι-
τητές μιας τάξης του Ε.Α.Π., που μελετήσαμε, αλληλεπιδρούν µε διάφορα μέσα (e-mail, IRC, 
τηλέφωνο και κατά πρόσωπο – face-to-face – επαφές) κι αναπτύσσουν διάφορες σχέσεις 
μεταξύ τους (που είναι οι σχέσεις συνεργασίας, κοινωνικοποίησης, ανταλλαγής τεχνικής 
βοήθειας και συναισθηματικής στήριξης), σε τρεις χρονικές φάσεις κατά τη διάρκεια ενός 
εξαμήνου των σπουδών τους.  

Λέξεις - κλειδιά: Επικοινωνία μέσω Η/Υ, Κοινωνικά δίκτυα, Συνεργατική μάθηση με τη βοή-
θεια Η/Υ, Εκπαίδευση από απόσταση. 

Εισαγωγή 

Η επικοινωνία και η από κοινού εργασία μέσω Η/Υ, θεωρείται ότι συμπεριλαμβάνει τον 
κοινωνικό και τεχνικό συντονισμό των μελών της, μέσα σε συγκεκριμένα κοινωνικο-
πολιτιστικά περιβάλλοντα (Bowker, Star, Turner & Gasser, 1997, Brown, Collins & Duguid, 
1989, Nardi, 1996[69], Suchman, 1987, Lave & Wenger, 1991). Ενώ τα τεχνικά χαρακτηριστι-
κά των εφαρμογών της Πληροφορικής (Η/Υ) παρέχουν την υποδομή για διαπροσωπική επι-
κοινωνία, τα χαρακτηριστικά αυτά προδιαγράφουν επίσης και τη μορφή αυτών των επικοι-
νωνιών, δηλαδή για το αν πρόκειται για επικοινωνίες που βασίζονται σε ήχο ή σε κείμενο 
και για το αν μιλάμε για σύγχρονη η ασύγχρονη μορφή επικοινωνίας. Η εργασία αυτή κατα-
τάσσεται στη θεµατική περιοχή των µελετών περίπτωσης της Εκπαίδευσης από Απόσταση 
και περιγράφει τα αποτελέσµατα µιας µελέτης των τρόπων, µε τους οποίους επικοινωνούν 
µεταξύ τους οι φοιτητές µιας τάξης, δηλαδή, των σχέσεων επικοινωνίας, που διαµορφώ-
νουν στις αλληλεπιδράσεις τους, και των µέσων επικοινωνίας, που χρησιµοποιούν για τις 
επαφές τους. Πρόκειται για φοιτητές του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστηµίου (Ε.Α.Π.), ί-
δρυµα το οποίο προσφέρει τη δυνατότητα εξ αποστάσεως σπουδών µέσω υπολογιστών και 
άλλων µέσων επικοινωνίας, παράλληλα µε σύντοµες εντατικές συναντήσεις στους χώρους 
του. Οι σχέσεις επικοινωνίας µεταξύ αυτών των φοιτητών, που µελετήσαµε, είναι τέσσερις: 
συνεργασίας, κοινωνικοποίησης, ανταλλαγής τεχνικής βοήθειας και συναισθηµατικής στή-
ριξης. Επιπλέον, τα µέσα επικοινωνίας, που θεωρήσαµε ότι χρησιµοποίησαν οι φοιτητές 
είναι κι αυτά τέσσερα: e-mail, IRC, τηλέφωνο και κατά πρόσωπο (face- to-face) επαφές. 
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Το κύριο µεθοδολογικό εργαλείο, που χρησιµοποιούµε στη µελέτη µας, είναι η ανάλυση 
των κοινωνικών δικτύων. Τέτοιες αναλύσεις κοινωνικών δικτύων έχουν συχνά εφαρµοσθεί 
για τη µελέτη περιβαλλόντων συνεργατικής µάθησης υποστηριζόµενης από υπολογιστές 
(Garton, Haythornthwaite & Wellman, 1997· Haythornthwaite, 1996a 1998 1999 
2000·Haythornthwaite & Wellman, 1998· Haythornthwaite, Wellman & Mantei, 1995 
Kazmer & Haythornthwaite, 2000· Rice, 1994a). 

Η Μέθοδος Κοινωνικού Δικτύου (ΜΚΔ) 

Η ΜΚΔ είναι αυτή που μας επιτρέπει να επικεντρωθούμε στις ομαδικές συμπεριφορές. Αυ-
τή η μέθοδος θεωρεί ότι οι κοινωνικές αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα μέλη μιας ομάδας, 
είναι τα δομικά υλικά, που χτίζουν, στηρίζουν και ορίζουν τις ομάδες, είτε αυτές είναι ομά-
δες εργασίας, μάθησης ή άλλες κοινότητες (Wellman, 1988[92], Wasserman & Faust, 
1994[89]). Οι κοινωνικές, πληροφοριακές ή υλικές πηγές (πόροι) που ανταλλάσσει ένα ζευ-
γάρι κοινωνικού δικτύου δηλαδή οι σχέσεις ενός ζευγαριού χαρακτηρίζουν το  δεσμό του. 
Αυτοί οι δεσμοί ίσως είναι ασθενείς (λίγες ανταλλαγές ενός συγκεκριμένου τύπου επικοι-
νωνίας) ή ισχυροί (πολλές ανταλλαγές πολλών ειδών). Τα μορφώματα ανταλλαγής πόρων 
και τα μορφώματα δεσμών, χτίζουν τα κοινωνικά δίκτυα (ΚΔ) και αποκαλύπτουν τις υποδο-
μές που υπάρχουν κάτω από τις ομάδες και τις κοινότητες, υποδομές, που δείχνουν τη ροή 
των υλικών και των πληροφοριών ανάμεσα στα μέλη της ομάδας και τον τρόπο συσχετι-
σμού των μελών της(Haythornthwaite, 1996[48], Wasserman & Faust, 1994[89], Wellman & 
Berkowitz, 1988[92]). 

Το πλεονέκτημα της μεθόδου του κοινωνικού δικτύου είναι ότι παρέχει εμπειρική αξιολό-
γηση της συμπεριφοράς της ομάδας (Bates & Peacock, 1989[9]). Ενώ οι άλλες μέθοδοι εκτι-
μούν τη συνολική συμπεριφορά των συνεργατών ή των μελών μιας κοινότητας, ή τη συ-
μπεριφορά γενικά μέσω ενός συγκεκριμένου μέσου, η μέθοδος του κοινωνικού δικτύου 
καθιστά δυνατή την ανίχνευση μορφωμάτων, όπως, ποιος επικοινωνεί με ποιον, για ποιο 
σκοπό και με ποια μέσα. Αυτά τα μορφώματα αποκαλύπτουν ποιος δουλεύει με ποιον, 
ποιος είναι σε στρατηγική θέση να λάβει και να προωθήσει πληροφορίες, ποιοι είναι οι δά-
σκαλοι- γκουρού- της τεχνολογίας και ποιοι δίνουν συναισθηματική υποστήριξη . επίσης 
ποιες είναι οι αναγκαίες δομές που δίνουν στα μέλη υποστήριξη για τη δουλειά, τις κοινές 
δραστηριότητές τους και τη μάθηση. 

H Μελέτη 

Τα δεδομένα του κοινωνικού δικτύου (ΔΚΔ) αφορούν 22 μέλη μιας από απόσταση τάξης 
του Ε.Α.Π., του τμήματος των Φυσικών Επιστημών του Β έτους σπουδών και συγκεντρώθη-
καν το Χειμερινό Εξάμηνο του 2001-2002. Οι φοιτητές ήταν όλοι τοποθετημένοι σε από-
σταση ο ένας από τον άλλο και από το Πανεπιστήμιο. Ένδεκα από τους φοιτητές ζούσαν 
στην ίδια πόλη όπου ήταν το Πανεπιστήμιο-την Πάτρα-, αλλά δε ζούσαν μέσα στο Πανεπι-
στήμιο-δεν παρέχει άλλωστε τέτοια δυνατότητα το Ε.Α.Π.- και ένδεκα ήταν από άλλες πε-
ριοχές. Ένδεκα από τους φοιτητές ήταν άρρενες. Αυτά τα στοιχεία περιλαμβάνονται στην 
έρευνα ανώνυμα. 

Τα μέλη της τάξης έδωσαν προσωπική γραπτή συνέντευξη τη πρώτη φορά στο χώρο του 
Ε.Α.Π., στις τάξεις όπου επρόκειτο να γίνει και η προκαθορισμένη συνάντησή τους με τους 
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καθηγητές και στο τηλέφωνο τις άλλες δύο φορές στη διάρκεια της περιόδου των τριών 
μηνών όπου και συνελέγησαν τα δεδομένα. Οι φοιτητές ρωτήθηκαν στις αρχές-το πρώτο 
δεκαήμερο- των μηνών Νοεμβρίου 2001,Δεκεμβρίου 2001 και Ιανουαρίου 2002 για το πόσο 
συχνά τους αντίστοιχους προηγούμενους μήνες (καθημερινά, εβδομαδιαία, μηνιαία) συ-
νεργάστηκαν: 

• στο έργο της τάξης 
• πήραν ή έδωσαν πληροφορίες ή συμβουλές τεχνικού περιεχομένου 
• κοινωνικοποιήθηκαν  
• αντάλλαξαν συναισθηματική στήριξη με κάθε άλλο μέλος της τάξης. 

 καθώς επίσης και για τα διαθέσιμα επικοινωνιακά μέσα: 

• IRC 
• E-mail 
• τηλέφωνο 
• συναντήσεις κατά πρόσωπο 

Η τάξη συναντιόταν κάθε μήνα μέσα από μια υποχρεωτική «ζωντανή» επαφή με τον καθη-
γητή στο Ε.Α.Π. Κατά τη διάρκεια της συνάντησης αυτής, οι φοιτητές έθεταν ερωτήσεις στο 
καθηγητή και απαντούσαν σε δικές του. 

Οι  4  Ομάδες 
Τέσσερις ομάδες δημιουργήθηκαν για να εργαστούν όλοι μαζί σε μείζονες εργασίες της τά-
ξης. Οι ομάδες και τα μέλη της είναι: 

Ομάδα Α 
 

Ομάδα Β Ομάδα Γ Ομάδα Δ 

R11,R15 
R18,R19,R21 

 

R1,R5, R6, 
R10,R16,R20 

 

R2, R7,R9,R13, 
R14,R17 

 

R3, R4, R8, 
R12,R22 

  
Πίνακας 1: Ομάδες Εργασίας 

Η δομή της ομάδας είναι φανερή σε ένα διάγραμμα του δικτύου: το κοινωνιόγραμμα (soci-
ogram). Τα μέλη της ομάδας επικοινωνούν πιο συχνά μεταξύ τους απ’ ό,τι άλλα ζευγάρια, 
και γι’ αυτό η δομή της ομάδας είναι πιο φανερή σ’ ένα κοινωνιόγραμμα, που δείχνει σύν-
δεσμο ανάμεσα σ’ αυτούς με τα υψηλότερα επίπεδα επικοινωνίας. Το σχήμα 1 δείχνει τις 
δομές των ομάδων ξεκάθαρα ανάμεσα σ’ αυτούς, που επικοινώνησαν πάνω από 36 φορές 
στη διάρκεια του «εξαμήνου» (δηλ. 3 φορές τη βδομάδα σε τρεις μηνιαίες περιόδους). Δύο 
μέλη της Ομάδας Β (R1,R20) εμφανίζονται μαζί στην κορυφή του διαγράμματος του δικτύ-
ου, η Ομάδα Γ εμφανίζεται στο αριστερό τμήμα του διαγράμματος, η Ομάδα Δ στο χαμηλό-
τερο δεξιό τμήμα ενώ απουσιάζει η Ομάδα Α. 

Τα κοινωνιογράμματα παράγονται με το σχεδιαστικό πρόγραμμα krackplot (Krackhardt, 
Blythe & McGrath, 1994[59]). Οι σύνδεσμοι ανάμεσα στις ομάδες είναι επίσης φανερές στο 
διάγραμμα αυτό. Το R22 ενεργεί ως γέφυρα ανάμεσα στην Ομάδα Δ και την υπόλοιπη τάξη: 
το μέλος R20 της Ομάδας Β διατηρεί σχέση με την Ομάδα Δ και το R1 της ιδίας ομάδας με 
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τις ομάδες Γ και Δ· το μέλoς R9 της ομάδας Γ σχετίζεται με τα άτομα R1 και R22 κι έτσι συν-
δέεται με τις ομάδες Β και Δ.  

 

Σχήμα 1: Όλες οι επαφές και τα μέσα στην επικοινωνία παραπάνω από τρεις φορές τη βδο-
μάδα στο εξάμηνο 

Διαφορές και Ομοιότητες ανάμεσα στις σχέσεις Επικοινωνίας 

Περιγράφουν οι τέσσερις σχέσεις διαφορετικές πλευρές της αλληλεπίδρασης των φοιτητών 
ή παρόμοιες πλευρές, Γενικά, φαίνεται ότι υπάρχει ομοιότητα στις σχέσεις Επικοινωνίας 
ανάμεσα στα εκπαιδευτικά και τα τεχνικά δίκτυα, αλλά μια ομοιότητα, που αναπτύσσεται 
με το χρόνο και που αλλάζει σε κάθε φάση έτσι ώστε η δομή των σχέσεων επικοινωνίας να 
συνδέεται άμεσα με τις ομάδες. Οι δομές του δικτύου που αφορούν την κοινωνικοποίηση 
των μελών του, επίσης κινούνται προς δομές ομάδων, αλλά η τάση είναι πιο εμφανής μόνο 
τον τελευταίο μήνα του «εξαμήνου». Τα δίκτυα Συναισθηματικής Υποστήριξης δείχνουν τη 
λιγότερη υποταγή στις δομές της ομάδας. 

Πυκνότητες Δικτύων 

Ένας απλός τρόπος για να συγκρίνουμε τα δίκτυα είναι να δούμε πως αλληλοσυνδέονται τα 
μέλη της τάξης για κάθε σχέση, δηλαδή πόσα μέλη της τάξης συνομιλούν με πόσους άλλους 
για κάθε σχέση, Αυτό μπορεί να επιτευχθεί μετρώντας τον αριθμό των συνδέσμων ανάμεσα 
στα μέλη της τάξης. Ο υψηλότερος πιθανός αριθμός σχέσεων είναι μια σχέση ανάμεσα σε 
κάθε ζευγάρι μελών της τάξης, εδώ 231 ((22 Χ 21) / 2). Η πυκνότητα του δικτύου δείχνει την 
αναλογία των σχέσεων, που υπάρχουν σε σύγκριση με το πιθανό αυτό αριθμό. Εάν όλες οι 
σχέσεις διατηρούνται η πυκνότητα είναι 1.00, εάν οι μισές, τότε η πυκνότητα είναι 0.50. 

Οι διαφορές ανάμεσα στις σχέσεις είναι αμέσως φανερές στις πυκνότητες κάθε δικτύου ( 
δες Πιν. 2). Η Εκπαιδευτική σχέση αυξάνει σε κάθε φάση. Η πυκνότητα δικτύου ως προς τις 
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τεχνικές σχέσεις είναι χαμηλή στη φάση 1 , αλλά αυξάνει στις φάσεις 2 και 3 όπου τα μέλη 
της τάξης κάνουν τις πιο συχνές ανταλλαγές συμβουλών με άλλα μέλη της τάξης. Γενικώς 
όμως η χαμηλή πυκνότητα σε όλες τις περιόδους αντανακλά το ενδιαφέρον στην ενδοομα-
δική επικοινωνία, καθώς πλησιάζουν οι προθεσμίες υποβολής των εργασιών του «εξαμή-
νου». 

  Περίοδος 1 Περίοδος 2 Περίοδος 3 Συνολική πε-
ρίοδος 

Εκπαιδευτική ,130 ,141 ,152 ,158 

Κοινωνική ,084 ,100 ,113 ,123 

Τεχνική ,056 ,084 ,089 ,110 

Συναισθηματική 
Υποστήριξη 

,009 ,017 ,009 ,017 

Όλες οι σχέσεις ,162 ,165 ,165 ,167 

Πίνακας 2: Πυκνότητα δικτύου με βάση το Χρόνο και τις Σχέσεις 

Και το κοινωνικό δίκτυο και το δίκτυο συναισθηματικής υποστήριξης δείχνουν αυξημένη 
συσχέτιση στη φάση 2 όταν έγινε η κατά πρόσωπο επικοινωνία. Οι κοινωνικές σχέσεις (ΚΟ) 
αυξάνουν κατά 16% και οι σχέσεις συναισθηματικής υποστήριξης (ΣΥ) σχεδόν διπλασιάζο-
νται. Το αποτέλεσμα για τη ΣΥ κράτησε λίγο επιστρέφοντας στα ποσοστά της φάσης 1 κατά 
τη φάση 3. Το γεγονός αυτό δηλώνει την ιδιαιτερότητα της σχέσης αυτής, βασικός παράγο-
ντας της οποίας είναι η ύπαρξη πιθανά μακροχρόνιας σχέσης πρωθύστερης της επαφής των 
φοιτητών στη τάξη. Το αποτέλεσμα της κατά πρόσωπο επαφής σ’ αυτές τις σχέσεις ερευνά-
ται περαιτέρω. 

Διασυνδέσεις Ανάμεσα σε Δίκτυα Σχέσεων 

Άλλο μέσο σύγκρισης δικτύων είναι η εξέταση του βαθμού στον οποίο συνδέονται τα διά-
φορα δίκτυα. Οι συσχετισμοί υπολογίστηκαν για τα δίκτυα με το πρόγραμμα UCINET’s QAP 
(Borgatti, Everett & Freeman, 1992[12]) που υπολογίζει τον συντελεστή συσχέτισης Pearson 
για τα αντίστοιχα κελιά στους πίνακες δεδομένων. 

Οι συσχετισμοί ανάμεσα στις επαφές δεν αλλάζουν σημαντικά με το χρόνο, και η σχέση α-
νάμεσα στα Εκπαιδευτικά, Κοινωνικά και στα δίκτυα Συναισθηματικής Υποστήριξης παρα-
μένει σε πολύ υψηλούς στατιστικά συσχετισμούς από 0.726 στη φάση 2 μεταξύ των εκπαι-
δευτικών δικτύων και των δικτύων Συναισθηματικής Υποστήριξης μέχρι 0.890 στη φάση 3 
μεταξύ των εκπαιδευτικών και κοινωνικών δικτύων( Πιν. 3). 

Αυτό δείχνει ότι οι ανταλλαγές γι’ αυτές τις σχέσεις συγκλίνουν μαζί με τη σύγκλιση φιλικό-
τητας στα μέλη της ομάδας, δηλαδή καθώς σχηματίζονται οι ομάδες, τα ζευγάρια που δια-
τηρούν αυτές τις σχέσεις έρχονται σε επαφή και αποκτούν μεγαλύτερη εξοικείωση, καθώς 
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τα δίκτυα αυτά οργανώνονται γύρω από τις αλληλεπιδράσεις της ομάδας. Ο προσανατολι-
σμός της ομάδας είναι φανερός ανάμεσα σε αυτούς, που ανέφεραν ότι επικοινώνησαν πά-
νω από 8 φορές το μήνα (2 φορές τη βδομάδα) κατά τη διάρκεια του τελευταίου μήνα του 
«εξαμήνου», όπως δείχνουν τα κοινωνιογράμματα αυτών των δικτύων (Σχ. 2 και 3). 

  Περίοδος 1 Περίοδος 2 Περίοδος 3 Συνολική περί-
οδος 

ΕΚ με ΚΟ ,886 ,857 ,890 ,832 

ΕΚ με TE -,172 -,017 -,008 -,06 

ΕΚ με ΣΥ ,849 ,726 ,807 ,832 

ΚΟ με TE -,102 -,021 ,020 -,013 

ΚΟ με ΣΥ ,885 ,808 ,805 ,867 

TE με ΣΥ -,082 -,140 -,105 -,112 

Πίνακας 3: Οι Συσχετισμοί Pearson Ανάμεσα στις Σχέσεις στις 3 φάσεις του  
     Χρόνου 

 

 

Σχ. 2: ΕΚ επικοινωνία πάνω από 2 φορές τη βδομάδα στη Φ3 
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Σχ. 3: ΚΟ επικοινωνία στη Φ3  

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσµατά µας αποκαλύπτουν διάφορες πλευρές της οµαδικής επικοινωνίας των 
φοιτητών της τάξης που µελετήσαµε:  Οι θέσεις των φοιτητών στις σχέσεις συνεργασίας και 
κοινωνικοποίησης είναι, σε γενικές γραµµές, παρόµοιες, γεγονός που δείχνει ότι θεωρού-
νται απαραίτητες από τους φοιτητές στην υλοποίηση των εργασιών τους. ∆ιαφορετικά άτο-
µα φαίνονται να εµπλέκονται στο δίκτυο τεχνικής βοήθειας και στο δίκτυο της συναισθηµα-
τικής υποστήριξης.  Τα πρότυπα αλληλεπιδράσεων σε οµάδες έγιναν λιγότερο ευέλικτα 
µε τη πάροδο του χρόνου στις σχέσεις συνεργασίας και κοινωνικοποίησης, µε τις δικτυακές 
θέσεις να σταθεροποιούνται περίπου στα µισά της συνολικής περιόδου (πράγµα, που συµ-
βαδίζει εν µέρει µε τις µελέτες για το πώς αναπτύσσονται οι οµάδες, που έκανε ο Gersick, 
1988, 1989).  
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Η αξιοποίηση των ιστολογίων στη συνεργατική μάθηση για τη διδασκαλία 
προγραμματισμού: Μία μελέτη περίπτωσης σε ένα τμήμα πληροφορικής 

Κατμάδα Αικατερίνη1, Πολιτόπουλος Νικόλαος1, Χονδρούλη Βικτώρια1 

Μεταπτυχιακός Φοιτητής1 
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Περίληψη 

Η ένταξη των ιστολογίων στην καθημερινή μας ζωή, ως μέσα ενημέρωσης, έκφρασης και 
κοινωνικής αλληλεπίδρασης, αυξάνεται με πολύ γρήγορους ρυθμούς. Στο άρθρο αυτό γίνε-
ται μια σύντομη επισκόπηση της χρήσης ιστολογίων στην εκπαίδευση και παρουσιάζεται 
μια μελέτη περίπτωσης που αφορά στην ενσωμάτωση ενός ιστολογίου στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. Πραγματοποιήθηκε έρευνα στην οποία συμμετείχαν εθελοντικά εβδομήντα 
τρεις (73) προπτυχιακοί φοιτητές Τμήματος Πληροφορικής. Οι φοιτητές συνεργάζονταν για 
την επίλυση και τη διόρθωση εβδομαδιαίων εργασιών προγραμματισμού. Η συνολική διάρ-
κεια της δραστηριότητας ήταν οκτώ εβδομάδες. Τα αποτελέσματα από τη χρήση του ιστο-
λογίου ήταν αρκετά ενθαρρυντικά, υποδηλώνοντας ότι θα μπορούσε να λειτουργήσει ως 
χρήσιμο εκπαιδευτικό εργαλείο για την υποστήριξη της συνεργατικής μάθησης. 

Λέξεις - κλειδιά: Συνεργατική Μάθηση, Ιστολόγια, Προγραμματισμός, Τριτοβάθμια Εκπαί-
δευση 

Εισαγωγή 

Μια διδακτική μεθοδολογία, η οποία γνωρίζει ιδιαίτερη ανάπτυξη τις τελευταίες τρεις δε-
καετίες είναι η "συνεργατική μάθηση" (collaborative learning). Οι Johnson, Johnson και Ho-
lubec ορίζουν τη συνεργατική μάθηση ως την εκπαιδευτική διαδικασία κατά την οποία οι 
εκπαιδευόμενοι οργανώνονται σε μικρές ομάδες με σκοπό τη δημιουργική συνεργασία για 
μεγιστοποίηση της δικής τους μάθησης, αλλά και των υπόλοιπων μελών της ομάδας (John-
son, Johnson & Holubec, 1990). Ειδικότερα, στο πλαίσιο της εν λόγω έρευνας θα μας απα-
σχολήσει η "συνεργατική μάθηση υποστηριζόμενη από υπολογιστή " (computer supported 
collaborative learning - CSCL), η οποία βασίζεται στην αποτελεσματική υπολογιστική υπο-
στήριξη των εκπαιδευόμενων στο να μαθαίνουν μαζί. Στο σημείο αυτό, να επισημάνουμε 
ότι η συνεργασία με την υποβοήθηση υπολογιστή διαφέρει από οποιαδήποτε πρότερη 
προσπάθεια ένταξης της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδικασία, λόγω των έντονων κοι-
νωνικών της επιρροών (Koschmann, 1996). Σημαντική θέση στην πραγματοποίηση δραστη-
ριοτήτων CSCL κατέχουν πλέον τα λεγόμενα "Web 2.0 εργαλεία", τα οποία βασίζονται κυ-
ρίως στη διάδραση με τον χρήστη και του επιτρέπουν να αλλάξει το περιβάλλον, αλλά και 
το περιεχόμενό τους. Αυτά, περιλαμβάνουν ιστοσελίδες, εφαρμογές και υπηρεσίες που βα-
σίζονται στη φιλοσοφία αυτή. Παρατηρούμε, λοιπόν, ότι κάποια από τα βασικά χαρακτηρι-
στικά των Web 2.0 εργαλείων είναι η συμμετοχικότητα, η συνεργασία μεταξύ των χρηστών, 
αλλά και η ύπαρξη της δυνατότητας για μάθηση μέσω συμμετοχής σε μια κοινότητα ή ομά-
δα. Στην παρούσα έρευνα, εστιάζουμε στη χρήση μιας συγκεκριμένης κατηγορίας εργαλεί-
ων Web 2.0, αυτής των "Ιστολογίων" (Blogs). Τα ιστολόγια μπορούν να παρομοιαστούν με 
διαδικτυακά ημερολόγια, στα οποία ο χρήστης μπορεί να δημοσιεύει ψηφιακό υλικό, όπως 
εικόνες, κείμενα και βίντεο. 
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Στο εν λόγω άρθρο παρουσιάζεται μια μελέτη περίπτωσης χρήσης ιστολογίου στην Τριτο-
βάθμια Εκπαίδευση, συμπληρωματικά ως προς το εργαστήριο ενός προπτυχιακού μαθήμα-
τος. Στόχος της έρευνας ήταν, αρχικά, να μελετηθεί εάν και κατά πόσο θα ήταν εφικτή, χρή-
σιμη, αλλά και αποδεκτή από τους διδάσκοντες και τους φοιτητές η πραγματοποίηση μιας 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας η οποία θα βασιζόταν στην ενσωμάτωση του ιστολογίου 
στην παραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία. Το υπόλοιπο άρθρο δομείται ως εξής: αρχικά, 
γίνεται αναφορά στη χρήση ιστολογίων στην εκπαίδευση και γίνεται μια σύντομη επισκό-
πηση ανάλογων ερευνών. Στη συνέχεια, περιγράφεται η διαδικτυακή πλατφόρμα που δη-
μιουργήθηκε για τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας. Τέλος, περιγράφεται η μελέτη περίπτω-
σης, αναλύονται τα αποτελέσματα της αξιολόγησης και παρατίθενται συμπεράσματα και 
προτάσεις μελλοντικής επέκτασης και έρευνας. 

Θεωρητικό υπόβαθρο: Τα Ιστολόγια στην Εκπαίδευση 

Μέχρι σήμερα, φαίνεται πως η τεχνολογία και οι τρόποι με τους οποίους αυτή μπορεί να 
ενισχύσει τη μάθηση, έχουν απασχολήσει αρκετά τους εκπαιδευτικούς (Hew & Brush, 
2007). Αρκετοί προβληματισμοί αφορούν στα λεγόμενα «Web 2.0» εργαλεία και τη χρήση 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ο όρος «Web 2.0» επινοήθηκε από τον O’Reilly το 2004 
(O’Reilly, 2009) και αναφέρεται σε μία έννοια που επιτρέπει τη συνεργασία για την παρα-
γωγή του περιεχομένου μιας ιστοσελίδας (Alexander, 2006). 

Τι είναι τα Ιστολόγια 

Συγκεκριμένα, το ιστολόγιο (blog) αποτελεί μία Web 2.0 εφαρμογή (Doctorow et al.,2002) η 
οποία έχει το στυλ ενός διαδικτυακού (on line) περιοδικού. Είναι, δηλαδή, μία ιστοσελίδα 
που περιέχει προσωπικές απόψεις, πληροφορίες, εικόνες, καταχωρήσεις ημερολογίου και 
συνδέσμους, οι οποίες αποκαλούνται δημοσιεύσεις (posts). Τα παραπάνω είναι οργανωμέ-
να σε μικρές παραγράφους με φθίνουσα ταξινόμηση βάσει του χρόνου δημοσίευσης ή θε-
ματικών ενοτήτων. Οι Du & Wagner υποστηρίζουν πως τα παραπάνω χαρακτηριστικά, συ-
μπεριλαμβανομένης της δυνατότητας των χρηστών για ανατροφοδότηση μέσω των σχολίων 
που μπορούν να κάνουν σε κάθε δημοσίευση, προσφέρουν στους χρήστες των blogs την 
ευκαιρία να εκφραστούν ελεύθερα μέσω του Διαδικτύου (Du & Wagner, 2005). 

Τα Ιστολόγια στην εκπαιδευτική διαδικασία – Επισκόπηση σχετικών ερευνών 

Οι Du και Wagner ισχυρίζονται ότι τα ιστολόγια συμβάλουν στην ενίσχυση της αλληλεπί-
δρασης μεταξύ των χρηστών τους (Du & Wagner, 2006). Επιπλέον, έχει προταθεί ότι προω-
θούν τη δημιουργικότητα, την κριτική σκέψη και την κοινωνική αλληλεπίδραση, μπορούν 
να ενσωματωθούν εύκολα στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς η κατασκευή τους είναι 
ιδιαίτερα απλή και ανέξοδη, ενώ η πρόσβαση και η δημοσίευση σε αυτά γίνονται με εύκολο 
τρόπο (Lin et al., 2006, Kim, 2008). 

Έως τώρα, έχουν πραγματοποιηθεί κάποιες σχετικές έρευνες, τέσσερις από τις οποίες έδω-
σαν ενδιαφέροντα αποτελέσματα για τη χρήση των ιστολογίων στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Από αυτές τις έρευνες, δύο μελέτησαν τη χρήση τους στην εκμάθηση της αγγλικής 
γλώσσας (Arslan & Sahin-Kizil, 2010; Wong & Hew, 2010), μία εξέτασε την ενίσχυση της κρι-
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τικής σκέψης στις κοινωνικές μελέτες (Salam & Hew, 2010) και μία διερεύνησε τα αποτελέ-
σματα της χρήση τους στην οδοντιατρική επιστήμη (El Tantawi, 2008). 

Και στις τέσσερις έρευνες που αναφέρθηκαν προηγουμένως, οι μαθητές εργάζονταν μόνοι 
τους (έγραφαν, παραδείγματος χάρη, μία έκθεση στα Αγγλικά), με ανατροφοδότηση και 
σχολιασμό από τους συμμαθητές και τους καθηγητές τους. Στη συνέχεια, μετά την αξιολό-
γηση και τα σχόλια που λάμβαναν, έκαναν τις απαραίτητες αλλαγές ώστε να παραδώσουν 
μία τελική έκδοση της εργασίας τους. Στις δύο έρευνες που αφορούσαν στην εκμάθηση της 
αγγλικής γλώσσας, οι μαθητές που χρησιμοποίησαν ιστολόγια παρουσίασαν στατιστικά 
σημαντική βελτίωση της δεξιότητας της γραφής στα Αγγλικά (Arslan & Sahin-Kizil, 2010; 
Wong & Hew, 2010), σε σχέση με όσους παρακολούθησαν μόνο την παραδοσιακή διδασκα-
λία. Η χρήση ιστολογίων επέφερε, επίσης, στατιστικά σημαντική αύξηση των γνώσεων οδο-
ντιατρικής (El Tantawi, 2008) και της κριτικής σκέψης στις κοινωνικές μελέτες (Salam & 
Hew, 2010). 

Σκοπός του παρόντος άρθρου είναι να ενισχύσει τις μελέτες της κοινότητας με μία ακόμη 
έρευνα, παρόμοια με τις παραπάνω, η οποία θα αφορά στη χρήση ιστολογίων για την υπο-
στήριξη μαθημάτων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Επιλογή Τεχνολογίας 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί, στόχος της παρούσας έρευνας ήταν η δημιουργία ενός συμπλη-
ρωματικού, ως προς τις παραδόσεις του μαθήματος, «εικονικού» χώρου στον οποίο οι φοι-
τητές θα μπορούσαν να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και να συνομιλούν στο πλαίσιο του 
μαθήματος. Για τους λόγους αυτούς, έγινε μια επισκόπηση των διαθέσιμων τεχνολογιών 
για δημιουργία ιστολογίου. Αποφασίστηκε να χρησιμοποιηθεί ιστολόγιο τύπου 
«WordPress», καθώς, αφενός, υπερτερεί στην ευκολία εγκατάστασης και χρήσης έναντι των 
άλλων διαθέσιμων τεχνολογιών ιστολογίου, και αφετέρου επιτρέπει την ενσωμάτωση και 
δημιουργία διαφόρων θεμάτων, προσθέτων και «widgets» τα οποία θα επαύξαναν τη λει-
τουργικότητα και τις δυνατότητες της πλατφόρμας. Επιπροσθέτως, ο αριθμός και το είδος 
των δεδομένων που αποθηκεύει το Wordpress στη βάση δεδομένων του κρίθηκαν ικανο-
ποιητικά για τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας.  

Υλοποίηση της πλατφόρμας 

Για τις ανάγκες της εν λόγω έρευνας χρησιμοποιήθηκε η έκδοση 3.5 του Wordpress μαζί με 
τη χρήση του προσθέτου «Network» που επιτρέπει τη δημιουργία υποσελίδων «κάτω» από 
την κεντρική σελίδα, έτσι ώστε η εκπαιδευτική δραστηριότητα να οργανωθεί όσο το δυνα-
τόν καλύτερα και να είναι περισσότερο κατανοητή στους φοιτητές. Στη συνέχεια, κρατώ-
ντας αυτήν τη δομή σελίδων (αρχική και υποσελίδες), ενσωματώθηκε το πρόσθετο «Buddy-
Press», για τη δημιουργία ενός κοινωνικού δικτύου, με σκοπό την ευκολότερη πλοήγηση 
των χρηστών. Ακόμη, χρησιμοποιήθηκαν πρόσθετα που επιτρέπουν την επέκταση των λει-
τουργιών της πλατφόρμας, όπως, παραδείγματος χάρη, για διαχείριση των εγγεγραμμένων 
φοιτητών και των δικαιωμάτων πρόσβασης σε συγκεκριμένες σελίδες. Επίσης, χρησιμοποι-
ήθηκε ένα πρόσθετο το οποίο έδινε τη δυνατότητα στους χρήστες να βαθμολογούν τις α-
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ναρτήσεις, απονέμοντας «αστέρια», καθώς και διάφορα άλλα πρόσθετα τα οποία διασφά-
λιζαν τη σωστή ενημέρωση των χρηστών. 

Τέλος, στο ιστολόγιο ενσωματώθηκε ένα πρόσθετο οπτικοποίησης αλληλεπιδράσεων 
(http://mlab.csd.auth.gr/index.php/en/tools/103-giant-en), το οποίο παρουσίαζε στους 
χρήστες χρήσιμα γραφήματα, όπως ραβδογράμματα και κυκλικά διαγράμματα, που σχετί-
ζονταν με την πορεία τους στην πλατφόρμα κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας (Εικόνες 
1 και 2). 

    

 

Εικόνα 1 και 2: Διαγράμματα τύπου πίτας και ραβδογράμματα που υποστήριζε το εργαλείο 
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Το σενάριο της δραστηριότητας 

Η ομάδα-στόχος της έρευνας αποτελούνταν από εβδομήντα τρεις (73) φοιτητές ενός προ-
πτυχιακού προγράμματος σπουδών ενός Τμήματος Πληροφορικής, οι οποίοι συμμετείχαν 
εθελοντικά στην έρευνα. Η δραστηριότητα έλαβε χώρα κατά τη διάρκεια του χειμερινού 
εξαμήνου 2013-2014, στο πλαίσιο ενός προπτυχιακού μαθήματος αντικειμενοστραφούς 
προγραμματισμού του δεύτερου έτους. Έως τότε, δεν είχε πραγματοποιηθεί κάποια αντί-
στοιχη δραστηριότητα σε μάθημα προγραμματισμού στην εν λόγω σχολή. Στόχος της συ-
γκεκριμένης δραστηριότητας ήταν η αύξηση της εμπλοκής των φοιτητών με το μάθημα και 
η βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων και δεξιοτήτων τους στον προγραμματισμό. 

Η δραστηριότητα διήρκεσε συνολικά οχτώ (8) εβδομάδες. Η εφαρμογή της ξεκίνησε μετά το 
πρώτο από τα δύο εξεταζόμενα εργαστήρια του μαθήματος. Το γεγονός αυτό βοήθησε στην 
αξιολόγηση της επίδρασης της δραστηριότητας στην επίδοση των φοιτητών στο δεύτερο 
εξεταζόμενο εργαστήριο, μετά τη συμμετοχή τους στη δραστηριότητα. Τα αντίστοιχα απο-
τελέσματα παρουσιάζονται στην επόμενη ενότητα.  

Η συγκεκριμένη πλατφόρμα, η οποία περιγράφηκε στο προηγούμενο κεφάλαιο, έδινε τη 
δυνατότητα στους φοιτητές να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους ανταλλάσσοντας γνώσεις που 
αφορούσαν στις απαιτήσεις των εβδομαδιαίων εργαστηριακών ασκήσεων του μαθήματος 
και της γλώσσας προγραμματισμού «Java». Μέχρι και το προηγούμενο χειμερινό εξάμηνο, 
το εργαστήριο του μαθήματος ήταν προαιρετικό προς παρακολούθηση, και πραγματοποι-
ούνταν μία φορά την εβδομάδα. Ο υπεύθυνος καθηγητής ανέβαζε στην ιστοσελίδα του μα-
θήματος μία λίστα προτεινόμενων ασκήσεων προς λύση για το μάθημα της επόμενης εβδο-
μάδας και. Στο φετινό εξάμηνο, με την ταυτόχρονη προσθήκη του ιστολογίου ως συμπλη-
ρωματικού εκπαιδευτικού εργαλείου για το εργαστήριο του μαθήματος, οι φοιτητές είχαν 
τη δυνατότητα να επικοινωνούν και να συνεργάζονται σε έναν κοινό χώρο για τη λύση των 
εβδομαδιαίων ασκήσεων, καθ’ όλη τη διάρκεια του εξαμήνου. Ο καθηγητής καθ’ όλη τη 
διάρκεια της δραστηριότητας ήταν απλός παρατηρητής της πορείας των φοιτητών και των 
μεταξύ τους αλληλεπιδράσεων. 

Ειδικότερα, οι φοιτητές που συμμετείχαν στη δραστηριότητα, κατανεμήθηκαν τυχαία σε 
τέσσερις ομάδες. Κάθε φοιτητής έπρεπε να αναρτά τη λύση της εβδομαδιαίας εργαστηρια-
κής άσκησης, στη σελίδα της ομάδας στην οποία ανήκε και, στη συνέχεια, να σχολιάζει τις 
λύσεις τουλάχιστον δύο συμφοιτητών του και να προτείνει αλλαγές. Έπειτα, λαμβάνοντας 
υπόψη τα σχόλια και τις προτάσεις βελτίωσης των άλλων, έπρεπε να αναρτήσει μία βελ-
τιωμένη τελική άσκηση προς βαθμολόγηση. Τέλος, κάθε φοιτητής όφειλε να βαθμολογήσει 
τις τελικές εργασίες τουλάχιστον δύο συμφοιτητών του, με βάση τις αλλαγές και βελτιώσεις 
που είχαν προταθεί. 

Αξιολόγηση 

Αρχικά, αφού ανακοινώθηκαν τα αποτελέσματα και του δεύτερου εργαστηρίου, πραγματο-
ποιήθηκε μία ποσοτική (στατιστική) διερεύνηση, με σκοπό να διαπιστωθεί εάν υπήρχε κά-
ποια διαφορά μεταξύ της απόδοσης των φοιτητών που συμμετείχαν στη δραστηριότητα και 
της απόδοσης όσων δε συμμετείχαν. Παρατηρήθηκε πτώση της απόδοσης και των δύο ο-
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μάδων από το πρώτο εργαστήριο στο δεύτερο. Ωστόσο, στην ομάδα που χρησιμοποίησε το 
ιστολόγιο, η πτώση ήταν μικρότερη (-0,18 βαθμοί) σε σχέση με την ομάδα που δεν έκανε 
χρήση του ιστολογίου (-0,54 βαθμοί). Αξίζει να αναφερθεί ότι σύμφωνα με τον διδάσκοντα 
καθηγητή του μαθήματος τα θέματα του δεύτερου εργαστηρίου ήταν δυσκολότερα από 
του πρώτου, οπότε η πτώση των βαθμολογιών ήταν αναμενόμενη. 

 

Εικόνα 3: Διαφοροποίηση της απόδοσης μεταξύ των φοιτητών που συμμετείχαν στη δρα-
στηριότητα και σε αυτούς που δε συμμετείχαν 

Επιπροσθέτως, μετά το τέλος του εξαμήνου, πραγματοποιήθηκε ποιοτική αξιολόγηση της 
δραστηριότητας, η οποία περιλάμβανε συνεντεύξεις του υπεύθυνου καθηγητή του μαθή-
ματος, των βοηθών - διδασκόντων του εργαστηρίου και των ίδιων των συμμετεχόντων. 
Όπως προέκυψε από την αξιολόγηση, ο καθηγητής έμεινε ικανοποιημένος από τη συνολική 
δραστηριότητα, καθώς αύξησε σημαντικά την εμπλοκή με το μάθημα, το οποίο ήταν και το 
ζητούμενο. Του παρουσιάστηκαν οι διαφοροποιήσεις των βαθμολογιών μεταξύ των φοιτη-
τών στα εργαστήρια και θεώρησε σημαντική τη διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων (συμμε-
τέχοντες και μη συμμετέχοντες στη δραστηριότητα). 

Στο σημείο αυτό, να τονίσουμε πως ο καθηγητής ζήτησε τη μονιμοποίηση μιας τέτοιας 
δραστηριότητας στα μαθήματά του, καθώς θα μπορούσε να ωθήσει τους φοιτητές να α-
σχολούνται σε εβδομαδιαία βάση με την επίλυση ασκήσεων, αλλά και να διευκολύνει ό-
σους δεν μπορούν να παρευρίσκονται στα εργαστήρια. Ωστόσο, κάποιες δυσκολίες, όπως η 
παρακολούθηση της δραστηριότητας από ένα άτομο (πχ. τον καθηγητή), θα παρεμπόδιζαν 
την ομαλή ένταξή της στο ακαδημαϊκό πρόγραμμα. Επίσης, έκρινε χρήσιμη την ύπαρξη αυ-
τοματοποιημένης εξαγωγής βαθμολογιών από τέτοιες δραστηριότητες, ώστε να μη χρειάζε-
ται να γίνεται χειροκίνητα και να ενέχει τον κίνδυνο λαθών. 

Έπειτα, οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων της Java δήλωσαν πως η συγκεκριμένη δραστηριό-
τητα προωθεί την έννοια της «αξιολόγησης από ομότιμους» (peer review). Επιπλέον, παρα-
τήρησαν πως δημιουργείται και ενισχύεται το αίσθημα της «κοινότητας» μεταξύ των φοιτη-
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τών που συμμετέχουν στην δραστηριότητα, καθώς ο ένας βοηθάει τον άλλο και μαθαίνουν 
συνεργατικά. Τέλος, να αναφερθεί ότι οι υπεύθυνοι των εργαστηρίων θεώρησαν πολύ χρή-
σιμη τη δραστηριότητα, και ειδικά τα διαγράμματα αναπαράστασης της συμμετοχής των 
φοιτητών, για την αξιολόγηση της προόδου της τάξης. 

Συμπεράσματα & Προτάσεις μελλοντικής έρευνας 

Στο άρθρο αυτό παρουσιάστηκε μια μελέτη περίπτωσης που αφορούσε στη χρήση ενός ι-
στολογίου, ως συμπληρωματικού εκπαιδευτικού εργαλείου για την προώθηση της συνερ-
γατικής μάθησης μεταξύ φοιτητών. Όπως είδαμε, η ενσωμάτωση του ιστολογίου στην πα-
ραδοσιακή εκπαιδευτική διαδικασία έγινε αποδεκτή από τους φοιτητές και τους διδάσκο-
ντες, καθώς ώθησε τους συμμετέχοντες να ασχοληθούν περισσότερο, και μάλιστα σε εβδο-
μαδιαία βάση, με την επίλυση των ασκήσεων του μαθήματος. Επιπλέον, υποβοήθησε την 
επικοινωνία αλλά και τη συνεργασία μεταξύ των φοιτητών που συμμετείχαν. Παρόλα αυτά, 
σκόπιμο κρίνεται να πραγματοποιηθεί εκτενέστερη έρευνα η οποία θα παρουσιάζει περισ-
σότερα στατιστικά στοιχεία σχετικά με την επίδραση της δραστηριότητας στις επιδόσεις 
των φοιτητών. 

Τέλος, ο διδάσκων θεώρησε ότι μια τέτοια δραστηριότητα μπορεί να βοηθήσει σημαντικά 
στη συλλογή πληροφοριών για το μάθημα, οι οποίες θα χρησίμευαν τόσο στην αξιολόγηση 
της επίδοσης και της προόδου των φοιτητών, όσο και στη βελτίωση της ίδιας της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας. Έτσι, στόχος της μελλοντικής μας έρευνας είναι να διερευνηθεί εάν και 
κατά πόσο η συμμετοχή σε μια ανάλογη δραστηριότητα με χρήση ιστολογίου μπορεί να 
επιδράσει θετικά στην αρχική στάση των φοιτητών απέναντι στο μάθημα. Αντίστοιχο εν-
διαφέρον θα παρουσίαζε και η διερεύνηση της εφαρμογής και της αποτελεσματικότητας 
της χρήσης ιστολογίου για την υποβοήθηση της συνεργατικής μάθησης στη Δευτεροβάθμια 
Εκπαίδευση. 
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Περίληψη 

Μεγάλο μέρος των μαθητών στη τυπική εκπαίδευση έχει την αντίληψη ότι ο προγραμματι-
σμός είναι μια βαρετή και επίπονη διαδικασία. Αυτό οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι η 
παραδοσιακή προσέγγιση των αρχών προγραμματισμού δεν έχει φέρει τα προσδοκώμενα 
αποτελέσματα. Υπάρχουν ελλείψεις στον τρόπο προσέγγισης των μαθητών, ιδιαίτερα σε 
εκείνους που βρίσκονται στις τάξεις του Λυκείου και ιδιαίτερα στη Γ’ Λυκείου.  Η παρουσί-
αση των προβλημάτων με έναν απλό, δημιουργικό και φιλικό τρόπο, έχει ως αποτέλεσμα 
την ενθάρρυνση των μαθητών, τον πολλαπλασιασμό των ερεθισμάτων τους  με αποτέλε-
σμα την μεταλαμπάδευση και πολλαπλασιασμό της γνώσης. Στη παρούσα εργασία παρου-
σιάζεται ένας εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας της δομής επανάληψης Για και των εμφω-
λευμένων δομών επανάληψης με τη βοήθεια του Διερμηνευτή της Γλώσσας, που είναι ένα 
λογισμικό το οποίο είναι κατανοητό από τους μαθητές του Λυκείου μιας και χρησιμοποιεί-
ται εδώ και αρκετά χρόνια. 

Λέξεις - κλειδιά: Διερμηνευτής Γλώσσας, αρχές προγραμματισμού, διδασκαλία προγραμμα-
τισμού, δομή επανάληψης ΓΙΑ. 

Εισαγωγή 

Αρκετά συχνά οι μαθητές αντιμετωπίζουν προβλήματα και  σημαντικές δυσκολίες στη λει-
τουργική εφαρμογή και στο χειρισμό μεταβλητών σε απλούς αλγορίθμους (Τζιμογιάννη 
κ.α., 2005). Ιδιαίτερες δυσκολίες παρουσιάζονται από μαθητές και φοιτητές και στην κατα-
νόηση βασικών προγραμματιστικών δομών, όπως ελέγχου και επανάληψης, από ότι δεί-
χνουν και τα εμπειρικά δεδομένα (Εφόπουλος κ.α., 2005, Χαρίσης & Μικρόπουλος, 2008). 
Χαρακτηριστικό είναι το γεγονός πως αρκετοί μαθητές - ακόμη και φοιτητές - δε μπορούν 
να γράψουν ολοκληρωμένα και λογικά ορθά προγράμματα ακόμη και μετά από πολλά μα-
θήματα στον προγραμματισμό (Ελευθεριώτη κ.α., 2010).  Η κριτική σκέψη των μαθητών δεν 
είναι σε υψηλό επίπεδο, δε διαθέτουν καμία αλγοριθμική σκέψη και δεν έχουν την ικανό-
τητα της μεταφοράς προβλημάτων μαθηματικού τύπου στα προβλήματα της καθημερινό-
τητας (Χαρίσης & Μακρόπουλος, 2008).  

Οι Νικολός κ.α. (2008) αναφέρουν ότι οι γλώσσες γενικού σκοπού περιλαμβάνουν πολλές 
εντολές που μαζί με τις συντακτικές λεπτομέρειες που απαιτούνται, σχηματίζουν έναν με-
γάλο όγκο πληροφορίας που πρέπει να αφομοιωθεί από τους μαθητές, με αποτέλεσμα να 
απαιτείται μεγαλύτερο χρονικό διάστημα για την εκμάθηση των λεπτομερειών της γλώσ-
σας, παρά για την επίλυση προβλημάτων και εμβάθυνση στις βασικές αρχές του προγραμ-
ματισμού. Έχει διαπιστωθεί ότι ένας από τους σημαντικότερους παράγοντες δυσκολίας για 
την εκμάθηση του προγραμματισμού οφείλεται στην ασυμβατότητα των πραγματικών δι-
δακτικών αναγκών των μαθητών με την κλασσική διδακτική προσέγγιση (Ξυνόγαλος κ.α., 
2000). 
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Τα διάφορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα αντικαθιστούν τον προς συγγραφή κώδικα με 
οπτικά αντικείμενα ή κουμπιά, τα οποία επιλέγονται μέσω ενός πολύ απλού μενού επιλο-
γών. Με τον τρόπο αυτό μειώνεται το νοητικό φορτίο που απαιτείται για τη συγγραφή κώ-
δικα και ταυτόχρονα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες-μαθητές να επικεντρωθούν στην 
επίλυση ενός αλγοριθμικού προβλήματος.  

Σύντομη Περιγραφή 

Η χρονική διάρκεια του σεναρίου είναι τέσσερις διδακτικές ώρες και εντάσσεται στο πρό-
γραμμα σπουδών του Γενικού Λυκείου τόσο στο Μάθημα Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προ-
γραμματιστικό Περιβάλλον της Γ’ Λυκείου όσο και στο μάθημα Εφαρμογές Πληροφορικής 
της Α’ Λυκείου, όπου οι μαθητές θα μπορούν να αναπτύσσουν αλγορίθμους και προγράμ-
ματα χρησιμοποιώντας επαναληπτικές δομές μεταξύ των οποίων και τη ΓΙΑ, ώστε να είναι 
σε θέση να αναλύουν και να επιλύουν προβλήματα της καθημερινότητας τους.  

Το συγκεκριμένο σενάριο είναι σχεδιασμένο ώστε να υλοποιηθεί σε σχολικό εργαστήριο 
πληροφορικής. Στους σταθμούς εργασίας πρέπει να είναι εγκατεστημένο το λογισμικό του 
Διερμηνευτή της Γλώσσας. Οι μαθητές πρέπει να έχουν διδαχθεί βασικές έννοιες προγραμ-
ματισμού όπως μεταβλητές, αρχικοποιήσεις, χρήση αθροιστών και μετρητών, δομή επιλο-
γής, δομή ακολουθίας και τη δομή επανάληψης Όσο. Ακόμη πρέπει να είναι εξοικειωμένοι 
με το περιβάλλον του Διερμηνευτή της Γλώσσας.  

Οι διδακτικοί στόχοι που αφορούν τις δεξιότητες και τις στάσεις, αναπτύσσονται καθ’ όλη 
τη διάρκεια του σεναρίου (χρονικής διάρκειας 4 ωρών) και συγκεκριμένα οι μαθητές θα 
πρέπει να είναι ικανοί: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να περιγράφουν και να συντάσσουν τη δομή επανάληψης ΓΙΑ 

• Να διακρίνουν τις διαφορές της Για από τη δομή επανάληψης  Όσο 

• Να συσχετίζουν τη δομή επανάληψης Για με τη δομή Όσο 

• Να κατανοούν τη σχέση μεταξύ αρχικής και τελικής τιμής του μετρητή στις περι-
πτώσεις θετικού και αρνητικού βήματος 

• Να αναγνωρίζουν τη συνθήκη τερματισμού της επανάληψης 

Ως προς τις ΤΠΕ 

• Να χρησιμοποιούν λογισμικό δημιουργίας προγραμμάτων 

• Να εξοικειωθούν με τη χρήση ΤΠΕ 
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Ως προς τις στάσεις 

• Να αναπτύξουν ομαδοσυνεργατικές δεξιότητες εργαζόμενοι σε ομάδες 

• Να ενισχύσουν την κριτική και αναλυτική σκέψη μέσα από τις υλοποιούμενες δρα-
στηριότητες 

Αρχικά ως δραστηριότητα αφόρμησης οι μαθητές παρακολουθούν ένα βίντεο σύντομης 
χρονικής διάρκειας με μια ομάδα παιδιών να παίζει κρυφτό και στη συνέχεια εκτελούν μια 
εφαρμογή (δίχως να δουν τον εκτελέσιμο κώδικα) που προσομοιώνει τη διαδικασία που 
παρακολούθησαν προηγουμένως. Στη συνέχεια μέσα από φύλλα εργασίας οι μαθητές ερ-
γαζόμενοι σε ομάδες των δύο ατόμων και χρησιμοποιώντας ένα σταθμό εργασίας ανά ομά-
δα, εμπλέκονται σε δραστηριότητες διερεύνησης, μελέτης και υλοποίησης σεναρίων, συ-
μπλήρωσης και ανάπτυξης προγραμμάτων με τη δομή επανάληψης ΓΙΑ στο περιβάλλον του 
Διερμηνευτή. 

Το σενάριο 

Κατά τη διάρκεια των 4 διδακτικών ωρών δίνονται στους μαθητές πέντε φύλλα εργασίας 
(ελεύθερη πρόσβαση στη διεύθυνση https://www.dropbox.com/s/9lz8h9o46y0utwi/Ergas 
ias_Gia.pdf) προς διαπραγμάτευση. Στη διάρκεια των πρώτων 15 λεπτών, στο 1ο φύλλο ερ-
γασίας, ως δραστηριότητα αφόρμησης ζητείται από τους μαθητές να παρακολουθήσουν 
ένα βίντεο διάρκειας 2 λεπτών περίπου, όπου μια ομάδα 8 παιδιών παίζει το γνωστό παι-
χνίδι κρυφτό. Ζητείται από τις ομάδες των παιδιών να σημειώσουν και να εντοπίσουν δύο 
επαναληπτικές δομές στο παιχνίδι αυτό. Στη συνέχεια δίχως να ζητηθούν οι απαντήσεις 
τους εκτελούν την εφαρμογή κρυφτό.exe που προσομοιώνει το παραπάνω παιχνίδι και 
τους ζητείται να ασχοληθούν ξανά με το παραπάνω ερώτημα ώστε να επιβεβαιώσουν, α-
ναθεωρήσουν, συμπληρώσουν τις απαντήσεις τους. Ακολουθεί σύντομη συζήτηση ώστε 
όλες οι ομάδες να καταλήξουν στο ίδιο πόρισμα. Οι ομάδες καλούνται να εντοπίσουν και να 
συμπληρώσουν το πλήθος επαναλήψεων στην καθεμία από τις δυο επαναληπτικές εργασί-
ες και συμπληρώνοντας την δραστηριότητα με τα κενά να τις περιγράψουν λεκτικά. 

 

Εικόνα 1: Το κρυφτό.exe 
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Στο δεύτερο φύλλο εργασίας οι μαθητές ανοίγουν και εκτελούν στο Διερμηνευτή της Γλώσ-
σας ένα πρόγραμμα έχοντας μπροστά τους το πηγαίο κώδικα. Τα αποτελέσματα της εκτέ-
λεσης τα σημειώνουν στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας σχετικά με τις δυνατότητες του 
προγράμματος και το πλήθος των επαναλήψεων. Αφού εκτελέσουν άλλη μια φορά κατά 
βήμα το πρόγραμμα, συμπληρώνουν το πίνακα τιμών. Για να γίνει ευκολότερα κατανοητό 
τόσο το πλήθος επαναλήψεων όσο και η τιμή του μετρητή με το πέρας της επανάληψης, 
καθοδηγούνται οι ομάδες από τον εκπαιδευτικό να χρησιμοποιήσουν έναν μετρητή για τις 
επαναλήψεις με όνομα πλ εντός της επανάληψης και να εμφανίσουν την τιμή του μετρητή 
μετρ εκτός της επανάληψης. Συμπληρώνουν τέλος το διάγραμμα ροής που τους παρέχεται 
κενό και απαντούν σε ερωτήσεις σχετικά με τη συνθήκη τερματισμού και τις ομοιότητες με 
τη δομή επανάληψης Όσο.  (Εκτιμώμενος χρόνος 30 λεπτά). Έπειτα εκτελούν στο Διερμη-
νευτή κάποια έτοιμα τμήματα κώδικα σε ψευδογλώσσα - δυνατότητα που παρέχει ο Διερ-
μηνευτής -  και συμπληρώνουν το πίνακα που τους παρέχεται. Μέσω της συγκεκριμένης 
δραστηριότητας οι μαθητές αντιλαμβάνονται τις μορφές που μπορεί να λάβει το βήμα της 
επανάληψης (θετικό ή αρνητικό, ακέραιο ή πραγματικό). Ακόμη αντιλαμβάνονται τη συσχέ-
τιση του βήματος με το μετρητή καθώς και τη συνθήκη τερματισμού (εκτιμώμενος χρόνος 
15 λεπτά).  

Στο τρίτο φύλλο εργασίας οι μαθητές συμπληρώνουν ένα μισοψημμένο πρόγραμμα ώστε 
να επιτελεί όλες τις λειτουργίες που περιγράφονται, όπως είναι ο υπολογισμός του μέσου 
όρου των βαθμών ενός μαθητή. Στην αμέσως επόμενη δραστηριότητα επεκτείνουν τις λει-
τουργίες του προγράμματος με τη προσθήκη νέων εντολών ώστε να υπολογίζεται το ποσο-
στό των μαθημάτων στα οποία αρίστευσε ο μαθητής. Στο τέλος συντάσσουν ένα νέο πρό-
γραμμα το οποίο έχει ως είσοδο έναν ακέραιο αριθμό μεταξύ 1 και 10 και επιστρέφει την 
προπαίδεια του συγκεκριμένου αριθμού (εκτιμώμενος χρόνος 30 λεπτά). 

Στο τέταρτο φύλλο εργασίας (εκτιμώμενη διάρκεια 45 λεπτά) παρουσιάζεται η εμφωλευμέ-
νη δομή επανάληψης ΓΙΑ. Αρχικά οι ομάδες εργασίας εκτελούν ένα έτοιμο πρόγραμμα που 
περιλαμβάνει μια δομή επανάληψης ΓΙΑ εμφωλευμένη μέσα σε μια άλλη ΓΙΑ, όπου εμφανί-
ζονται με κατάλληλα μηνύματα οι τιμές των μετρητών. Οι μαθητές καλούνται να απαντή-
σουν σε διάφορα ερωτήματα και να συμπληρώσουν κάποια κενά ώστε να περιγράψουν τον 
τρόπο εκτέλεσης. Έπειτα επεκτείνουν τη λειτουργία του προγράμματος υπολογισμού της 
προπαίδειας ενός αριθμού της τελευταίας δραστηριότητας του τρίτου φύλλου εργασίας 
ώστε το νέο πρόγραμμα να εμφανίζει την προπαίδεια όλων των ακεραίων αριθμών από το 
1 μέχρι και το 10. Η τρίτη και τελευταία δραστηριότητα  στηρίζεται στο πρόγραμμα που υ-
λοποιήθηκε από τους μαθητές στη 2η δραστηριότητα του 3ου φύλλου εργασίας και τους ζη-
τείται να επεκτείνουν τις λειτουργίες του ώστε να υπολογίζει το μέσο όρο και το ποσοστό 
των μαθητών που αρίστευσαν καθώς και το μαθητή με το μεγαλύτερο μέσο όρο, με την 
προϋπόθεση της μη ύπαρξης ισοβαθμίας.  

Στο πέμπτο φύλλο εργασίας (εκτιμώμενη διάρκεια 45 λεπτά), υπάρχουν ορισμένες ερωτή-
σεις κλειστού τύπου και κάποιες δραστηριότητες με στόχο την αυτοαξιολόγηση των μαθη-
τών και την εμπέδωση των βασικών σημείων της ενότητας του διδακτικού σεναρίου. Περι-
λαμβάνει ερωτήσεις σωστού – λάθους, διόρθωσης και συμπλήρωσης κώδικα, συμπλήρω-
σης πίνακα τιμών όπως επίσης και δημιουργία διαγραμμάτων ροής. 
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Αναστοχασμός 

Το σενάριο υλοποιήθηκε ακριβώς σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό του, για τέσσερις 
διδακτικές ώρες. Μπορεί βέβαια να εφαρμοστεί και σε δύο ζεύγη συνεχόμενων ωρών. Οι 
τάξεις του Λυκείου είναι η ομάδα στόχος του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού σεναρίου και 
ιδιαίτερα η Γ΄ τάξη. Η χρονική διάρκεια εκτέλεσης του συγκεκριμένου σεναρίου δε βρίσκε-
ται σε αντίθεση με τα στενά χρονικά όρια που παρουσιάζει η διδασκαλία ενός πανελλαδι-
κώς εξεταζόμενου μαθήματος όπως είναι η Ανάπτυξη Εφαρμογών. Οι μαθητές εμπεδώνουν 
καλύτερα τις δομές επανάληψης που διδάχθηκαν προηγουμένως (Όσο) και επίσης κατανο-
ούν πλήρως τις εμφωλευμένες δομές επανάληψης και τη προστιθέμενη αξία χρήσης της 
κάθε δομής επανάληψης.  

Το λογισμικό Διερμηνευτής της Γλώσσας από την αρχή κέρδισε το ενδιαφέρον των μαθη-
τών. Οι περισσότεροι αντιλήφθηκαν έγκαιρα την αξία του και ανταποκρίθηκαν θετικά στις 
απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. Καθοριστικής σημασίας στη συγκεκριμένη παρέμβαση 
αποτέλεσε το βίντεο της αφόρμησης αλλά και το εκτελέσιμο αρχείο κρυφτό.exe που αποτε-
λούσε τη προσομοίωση του συγκεκριμένου παιχνιδιού. Παρατηρήθηκε επίσης το γεγονός 
ότι δεν υπήρχε καμία ανομοιομορφία στον τρόπο προσέγγισης σχετικά με το φύλο των μα-
θητών. Δηλαδή τα αγόρια προσέγγισαν τις δραστηριότητες με το ίδιο ποσοστό επιτυχίας 
συγκρινόμενα με τα κορίτσια.  

Το συγκεκριμένο σενάριο απέδειξε ότι απαιτείται η κατάλληλη οργάνωση, η χρήση της κα-
τάλληλης μεθόδου διδασκαλίας αλλά και η εμπιστοσύνη στις ικανότητες και τη διάθεση 
των παιδιών ώστε να διεξαχθεί ένα εκπαιδευτικό σενάριο που να καλύπτει τις εκπαιδευτι-
κές ανάγκες. 

Συμπεράσματα 

Πολλές φορές οι μαθητές πρέπει να συγκρουστούν με τις παρανοήσεις και τις πρότερες 
γνώσεις και καταστάσεις τους, ώστε να δημιουργήσουν τις λειτουργικές εκείνες αναπαρα-
στάσεις που είναι κατάλληλες και απαιτητές για την κατανόηση των εννοιών (Τζιμογιάννης 
κ.α., 2005). Το μερίδιο ευθύνης του εκπαιδευτικού είναι πολύ σημαντικό για τη δημιουργία 
του κατάλληλου πλαισίου εργασίας και συνεργασίας των μαθητών μέσω του εκπαιδευτικού 
σεναρίου.  

Η διδασκαλία των μαθημάτων πρέπει να διεξαχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε με τη βοήθεια των 
προτεινομένων ερεθισμάτων να γίνεται η μεταλαμπάδευση και ο πολλαπλασιασμός της 
πληροφορίας μέσω της οποίας η γνώση αποκτιέται. Με τη βοήθεια ενός λογισμικού όπως ο 
Διερμηνευτής της Γλώσσας - όπου ο μαθητής με αρκετά απλές κινήσεις είναι σε θέση να 
προγραμματίσει – επιδοκιμάζεται ο αυτοσχεδιασμός των μαθητών και η γέννηση γόνιμων 
ερωτημάτων που έχουν ως στόχο τη κατανόηση από μέρους των μαθητών των επαναληπτι-
κών δομών με προέκταση τις εμφωλευμένες δομές επανάληψης.  

Σε αρκετές περιπτώσεις για την διδασκαλία τη δομής επανάληψης ΓΙΑ χρησιμοποιούνται 
διάφορα άλλα λογισμικά με καλύτερο περιβάλλον, όπως είναι για παράδειγμα τα λογισμικά 
Robomind, Scratch, Kodu, App Inventor που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο κατηγοριοποίησης 
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(μικρόκοσμοι, οπτικός προγραμματισμός, δημιουργία παιγνίων κ.α.). Στη συγκεκριμένη 
προσέγγιση προτιμήθηκε η χρήση του Διερμηνευτή της Γλώσσας, διότι η ομάδα στόχος της 
Γ’ Λυκείου είναι περισσότερο εξοικειωμένη με τη χρήση του συγκεκριμένου λογισμικού. Το 
σημαντικότερο στοιχείο όμως εστιάζεται στο γεγονός ότι χρησιμοποιεί την ίδια ομάδα ε-
ντολών με τη Γλώσσα που αποτυπώνεται στο πανελλαδικώς εξεταζόμενο μάθημα της 
Α.Ε.Π.Π. 

Κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του σεναρίου δε παρατηρήθηκε κάποια ανομοιομορφία εξαι-
τίας του φύλου. Δηλαδή τα αγόρια μαθητές εργάσθηκαν ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως 
και τα κορίτσια. Βέβαια έγινε προσπάθεια κατά το διαχωρισμό των ομάδων εργασίας να 
είναι μεικτές όσον αφορά το φύλο. Μαθητές οι οποίοι είναι αρκετά εξοικειωμένοι με τη 
χρήση των ΤΠΕ, εμφανίσθηκαν περισσότερο θετικοί στη συγκεκριμένη διδακτική προσέγγι-
ση. Κρίσιμο σημείο της συγκεκριμένης παρέμβασης είναι ο βαθμός εξοικείωσης των μαθη-
τών με το περιβάλλον του Διερμηνευτή της Γλώσσας.  Μεγαλύτερος βαθμός εξοικείωσης 
συνεπάγεται μικρότερο χρονικό διάστημα εκτέλεσης των δραστηριοτήτων και λιγότερος 
«χαμένος» διδακτικός χρόνος.  

Οι μαθητές αντιλαμβάνονται καλύτερα της δομής επανάληψης με γνωστό αριθμό επανα-
λήψεων, όταν προηγουμένως έχουν διδαχθεί μια δομή επανάληψης με άγνωστο αριθμό 
επαναλήψεων, όπου εκτελείται υπό μια συνθήκη, όπως είναι η δομή επανάληψης Όσο. Με 
το τρόπο αυτό αντιλαμβάνονται και κατανοούν σε μεγαλύτερο βαθμό τη σύνδεση του με-
τρητή και της συνθήκης τερματισμού της ΓΙΑ, με αποτέλεσμα να αντιλαμβάνονται τα προ-
βλήματα που δημιουργεί για παράδειγμα ένα μηδενικό βήμα. Είναι σε θέση να μετατρέ-
πουν ευκολότερα μια δομή επανάληψης σε άλλη (από ΓΙΑ σε Όσο και το αντίστροφο όταν 
είναι εφικτό) και να υλοποιούν τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής. Για την εξαγωγή ασφαλέ-
στερων συμπερασμάτων το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο θα υλοποιηθεί και το σχολικό 
έτος 2014-2015 στη Γ’ Λυκείου και με τροποποιήσεις στην Α’ Λυκείου.   
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Περίληψη 

Για πολλούς μαθητές ο προγραμματισμός αποτελεί μια κουραστική και βαρετή διαδικασία. 
Η παραδοσιακή προσέγγιση των αρχών προγραμματισμού δεν αποφέρει τα επιθυμητά α-
ποτελέσματα διότι παρουσιάζεται μια έλλειψη ερεθισμάτων και προσεγγίσεων φιλικών 
προς τους μαθητές. Αρκετές έρευνες στις μέρες μας έχουν αποδείξει ότι η παρουσίαση των 
βασικών αρχών προγραμματισμού με έναν φιλικό, δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο είναι 
κατάλληλη για την εισαγωγή σε προβλήματα με δημιουργικό και ευχάριστο τρόπο. Στην 
παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια εναλλακτική χρήση του λογισμικού App Inventor για 
τη διδασκαλία του προγραμματισμού με απώτερο σκοπό την κατανόηση των βασικών αρ-
χών προγραμματισμού. 

Λέξεις - κλειδιά: App Inventor, αρχές προγραμματισμού, διδασκαλία προγραμματισμού, 
δομή επανάληψης ΓΙΑ. 

Εισαγωγή 

Οι Τζιμογιάννης κ.α. (2005) αναφέρουν ότι οι μαθητές έχουν σημαντικές δυσκολίες στη λει-
τουργική εφαρμογή και στο χειρισμό μεταβλητών σε απλούς αλγορίθμους, ενώ ιδιαίτερες 
δυσκολίες παρουσιάζονται από μαθητές και φοιτητές και στην κατανόηση βασικών προ-
γραμματιστικών δομών, όπως ελέγχου και επανάληψης, από ότι δείχνουν και τα εμπειρικά 
δεδομένα (Εφόπουλος κ.α., 2005, Χαρίσης & Μικρόπουλος, 2008). Χαρακτηριστικό είναι 
πως πολλοί μαθητές, ακόμη και φοιτητές, δεν μπορούν να γράψουν ολοκληρωμένα και λο-
γικά ορθά προγράμματα ακόμη και μετά από πολλά μαθήματα στον προγραμματισμό (Ε-
λευθεριώτη κ.α., 2010, Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2014).  

Οι Ξυνόγαλος κ.α. (2000) τονίζουν ότι έχει διαπιστωθεί πως από τους σημαντικότερους πα-
ράγοντες που αποτελεί πηγή δυσκολιών για την εκμάθηση του προγραμματισμού αποτελεί 
η ασυμβατότητα των πραγματικών διδακτικών αναγκών των μαθητών με την κλασσική δι-
δακτική προσέγγιση. Οι Νικολός κ.α. (2008) αναφέρουν ότι οι γλώσσες γενικού σκοπού πε-
ριλαμβάνουν πολλές εντολές που μαζί με τις συντακτικές λεπτομέρειες που απαιτούνται, 
σχηματίζουν έναν μεγάλο όγκο πληροφορίας η οποία πρέπει να αφομοιωθεί από τους μα-
θητές, με αποτέλεσμα να ασχολούνται λιγότερο με τις βασικές αρχές προγραμματισμού και 
την επίλυση προβλημάτων και περισσότερο με τις λεπτομέρειες μιας γλώσσας (Ορφανάκης 
& Παπαδάκης, 2014).  

Τα διάφορα προγραμματιστικά περιβάλλοντα drag and drop όπως το App Inventor και το 
Scratch, αντικαθιστούν τον προς συγγραφή κώδικα με οπτικά αντικείμενα τα οποία επιλέ-
γονται μέσω ενός πολύ απλού μενού επιλογών μειώνοντας το νοητικό φορτίο που απαιτεί-
ται για τη συγγραφή κώδικα και ταυτόχρονα βοηθώντας τους χρήστες να επικεντρωθούν 
στην επίλυση ενός προβλήματος (Παπαδάκης κ.α., 2013, Ορφανάκης &ι Παπαδάκης, 2014). 
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Οι Resnick et al. (2009) τονίζουν πως τα προγραμματιστικά περιβάλλοντα που παρέχουν 
οπτικά αντικείμενα για τη συγγραφή κώδικα, θεωρούνται εύκολα στην εκμάθησή τους για 
όλες τις ηλικίες (Πρωτοβάθμια – Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση), με διαφορετικά εκπαιδευτι-
κά υπόβαθρα και ενδιαφέροντα, διότι επιτρέπουν στους χρήστες να πειραματίζονται ενώ-
νοντας απλά κομμάτια κώδικα με παρόμοιο τρόπο όπως συνδέουν τα κομμάτια ενός παιδι-
κού παζλ. Σε αυτή τη κατηγορία προγραμματιστικών εργαλείων ανήκουν περιβάλλοντα ό-
πως το Scratch και το App Inventor (Ορφανάκης &ι Παπαδάκης, 2014). 

Το App Inventor 

To App Inventor (εφευρέτης εφαρμογών), είναι ένα λογισμικό οπτικού προγραμματισμού 
με τη χρήση πλακιδίων (Blocks). Με τη βοήθεια ενός εύχρηστου περιβάλλοντος εντολών, 
προσφέρει καινοτόμες λύσεις στην προσέγγιση προγραμματιστικών τεχνικών, καθιστώντας 
τον προγραμματισμό εύκολο και προκαλώντας παράλληλα το ενδιαφέρον των μαθητών και 
εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και προγραμματιστικού υπόβαθρου (Ορφανάκης & Πα-
παδάκης, 2014). Ίσως το μεγαλύτερο πλεονέκτημα του App Inventor είναι ότι δεν απαιτεί 
ιδιαίτερες γνώσεις προγραμματισμού ή εναλλακτικά η εκμάθησή του, λόγω της παιγνιώ-
δους φύσης του, είναι αρκετά εύκολη συγκρινόμενη μ’ άλλα προγραμματιστικά περιβάλλο-
ντα (Παπαδάκης κ.α., 2013, Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2014). Το περιβάλλον προγραμματι-
σμού με πλακίδια θυμίζει σε σημαντικό βαθμό το Scratch, που είναι το δημοφιλέστερο ερ-
γαλείο προγραμματισμού του ΜΙΤ.  

Το περιβάλλον ανάπτυξης του Αpp Ιnventor υποστηρίζει τα τρία δημοφιλέστερα λειτουργι-
κά συστήματα (Mac OS, Linux και Windows). Πλήθος εφαρμογών που έχουν υλοποιηθεί με 
τη βοήθεια του App Inventor είναι δυνατόν να εγκατασταθούν σε συσκευή Android (Ορφα-
νάκης & Παπαδάκης, 2014). Οι Παπαδάκης & Ορφανάκης (2013) αναφέρουν στα πλεονε-
κτήματα χρήσης του Αpp Ιnventor την φορητότητα σε σχέση με το Scartch και το Alice (Ορ-
φανάκης & Παπαδάκης, 2014). Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
δουν άμεσα τις εφαρμογές που υλοποίησαν να τρέχουν στις φορητές τους συσκευές (tab-
lets και smartphones) (Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2014). Επιπλέον η ύπαρξη προσομοιωτή 
προσθέτει μεγάλη ευελιξία στη διδασκαλία του Αpp Inventor, αφού δεν καθιστά υποχρεω-
τική την ύπαρξη smartphones ή tablets εντός του σχολικού εργαστηρίου πληροφορικής 
(Ορφανάκης & Παπαδάκης, 2014). Οι Liu et al. (2013) παρουσιάζουν το γεγονός ότι στις 
ΗΠΑ κατά τη διάρκεια των τελευταίων πέντε ετών γίνεται η χρήση του App Inventor στη 
τυπική εκπαίδευση, δηλαδή πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Ορφανάκης & 
Παπαδάκης, 2014). 

Στόχοι και τοποθεσία  

Το σενάριο επινοήθηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορεί να υλοποιηθεί σε σχολικό εργα-
στήριο. Οι μαθητές με το προσωπικό τους λογαριασμό στις υπηρεσίες της google (π.χ. 
gmail) είναι σε θέση να εργασθούν στο περιβάλλον του λογισμικού, διαδικτυακά. Χωρίζο-
νται σε ομάδες των 2 ατόμων, εργαζόμενοι συνεργατικά, χρησιμοποιώντας ένα σταθμό ερ-
γασίας ανά ομάδα. Επιτρέπεται να φέρουν μαζί τους κινητά τηλέφωνα ή tablets με λει-
τουργικό σύστημα Android για μεγαλύτερη ταχύτητα και αληθοφάνεια στην εκτέλεση των 
προγραμμάτων σε σχέση με τον προσομοιωτή του Αpp Ιnventor. 
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Οι μαθητές είναι ήδη εξοικειωμένοι με το περιβάλλον μέσω δραστηριοτήτων που προηγή-
θηκαν σε άλλες διδακτικές ώρες. Γνωρίζουν τον τρόπο ορισμού μεταβλητών, τις έννοιες των 
αντικειμένων και των ιδιοτήτων, το χειρισμό των συμβάντων. Αντιλαμβάνονται τη λειτουρ-
γία των λογικών και αριθμητικών τελεστών, την έννοια των δομών επιλογής και ακολουθίας 
και γενικότερα είναι ικανοί να δημιουργήσουν απλές εφαρμογές με τη βοήθεια της εφαρ-
μογής. 

Οι διδακτικοί στόχοι που αφορούν τις δεξιότητες κα τις στάσεις αναπτύσσονται σε ολόκλη-
ρη τη διάρκεια του σεναρίου (χρονικής διάρκειας 2 διδακτικών ωρών) και συγκεκριμένοι οι 
μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί να: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Ελέγχουν τη συνθήκη τερματισμού της δομής επανάληψης 

• Εξηγούν τον τρόπο τερματισμού της δομής ΓΙΑ 

• Αναγνωρίζουν την αρχικοποίηση της μεταβλητής ελέγχου και την εντολή ανανέω-
σης της τιμής της 

• Κατανοούν τη λειτουργία των εμφωλευμένων δομών 

• Εφαρμόζουν την επαναληπτική δομή ΓΙΑ στην επίλυση προβλήματος με τη βοήθεια 
του App Inventor 

Ως προς τις ΤΠΕ 

• Δημιουργούν προγράμματα με συνδυασμό εντολών του App Inventor 

• Συνθέτουν τα αντικείμενα που απαρτίζουν ένα πρόγραμμα 

• Ορίζουν τις ενέργειες και τα σενάρια που πρέπει να εκτελεστούν στο περιβάλλον 
του App Inventor 

Ως προς τις στάσεις 

• Αναπτύσσουν το αίσθημα της ομάδας 

• Διαπραγματεύονται τις ιδέες τους και τις προτάσεις τους με τα άλλα μέλη της ομά-
δας 

Περιγραφή δραστηριοτήτων σεναρίου 

Η δομή επανάληψης ΓΙΑ αποτελεί διδακτικό αντικείμενο στα μαθήματα και των δύο σχολι-
κών βαθμίδων, συνεπώς το εκπαιδευτικό σενάριο που ακολουθεί μπορεί να εφαρμοστεί 
τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Γενικό και Επαγγελματικό Λύκειο. Σκοπός του είναι η διδα-
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σκαλία των εννοιών που σχετίζονται με την ορθή χρήση της δομής επανάληψης ΓΙΑ. Ο εκ-
παιδευτικός μοιράζει πολλαπλά φύλλα εργασίας στους μαθητές, οι οποίοι εργάζονται σε 
ομάδες των 2 μαθητών. Οι δραστηριότητες έχουν ως στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν και να 
εμβαθύνουν στην έννοια της δομής επανάληψης ΓΙΑ. Ο εκπαιδευτικός συμμετέχει ενεργη-
τικά στην εκπαιδευτική διαδικασία παρακολουθώντας και ελέγχοντας τις απαντήσεις των 
μαθητών, συμβουλεύοντας τους κριτικά κατά τη φάση επίλυσης των ασκήσεων και ενθαρ-
ρύνοντας τους να συνεχίσουν την προσπάθεια μέσω στοχευόμενων ερωτήσεων. 

Για την επιτυχή έκβαση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου πρέπει να δημιουργηθούν οι κατάλ-
ληλες συνθήκες από τη πλευρά του εκπαιδευτικού ώστε να αυξηθεί το ενδιαφέρον των μα-
θητών. Για το σκοπό αυτό ο εκπαιδευτικός αναφέρει στην ολομέλεια ορισμένα παραδείγ-
ματα από τη καθημερινή ζωή όπου χρησιμοποιούνται επαναληπτικές δομές για την επίλυ-
σή τους από ένα υπολογιστικό σύστημα. Έπειτα ζητείται από τους μαθητές να αναφέρουν 
αντίστοιχα παραδείγματα, εστιάζοντας στο γεγονός της εκτέλεσης των ενεργειών περισσό-
τερων της μιας φοράς αλλά και της γνώσης εκ των προτέρων του αριθμού των επαναλήψε-
ων. Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός επιδεικνύει τον τρόπο χειρισμού της δομής επανάληψης 
ΓΙΑ όπως επίσης και των εμφωλευμένων δομών, σύμφωνα με την εικόνα 1 που ακολουθεί. 
Έπειτα οι μαθητές για 30 λεπτά εργάζονται ομαδοσυνεργατικά, ώστε να υλοποιηθεί το 
φύλλο εργασίας με μισοψημένες και άλυτες ασκήσεις για την εμβάθυνση στη δομή επανά-
ληψης ΓΙΑ. 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα οι μαθητές καλούνται να τροποποιήσουν τον αλγόριθμο της 2ης 

δραστηριότητας του φύλλου εργασίας 1, ώστε να υπολογίζει μόνο το άθροισμα των περιτ-
τών αριθμών της σειράς 10+11+…+50. Έπειτα οι μαθητές πρέπει να πραγματοποιήσουν τις 
κατάλληλες ενέργειες ώστε να υπολογίζεται το άθροισμα των άρτιων δίχως τη χρήση δομής 
επιλογής. Τέλος οι μαθητές θα πρέπει να τροποποιήσουν το παραπάνω πρόγραμμα με την 
προϋπόθεση ότι ο αριθμός τερματισμού της σειράς δεν είναι σταθερός αλλά αλλάζει ανά-
λογα με τις επιθυμίες του χρήστη. Επιπλέον στην εισαγωγή αριθμού από το χρήστη θα πρέ-
πει να πραγματοποιείται έλεγχος εγκυρότητας ώστε οι επιθυμητοί αριθμοί να είναι οι θετι-
κοί. Σε όλες τις δραστηριότητες της 2ης διδακτικής ώρας δίνονται τα πλακίδια που θα χρησι-
μοποιηθούν για την υλοποίηση (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 1: Παραδείγματα δομών επανάληψης 
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Εικόνα 2: Προτεινόμενα Πλακίδια 
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Ανατροφοδότηση 

Το σενάριο υλοποιήθηκε σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό του, για δύο συνεχόμενες 
διδακτικές ώρες. Μπορεί βέβαια να εφαρμοστεί και σε δύο μη-συνεχόμενες, εφόσον γίνει 
μια μικρή έκπτωση χρόνου. Το λογισμικό App Inventor από την αρχή φάνηκε να κεντρίζει το 
ενδιαφέρον των μαθητών, οι οποίοι δεν έδειξαν σε καμιά στιγμή να αδιαφορούν ή να ενο-
χλούν ο ένας τον άλλον. Ανταποκρίθηκαν αρκετά θετικά στις απαιτήσεις των δραστηριοτή-
των, μερικοί με επιπρόσθετη βοήθεια από τον εκπαιδευτικό. Οι μαθητές έδειξαν να κατα-
νοούν την δομή επανάληψης ΓΙΑ, παρόλα αυτά όταν ρωτήθηκαν μερικοί εξ αυτών να εξη-
γήσουν την δομή έδειξαν να αντιμετωπίζουν πρόβλημα. Το να εξηγείς κάτι είναι πιο δύσκο-
λο από το να το καταλάβεις, αυτό μας αφήνει ένα ερώτημα για την κατανόηση της δομής 
επανάληψης μακροπρόθεσμα. 

Διαπιστώθηκε το γεγονός ότι τα αγόρια ανταποκρίθηκαν πιο γρήγορα και με μεγαλύτερη 
ικανότητα συγκρινόμενοι με τα κορίτσια συμμαθητές τους. Μαθητές οι οποίοι χρησιμοποι-
ούν αρκετά στην καθημερινότητά τους tablets και smartphones, δίχως δεύτερη σκέψη α-
φοσιώθηκαν στην εκτέλεση των δραστηριοτήτων εξαιτίας και της δυνατότητας εκτέλεσης 
των εφαρμογών σε πραγματικό χρόνο στις συσκευές τους.  

Το προτεινόμενο σενάριο απέδειξε ότι τα περιβάλλοντα προγραμματισμού πλακιδίων μπο-
ρούν να διδάξουν έννοιες με αποτελεσματικό τρόπο συγκρινόμενα με τα συνηθισμένα πε-
ριβάλλοντα έως τώρα όπως είναι η Αλγοριθμική. Για την επίτευξη των στόχων απαιτείται η 
κατάλληλη οργάνωση, η χρήση της κατάλληλης μεθόδου διδασκαλίας αλλά και η εμπιστο-
σύνη στις ικανότητες και τη διάθεση των μαθητών (Morris et al. 2013). 

Συμπεράσματα 

Σύμφωνα με τους Τζιμογιάννη κ.α. (2005), απαιτείται από τους μαθητές να δημιουργήσουν 
καταστάσεις συγκρούσεων με τις παρανοήσεις τους και τις πρότερες αντιλήψεις τους ώστε 
με τον τρόπο αυτό να δημιουργηθούν λειτουργικές αναπαραστάσεις για την βέλτιστη κατα-
νόηση των διαφόρων εννοιών. Αυτό το περιβάλλον μάθησης δημιουργείται κατά ένα μεγά-
λο μέρος από τον εκπαιδευτικό (Ταμπακάς & Γουγάς, 2009). Η διδασκαλία των μαθημάτων 
στη τυπική και όχι μόνο εκπαίδευση, πρέπει να διεξαχθεί με τέτοιο τρόπο ώστε με τη βοή-
θεια των προτεινομένων ερεθισμάτων να γίνεται η μεταλαμπάδευση και ο πολλαπλασια-
σμός της πληροφορίας.  

Η χρήση του app inventor επιτρέπει στους μαθητές να δημιουργούν εφαρμογές για τα 
smartphones, αυτό από μόνο του αποτελεί έναν σημαντικό παράγοντα στην εκμάθηση του 
προγραμματισμού. Συνδυάζοντας αυτόν τον παράγοντα με τα πλεονεκτήματα της χρήσης 
ενός οπτικού περιβάλλοντος, το App inventor μπορεί να αποτελέσει μια καλή εισαγωγή 
στον προγραμματισμό και στην διδασκαλία βασικών δομών επανάληψης όπως η ΓΙΑ, που 
σύμφωνα με παλαιότερες εργασίες παρουσιάζει μια δυσκολία στην κατανόηση από μέρους 
των μαθητών όλων των βαθμίδων της τυπικής εκπαίδευσης.  
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Φύλλο εργασίας 1 

1η  Διδακτική ώρα 

Δραστηριότητα 1η 

Βήμα 1 

Πόσες φορές θα εκτελεστούν οι παρακάτω επαναλήψεις;  

1. Για Α από 10 μέχρι 20  
2. Για Β από 10 μέχρι 10  
3. Για Ε από 30 μέχρι 20  
4. A110 

A221 
Για ΜΕΤΡΗΤΗ από Α1 μέχρι Α2  

5. Για Γ από -10 μέχρι 10 
6. Για Δ από -10 μέχρι -20 

 

Βήμα 2 

Θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε έναν αλγόριθμο  που θα υπολογίζει το άθροισμα 
1+2+3+…..+100. 

Απαντήστε στις παρακάτω ερωτήσεις 

1. Αριθμός επαναλήψεων; 
2. Ποιος είναι ο μετρητής και ποια η αρχική του τιμή; 
3. Ποιο είναι το βήμα άθροισης του μετρητή; 
4. Ποια τιμή επηρεάζεται από την μεταβολή της τιμής του μετρητή; 

Συναντήσατε κάποια δυσκολία/δυσκολίες στην απάντηση των ερωτήσεων; Αν ναι συζητήστε 
το εντός της τάξης με τους συμμαθητές σας και τον καθηγητή σας. 

Στην συνέχεια συμπληρώστε το απόσπασμα του αλγορίθμου προκειμένου να υπολογίζει το 
άθροισμα 1+2+3+…..+100. 
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Δραστηριότητα 2 

Έπειτα θα προσπαθήσουμε να υλοποιήσουμε τον παραπάνω αλγόριθμο στο περιβάλλον του   
App Inventor. Γνωρίζουμε ήδη ο πώς να δημιουργήσετε σχεδιαστικά μια εφαρμογή όποτε το 
οπτικό κομμάτι σας δίνεται έτοιμο. 

Ανοίξτε το project sum100.aia. Στην περιοχή designer θα δείτε το γραφικό περιβάλλον της 
εφαρμογής. (Εικόνα 1) 

 

Εικόνα 1 

Μεταφερθείτε στην ενότητα Block Editor. Τα πλακίδια που θα χρειαστείτε προκειμένου να 
υλοποιήσετε τον αλγόριθμο είναι τα παρακάτω: 

Αλγόριθμος άθροισμα_100 

Sum  0 

Για i από ….. μέχρι …… 

          Sum  Sum + …..  

     Τέλος_επανάληψης 

     Εμφάνισε Sum 

Τέλος άθροισμα_100 
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Στην Εικόνα 2, βλέπετε το αποτέλεσμα που θα εμφανιστεί όταν στον προσομοιωτή του App 
Inventor όταν πατήσετε το κουμπί υπολόγισε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 2 
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2η  Διδακτική ώρα 

Οι μαθητές εμπλέκονται σε δραστηριότητες που τους δίνουν την δυνατότητα χρησιμοποιώ-
ντας πρότερες και νέες γνώσεις να χρησιμοποιούν το προγραμματιστικό περιβάλλον του App 
Inventor και δημιουργούν απλές εφαρμογές όπως οι παρακάτω. 

Φύλλο Εργασίας 2 

Δραστηριότητα 1 

Χρησιμοποιώντας εμφωλευμένες δομές τροποποιήστε το αλγόριθμο της δραστηριότητας 2 
του φύλλου εργασίας 1, ώστε να υπολογίζεται το άθροισμα μόνο των περιττών αριθμών της 
σειράς 10+11+12…+50.  

Στην εικόνα 1 βλέπεται τον αλγόριθμο συμπληρώστε τις εντολές όπου απαιτείται. 

 

Εικόνα 1 

Προβείτε στις κατάλληλες αλλαγές στον αλγόριθμο ώστε να υπολογίζεται το άθροισμα των 
άρτιων αριθμών παραλείποντας την δομή επιλογής. 

Δραστηριότητα 2 

Τροποποιήστε το πρόγραμμα που υπολογίζει το άθροισμα των περιττών αριθμών, με την 
προϋπόθεση ότι ο αριθμός δεν θα είναι σταθερός αλλά κάθε φορά  ο χρήστης θα τον εισάγει 
και θα υπολογίζεται το άθροισμα μέχρι τον αριθμό αυτό. Επίσης, δεν θα επιτρέπεται από την 
εφαρμογή ο χρήστης να εισάγει αρνητικούς αριθμούς και κείμενο. 

Σας δίνεται έτοιμο το οπτικό μέρος του προγράμματος στο αρχείο forsum.aia, εσείς θα πρέπει 
να ασχοληθείτε μόνο με την υλοποίηση της δομής επανάληψης στην περιοχή Blocks.  
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ΒΗΜΑ 1 

Δημιουργήστε ένα block εντολών ώστε η εφαρμογή να μην επιτρέπει την εισαγωγή αρνητι-
κών αριθμών και κειμένου προειδοποιώντας τον χρήστη. Τα πλακίδια που θα χρειαστείτε εί-
ναι τα παρακάτω (εικόνα 2): 

 

Εικόνα 2 

ΒΗΜΑ 2 

Στη συνέχεια θα πρέπει να υλοποιήστε το δεύτερο μέρος του αλγορίθμου. Επειδή ο αριθμός 
δεν είναι προκαθορισμένος αλλά θα εισάγετε συμφώνα με την επιθυμία του χρήστη, η εφαρ-
μογή θα διαβάζει έναν αριθμό ο οποίος θα καταχωρείτε σε μια μεταβλητή.  

Συμπληρώστε τα στοιχεία που λείπουν στην εικόνα 3 και εκτελέστε τον αλγόριθμό. 

 

Εικόνα 3 
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Στην εικόνα 4, βλέπετε το αποτέλεσμα της εφαρμογής στον προσομοιωτή του App Inventor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 4 

Φύλλο Εργασίας 3 

1. Η  δομή  επανάληψης   ΓΙΑ  χρησιμοποιείτε  όταν  θέλουμε  μια  ομάδα  εντολών  να 
εκτελεστεί περισσότερες από μια φορά. 

Σωστό Λάθος 

2. Οι εντολές που βρίσκονται στο σώμα της δομής επανάληψης είναι δυνατόν να μην ε-
κτελεστούν καμία φορά 

Σωστό Λάθος 

3. Δεν μπορούμε να έχουμε μια δομή επανάληψης μέσα σε μια άλλη δομή επανάληψης 

Σωστό Λάθος 

4. Ατέρμων βρόγχος ή άπειρη ανακύκλωση έχουμε στην περίπτωση κατά την οποία η 
δομή επανάληψης δεν τερματίζει ποτέ. 

Σωστό Λάθος 

5. Στην δομή επανάληψης ο μετρητής πρέπει να αρχικοποιείται πάντα με το νούμερο 1 

Σωστό Λάθος 
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Μελέτη των Κοινωνικών Διαχωρισμών με Λογισμικό Πολλαπλών Πρακτόρων 
Ετεροπαρατήρηση και Αξιολόγηση 

 
Γκαράς Γεώργιος1, Πασχαλιώρη Σταματία2, Γιάτας Δημήτριος3 

1 Καθηγητής Φυσικής, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γ. Λ. Αθηνών Γεννάδειο 
ggkaras@gmail.com 

2 Καθηγήτρια Πολιτικών και Νομικών Επιστημών, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γ. Λ. Αθηνών Γεν-
νάδειο 

spasch@pspa.uoa.gr 
3 Καθηγητής Πληροφορικής, 1ο Πρότυπο Πειραματικό Γ. Λ. Αθηνών Γεννάδειο 

dyiatas@gmail.com 
 
 

Περίληψη 

Με αφορμή το μάθημα κοινωνιολογίας της Γ΄ Λυκείου «Ετερότητα, διαπολιτισμικές και δια-
κοινωνιακές σχέσεις» οι μαθητές εισήχθησαν στην έννοια «ανάδυση» των Πολύπλοκων 
Συστημάτων. Μελετήθηκε στην τάξη το πρόβλημα των διαχωρισμών στην κοινωνία με τη 
βοήθεια του μοντέλου «segregation» του Λογισμικού Προσομοίωσης Πολλαπλών Πρακτό-
ρων NetLogo, όπως αυτό τροποποιήθηκε για τις ανάγκες του μαθήματος. Ακολουθήσαμε τη 
«Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας». Το μάθημα έγινε στο Εργαστήριο Πληροφορικής και 
οι μαθητές εργάστηκαν σε ομάδες συμπληρώνοντας φύλλο εργασίας το οποίο αποτέλεσε 
και το κριτήριο για την αξιολόγηση των ομάδων και του μαθήματος. Οι μαθητές χρησιμο-
ποίησαν το μοντέλο για να μελετήσουν το πρόβλημα «πως οι δια – ατομικές αλληλεπιδρά-
σεις οδηγούν σε συλλογικές αλλαγές». Έκαναν υποθέσεις για τις πιθανές εφαρμογές του 
μοντέλου και ακολούθησε ανατροφοδότηση και συζήτηση. Τέλος αναστοχάστηκαν με βάση 
την ιδιότητά τους ως μαθητές ΠΠΣ. Το μάθημα παρακολούθησαν και αξιολόγησαν γραπτά 
και προφορικά εκπαιδευτικοί του σχολείου. Μερικοί εκδήλωσαν την επιθυμία να χρησιμο-
ποιήσουν και οι ίδιοι κάποιο από τα μοντέλα της NetLogo. 

Λέξεις Κλειδιά: Λογισμικό Πολλαπλών Πρακτόρων, Κοινωνικός Διαχωρισμός 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος Κοινωνιολογία Γ΄ Λυκείου 
Γενικής Παιδείας, γενικός σκοπός αυτού του μαθήματος είναι «η αξιοποίηση της κοινωνιο-
λογικής σκέψης και των κοινωνιολογικών εργαλείων για τη βαθύτερη κατανόηση της δυνα-
μικής της κοινωνίας την ανάπτυξη της αυτογνωσίας και της κοινωνικής συνείδησης με απώ-
τερο στόχο τη δημιουργική ένταξη και παρέμβαση σε ένα πολυπολιτισμικό και συνεχώς με-
ταβαλλόμενο κοινωνικό περιβάλλον». Μεταξύ των ειδικότερων σκοπών περιλαμβάνονται 
κα οι ακόλουθοι: Οι μαθητές «να αναπτύξουν κριτική κοινωνική σκέψη στην ανάλυση των 
κοινωνικών φαινομένων, διαδικασιών, προβλημάτων, κοινωνικών μηνυμάτων και πολλα-
πλών ερεθισμάτων, που χαρακτηρίζουν την κοινωνία της πληροφορίας», «να αναπτύξουν 
κοινωνιογνωσία, συνειδητοποιώντας τις επιδράσεις της κοινωνίας στη συμπεριφορά τους 
αλλά και τις επιδράσεις της συμπεριφοράς τους στον κοινωνικό τους περίγυρο και στην 
κοινωνία», «να συμβάλλουν στο μετασχηματισμό και την αναβάθμιση της κοινωνικής ορ-
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γάνωσης, στο πλαίσιο μιας δημοκρατικής, πλουραλιστικής κοινωνίας», «να διαμορφώσουν 
κοινωνική συνείδηση και να υιοθετήσουν συλλογικές πρακτικές για την πρόληψη και αντι-
μετώπιση των κοινωνικών προβλημάτων που απειλούν τον τόπο, την κοινωνία, τον κόσμο 
και τον πλανήτη μας», «να συνειδητοποιήσουν ότι κάθε κοινωνία και τα μέρη που την α-
παρτίζουν έχουν σταθερές / αρμονίες αλλά παράλληλα αντιμετωπίζουν κοινωνικά προβλή-
ματα και υπόκεινται σε συνεχείς μεταβολές, εντάσεις και συγκρούσεις» (Υ.Α. 99624 /Γ2/17-
9-2003). 

 

Σχήμα 1: Το interface του προγραμματιστικού περιβάλλοντος NetLogo καθώς τρέχει το μο-
ντέλο «segregation». Τα κουμπιά red και green και ο σχετικός κώδικας έχουν εισαχθεί από 
εμάς για να έχει τη δυνατότητα ο ερευνητής να δημιουργήσει αρχικά «σπέρματα» συγκε-

ντρώσεων πληθυσμών. 

Μέσα στο πνεύμα των παραπάνω σκοπών του μαθήματος της κοινωνιολογίας και στo πλαί-
σιο της διεθνούς προσπάθειας που γίνεται τα τελευταία χρόνια για την εισαγωγή στοιχείων 
από τα Πολύπλοκα Συστήματα στην Στοιχειώδη και στη Μέση Εκπαίδευση (Giolmas et al, 
2013) αποφασίσαμε να εισάγουμε τους μαθητές της Γ΄ Λυκείου (τρία τμήματα), στη έννοια 
«ανάδυση» των Πολύπλοκων Συστημάτων με αφορμή το μάθημα κοινωνιολογίας «Ετερό-
τητα, διαπολιτισμικές και διακοινωνιακές σχέσεις». Για το πειραματικό αυτό μάθημα χρη-
σιμοποιήσαμε το μοντέλο «segregation», του λογισμικού Οπτικοποίησης και Προσομοίω-
σης Πολλαπλών Πρακτόρων NetLogo (Σχήμα 1), όπως αυτό τροποποιήθηκε από εμάς για τις 
ανάγκες του συγκεκριμένου μαθήματος. Οι μαθητές της Γ΄ Λυκείου ήταν σχετικά εξοικειω-
μένοι με το λογισμικό NetLogo καθώς το είχαν εφαρμόσει στο πλαίσιο ενός πειραματικού 
μαθήματος Βιολογίας Γενικής Παιδείας στο Κεφάλαιο της Οικολογίας όπου χρησιμοποίησαν 
το μοντέλο «Ants» της NetLogo για να μελετήσουν το πρόβλημα «Εκμετάλλευση ή Εξερεύ-
νηση» (Γκαράς κ.α. 2014). 
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Το λογισμικό NetLogo διαθέτει μία ιδιαίτερα δομημένη γλώσσα προγραμματισμού που επι-
τρέπει τη δημιουργία Οπτικοποιημένων Μοντέλων Πολλαπλών Πρακτόρων. Κατάγεται από 
τη γλώσσα προγραμματισμού logo με την οποία οι μαθητές του Λυκείου είναι εξοικειωμέ-
νοι. Στο λογισμικό αυτό η γνωστή «χελώνα» της logo μπορεί να ανήκει σε έναν πληθυσμό 
(breeds) όπως και οι οντότητες patches που είναι συστατικά του χώρου μέσα στον οποίο 
«ζουν» οι χελώνες. Από τη διεπαφή του προγράμματος μπορεί να αρχικοποιηθεί το μοντέ-
λο με το κουμπί setup και να τρέξει με το κουμπί go. Ο «κόσμος» μέσα στον οποίο «ζουν» 
και αλληλεπιδρούν οι πράκτορες εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή. Υπάρχουν επι-
λογείς για τον καθορισμό αρχικών τιμών των μεταβλητών καθώς και η δυνατότητα να φαί-
νεται με γραφήματα, σε ειδικό παράθυρο, η εξέλιξη των μεταβλητών. Υπάρχει ένας ικανός 
αριθμός έτοιμων μοντέλων τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως έχουν ή να τροπο-
ποιηθούν.  

Στο μοντέλο «segregation» που χρησιμοποιήσαμε σε αυτή την εργασία, σε μια λίμνη ζουν 
δυο ειδών χελώνες, οι πράσινες και οι κόκκινες. Ο χρήστης έχει τη δυνατότητα να επιλέξει 
τον συνολικό αριθμό τους καθώς και το ελάχιστο ποσοστό όμοιων χελωνών που επιθυμεί 
να έχει στη γειτονιά της κάθε χελώνα ώστε να είναι «ευτυχισμένη». Καθώς τρέχει το πρό-
γραμμα κάθε «μη ευτυχισμένη» χελώνα «πηδάει» σε μια τυχαία γειτονική θέση. Αυτό έχει 
σαν αποτέλεσμα να αλλάζει η σύνθεση στο περιβάλλον των άλλων χελωνών με αποτέλεσμα 
το πρόγραμμα να εξελίσσεται κατά τρόπο πολύπλοκο, μη γραμμικό, μέχρι να γίνουν όλες οι 
χελώνες ευτυχισμένες. Το αποτέλεσμα είναι να «αναδύονται» χωρικές κατανομές σε διά-
φορα μοτίβα και σε διάφορα μεγέθη συσσωματωμάτων. Ο χρήστης μπορεί να παρατηρήσει 
διάφορες καταστάσεις ανάλογα με τις αρχικές του επιλογές. Π.χ. μπορεί να δει ότι μικρή 
έστω «επιθυμία» για όμοιους γείτονες οδηγεί σε μεγάλες αλλαγές στο συνολικό μοτίβο οί-
κησης της λίμνης. Το μοντέλο αυτό έχει δημιουργηθεί από τον Uri Wilensky (Wilensky, 
1997; 1999) και είναι εμπνευσμένο από τις μελέτες του Thomas Schelling για τα κοινωνικά 
συστήματα (Schelling, 1978). Έχει χρησιμοποιηθεί για τη μελέτη κοινωνικών διαχωρισμών 
όπως π.χ. δημιουργία οικιστικών μοτίβων για ταξικούς ή φυλετικούς λόγους (Rauch, 2002; 
Hills, 2003). Για τις ανάγκες αυτής της εργασίας τροποποιήσαμε κατάλληλα το αρχικό μο-
ντέλο προσθέτοντας κώδικα και τα κουμπιά red και green στη διεπαφή (Σχήμα 1), ώστε ο 
χρήστης να έχει τη δυνατότητα να δημιουργήσει αρχικά «σπέρματα» συγκεντρώσεων πλη-
θυσμών. Με αυτό τον τρόπο μπορεί να μελετήσει πως τα αρχικά συσσωματώματα οδηγούν 
σε αλλαγές στο τελικό μοτίβο.  

Είναι γνωστό ότι στις μεγάλες μητροπόλεις παρατηρούνται έντονες διαφορές από συνοικία 
σε συνοικία, στο είδος και την πυκνότητα των οικοδομημάτων και στην κοινωνική διαστρω-
μάτωση των κατοίκων. Το φαινόμενο αυτό είναι γνωστό σαν κοινωνικός διαχωρισμός (so-
cial segregation). Ο κοινωνικός διαχωρισμός μπορεί να οδηγήσει σε ακραίες καταστάσεις 
όπως είναι οι «διπλές πόλεις» της Νότιας Αμερικής. Αλλά και πέρα από αυτά τα ακραία πα-
ραδείγματα ο κοινωνικός διαχωρισμός θεωρείται ότι έχει αρνητικές όψεις όπως είναι η α-
ποξένωση των κοινωνικών ομάδων και η μη λειτουργική κατανομή των κοινωνικών και οι-
κονομικών αποθεμάτων. Εκτός από την κοινωνικο-οικονομική, συχνά οι πόλεις παρουσιά-
ζουν και διακριτή κατανομή σε σχέση με τη φυλή ή το χρώμα των ανθρώπων που κατοικούν 
σ’ αυτές, των εθνικών μειονοτήτων και των μεταναστών. Οι κοινωνιολόγοι έχουν ξεχωρίσει 
τριών ειδών μηχανισμούς που οδηγούν στον διαχωρισμό των κοινωνικών στρωμάτων: Ο 
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μηχανισμός των διακρίσεων, θετικών ή αρνητικών, ο οποίος έχει να κάνει με την καθημερι-
νή συμπεριφορά των κατοίκων και μπορεί να οδηγήσει σε φυλετικούς και εθνικούς διαχω-
ρισμούς, οι οικονομικο-κοινωνικοί λόγοι και οι προσωπικές προτιμήσεις. Ανάμεσα στις τε-
λευταίες είναι και οι προτιμήσεις για διαφορετικά περιβάλλοντα ή διαφορετικά σχολεία. 
Θεωρείται ότι οι προτιμήσεις για διαφορετικά σχολεία, ιδιωτικά, «πρότυπα» ή απλώς «κα-
λά» σχολεία ενισχύει τους χωρικούς διαχωρισμούς (Garas, 2012). Το λογισμικό «segrega-
tion» της NetLogo, παρότι απλοποιεί τις πραγματικές αλληλεπιδράσεις που οδηγούν σε 
διαχωρισμό, οδηγεί σε ενδιαφέρουσες δομές και συμπεράσματα. Ένα από αυτά είναι και το 
ότι, μικρές αρχικές συγκεντρώσεις ομοίων, οδηγούν πολλές φορές σε ισχυρούς διαχωρι-
σμούς.   

Η μέθοδος και το μάθημα 

Το μάθημα αυτό έγινε με τη μορφή συνδιδασκαλίας στο εργαστήριο ΤΠΕ του σχολείου. Επι-
λέξαμε τη Διερευνητική Μέθοδο Διδασκαλίας. Ο καθηγητής παρουσίασε το λογισμικό και 
το μοντέλο και οι μαθητές αφέθηκαν να το εξερευνήσουν. Κατέγραψαν τις απαντήσεις στις 
ερωτήσεις του φύλλου εργασίας και την άποψή τους για το ποια πραγματικά συστήματα 
μπορούν να περιγραφούν και να μελετηθούν με το συγκεκριμένο μοντέλο. Στη συνέχεια 
έγινε συζήτηση, καταγραφή των απόψεων και ανατροφοδότηση από τον καθηγητή. Δυστυ-
χώς ο χρόνος δεν επαρκούσε για να γίνει η έρευνα στο διαδίκτυο όπως είχε σχεδιαστεί. Α-
κολούθησε προβληματισμός στις ομάδες πάνω στις διαφορές μεταξύ των πραγματικών συ-
στημάτων και του μοντέλου, καταγραφή των απόψεων και συζήτηση στην τάξη. Τέλος, ως 
φάση αναστοχασμού επιλέχθηκε η συμπλήρωση ερωτηματολογίου επί της ιδιότητας των 
μαθητών να είναι μαθητές σε ένα Πρότυπο Πειραματικό Σχολείο. Πήραν μέρος 57 μαθητές 
από τους 69 της Γ΄ τάξης, χωρισμένοι συνολικά σε 25 ομάδες.  

Το μάθημα έγινε στα πλαίσια της Ενδοσχολικής Επιμόρφωσης, της Αυτοαξιολόγησης και 
του προγράμματος Ετεροπαρατήρησης στα Πρότυπα Πειραματικά Σχολεία. Για τον λόγο 
αυτό υπήρχε παρουσία εκπαιδευτικών-αξιολογητών οι περισσότεροι από τους οποίους 
σχημάτισαν ομάδα και εργάστηκαν όπως οι μαθητές με το φύλλο εργασίας.  

Συζήτηση και συμπεράσματα 

 Στο κύριο μέρος αυτού του μαθήματος οι ομάδες των μαθητών αφέθησαν να δουλεύουν 
στον υπολογιστές με βάση το φύλλο εργασίας. Το φύλλο εργασίας αποτελεί και το κριτήριο 
αξιολόγησης της κάθε ομάδας αλλά και του μαθήματος συνολικά αφού δείχνει πόσο εργά-
στηκαν οι μαθητές και κατά πόσο κατανόησαν το πρόβλημα που μελετούσαν.  

Στο Σχήμα 2 φαίνονται τα ποσοστά των μαθητών που απάντησαν στις διάφορες ερωτήσεις 
καθώς και τα ποσοστά των αποδεκτών απαντήσεων. Ιδιαίτερα κρίσιμη για το κατά πόσο οι 
μαθητές όντως εξερεύνησαν ικανοποιητικά το μοντέλο είναι η ερώτηση Ε. Το ποσοστό 
συμμετοχής των μαθητών στο μάθημα φαίνεται να είναι ικανοποιητικό παρά το γεγονός ότι 
το μάθημα γίνεται σε μαθητές της Γ΄ Λυκείου που βρίσκονται σε απόσταση αναπνοής από 
τις εξετάσεις και αφορά μάθημα μη εξεταζόμενο σε πανελλαδικό επίπεδο. Είναι πάντως 
χαρακτηριστικό ότι αρκετοί μαθητές απέφυγαν να απαντήσουν ή απάντησαν επιπόλαια σε 
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ερωτήσεις που απαιτούσαν κατανάλωση ενέργειας εκ μέρους. Πάντως οι περισσότεροι μα-
θητές πειραματίστηκαν με το μοντέλο αν και όχι πάντοτε ακολουθώντας το φ. ε. 

 

Σχήμα 2: Απαντήσεις (%) στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας.:  Πειραματιστείτε ελεύθερα 
με το μοντέλο. Πειραματιστείτε οπωσδήποτε και για τις παρακάτω τιμές. 1) 2500, 30% 2) 
1600, 60% 3) 2500, 60% Α) Τι παρατηρείτε; Β) Κάθε φορά που τρέχετε το μοντέλο παίρνετε 
το ίδιο αποτέλεσμα ή όχι; Πώς το εξηγείτε; Γ) Μετά το «setup» παρατηρείστε αν υπάρχουν 
περιοχές όπου υπάρχουν μικρές «παρέες» από ίδιες χελώνες. Τι παρατηρείτε ότι συμβαίνει 
με αυτές τις παρέες μετά το «τρέξιμο» του προγράμματος; Δ) Μετά το «setup» δημιουργεί-
στε μόνοι σας με το ποντίκι και πατημένο το κουμπί red ή το κουμπί green μικρές «παρέες» 
από ίδιες χελώνες. Τι παρατηρείτε ότι συμβαίνει με αυτές τις παρέες μετά το «τρέξιμο» του 
προγράμματος; Ε) Όταν οι χελώνες «επιθυμούν» να βρίσκονται παρέα τουλάχιστον με ένα 
ποσοστό από όμοιές τους τι συμβαίνει συνήθως; 1) Τα καταφέρνουν να βρεθούν παρέα με 
όμοιές τους με αυτό το ποσοστό. 2) Τελικά βρίσκονται παρέα με όμοιές τους σε μεγαλύτερο 
ποσοστό. 3) Δεν τα καταφέρνουν. 4) Δεν τα καταφέρνουν όταν επιδιώκουν να κάνουν πα-
ρέα με ένα πολύ μεγάλο ποσοστό από όμοιές τους. Ζ) Γράψτε ονομαστικά πραγματικά συ-
στήματα/καταστάσεις/ όπου αυτό το λογισμικό θα μπορούσε να αποτελέσει εργαλείο μελέ-
της. Η) Σε τι διαφέρουν οι πραγματικές αλληλεπιδράσεις από αυτές του μοντέλου; 

Η ερώτηση Ε αποτελεί κριτήριο για το κατά πόσο οι μαθητές κατανόησαν σε βάθος τη συ-
μπεριφορά του μοντέλου. Βλέπουμε ότι το αντίστοιχο σκορ είναι μέτριο γεγονός που πι-
στεύουμε ότι οφείλεται σε δυο λόγους: 1) στην έλλειψη ικανοποιητικής συγκέντρωσης των 
μαθητών λόγω των προτεραιοτήτων που έχουν 2) στη γνωστή δυσκολία κατανόησης των 
πολύπλοκων συστημάτων (Sterman, 1994). Στην ερώτηση Ζ οι μαθητές πρότειναν μια σειρά 
από συστήματα που μπορούν να μελετηθούν με το συγκεκριμένο μοντέλο. Μεταξύ αυτών 
ήταν η κατανομή των ανθρώπων στις πόλεις ανάλογα με το θρήσκευμά τους, την εθνικότη-
τά τους, το εισόδημά τους, τις απόψεις τους, το χρώμα τους, την κοινωνική τους τάξη και τη 
μόρφωση. 
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Σχήμα 3: Το γεγονός ότι φοιτώ σε ΠΠΣ (κύ-
κλωσε τις απαντήσεις που θεωρείς σωστές) 
Α1) Είναι προϊόν κοινωνικού διαχωρισμού 
Α2) Δεν είναι προϊόν κοινωνικού διαχωρι-
σμού Α3) Είναι προϊόν κοινωνικού διαχωρι-
σμού μόνο για τους μαθητές της Α τάξης οι 
οποίοι έχουν εισαχθεί με εξετάσεις. Α4) Εί-
ναι προϊόν κοινωνικού διαχωρισμού και για 
τους μαθητές που έχουν εισαχθεί με κλή-
ρωση Α5) Είναι προϊόν αυθόρμητου κοινω-
νικού διαχωρισμού Α6) Είναι προϊόν σχε-
διασμένου κοινωνικού διαχωρισμού Α7) 
Ισχύει και το Α5 και το Α6 Α8) Δεν ισχύει 
ούτε το Α5 ούτε το Α6. 

Σχήμα 4: Το γεγονός ότι φοιτώ σε ΠΠΣ ση-
μαίνει ότι: (κύκλωσε τις σωστές απαντήσεις). 
Β1) Είμαι σε ευνοϊκότερη θέση από τους άλ-
λους μαθητές Β2) Έχω περισσότερες ευθύνες 
απέναντι στην κοινωνία Β3) Η κοινωνία έχει 
επενδύσει σε μένα Β4) Θα έχω καλές δια-
συνδέσεις στο μέλλον Β5) Έχω καλύτερους 
καθηγητές Β6) Έχω περισσότερα ερεθίσματα 
Β7) Έχω περισσότερες πιθανότητες να πετύ-
χω στη σχολή που θέλω Β8) Έχω περισσότε-
ρες πιθανότητες να πετύχω στη ζωή μου Β9) 
Έχω περισσότερο άγχος Β10) Δεν υπάρχει 
καμία διαφορά με άλλα σχολεία Β11) Είναι 
χειρότερο σχολείο από τα άλλα. 

Μετά τη συζήτηση και την ανατροφοδότηση που ακολούθησε, οι μαθητές αφέθηκαν να 
αναστοχαστούν με τη βοήθεια ενός ερωτηματολογίου, πάνω στη δική τους κατάσταση, ως 
μαθητές ενός συγκεκριμένου τύπου σχολείου, του ΠΠΣ. Στα Σχήματα 3 και 4 φαίνονται οι 
απαντήσεις τους στις ερωτήσεις κλειστού τύπου, ενώ στο Σχήμα 5 φαίνεται η κατανομή των 
απαντήσεων τους σε μια ανοιχτού τύπου ερώτηση που ζητούσε να εκδηλώσουν τις σκέψεις 
τους και τα συναισθήματά τους για το γεγονός ότι είναι μαθητές ενός τέτοιου σχολείου. 

 

Σχήμα 5: Πώς εκφράστηκαν οι μαθητές για το γεγονός ότι φοιτούν σε ένα ΠΠΣ 

Από τα διαγράμματα στα Σχήματα 3 και 4 παρατηρούμε ότι οι μαθητές της Γ΄ τάξης, αν και 
υπάρχουν αρκετοί που βλέπουν κοινωνικό διαχωρισμό στο γεγονός ότι βρίσκονται σε ένα 
ΠΠΣ (Α1), στην πλειοψηφία τους τείνουν να μην βλέπουν κάτι τέτοιο (Α2), ενώ πιστεύουν 
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ότι ισχύει το αντίθετο για τους μαθητές της Α΄ τάξης που έχουν εισαχθεί με εξετάσεις (Α3). 
Αν και θεωρούν τον εαυτό τους σχετικά ευνοημένο (Σχήμα 5), κυρίως όσον αφορά την ποι-
ότητα της διδασκαλίας και το πλήθος των ερεθισμάτων σε σχέση με τα άλλα σχολεία, δεν 
φαίνεται να αντιλαμβάνονται ότι έχουν γι’ αυτό τον λόγο κάποια υποχρέωση απέναντι στην 
κοινωνία (Β2, Β3). Αυτό δείχνει ότι υπάρχει ανάγκη επαναπροσδιορισμού της παιδαγωγικής 
κατεύθυνσης και του ρόλου των Πρότυπων Πειραματικών Σχολείων. 

 

Σχήμα 6: Η βαθμολογία των παρατηρητών: 1) Σχέδιο μαθήματος 2) Οργάνωση της τάξης 3) 
Μορφές διδασκαλίας, διδακτικά εργαλεία και στρατηγικές 4) Γνωστική   επάρκεια   του   
εκπαιδευτικού   5) Εμπλοκή/συμμετοχή των μαθητών στο μάθημα 6) Σαφήνεια  στην  επι-
κοινωνία  7) Διδακτική    ευελιξία    8) Παιδαγωγικό/μαθησιακό   κλίμα   9) Διαχείριση της 
τάξης 10) Αξιολόγηση των μαθητών σε όλες τις φάσεις της διδασκαλίας 11) Εσωτερική  συ-
νοχή  της  διδασκαλίας  και  διαχείριση  του διδακτικού χρόνου. 

Στο Σχήμα 6 φαίνεται η αξιολόγηση του μαθήματος από τους καθηγητές- παρατηρητές. Το 
γεγονός ότι η βαθμολόγηση είναι υπερβολικά ευνοϊκή ίσως οφείλεται και στο γεγονός ότι ο 
ένας των διδασκόντων ήταν ο διευθυντής του σχολείο και στην επίδειξη αλληλεγγύης προς 
συναδέλφους μιας και η ετεροπαρατήρηση γίνεται μετά από απαίτηση της Διοικούσας Επι-
τροπής των ΠΠΣ. Στις παρατηρήσεις τους οι καθηγητές διατύπωσαν την άποψη ότι το μά-
θημα θα έπρεπε να γίνει σε δυο διδακτικές ώρες και να συνδυαστεί με παραγωγή γραπτού 
λόγου. Είναι σημαντικό ότι οι περισσότεροι καθηγητές-αξιολογητές επέλεξαν τον ρόλο του 
συμμετοχικού παρατηρητή κατά τη διάρκεια των μαθημάτων και πολλοί από αυτούς εκδή-
λωσαν ενδιαφέρον για το λογισμικό και την πιθανή χρήση του. 

Συνοψίζοντας, οι μαθητές σε αυτό το μάθημα προβληματίστηκαν για τον κοινωνικό διαχω-
ρισμό ο οποίος συνδέεται άμεσα με ζητήματα ετερότητας και ιδιαίτερα σε θέματα που α-
φορούν στις σύγχρονες μεγαλουπόλεις, αλλά και πάνω στην ίδια την υπόστασή τους ως 
κοινωνικά υποκείμενα που υπόκεινται σε διαχωρισμούς και προκαλούν διαχωρισμούς. Θε-
ωρούμε ότι αυτός ο προβληματισμός είναι ιδιαίτερα επίκαιρος και γόνιμος, στην εποχή της 
κρίσης, όπου πολλές φορές επικρατούν ακραίοι διαχωρισμοί, περισσότερο δε αναγκαίος 
είναι για τους μαθητές των πόλεων, οι οποίοι ζουν τα φαινόμενα της εξάρτησης και της με-
τανάστευσης, τα οποία παρουσιάζουν αιτιώδη διασύνδεση με φαινόμενα κοινωνικού δια-
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χωρισμού τόσο τοπικά όσο και σε παγκόσμια κλίμακα. Οι μαθητές μέσα από προβληματι-
σμό μπορούν να οδηγηθούν σε επαναξιολόγηση του τρόπου που αλληλεπιδρούν με τους 
άλλους, στη συνειδητοποίηση των στερεοτύπων και προκαταλήψεων που, πιθανότατα, κα-
θορίζουν ή πρόκειται να καθορίσουν τις επιλογές τους και, εν γένει, σε μια επανοριοθέτηση 
του εαυτού τους. Τέλος, ο προβληματισμός αυτός, είναι μια ευκαιρία για την κατανόηση 
της ευθύνης του καθενός στην ενίσχυση ή διατήρηση της κοινωνικής συνοχής. Αυτό ισχύει 
ιδιαίτερα γι’ αυτούς που είτε αυθόρμητα είτε σχεδιασμένα έχουν ωφεληθεί από κάποιου 
είδους κοινωνικό διαχωρισμό.  
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Μετατροπή των δομών επανάληψης με χρήση της Αλγοριθμικής 
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Περίληψη 

Η παρουσίαση των προβλημάτων με έναν απλό, δημιουργικό και φιλικό τρόπο, έχει ως α-
ποτέλεσμα την ενθάρρυνση των μαθητών, τον πολλαπλασιασμό των ερεθισμάτων τους  με 
αποτέλεσμα την μεταλαμπάδευση και πολλαπλασιασμό της γνώσης. Στην παρούσα εργα-
σία παρουσιάζεται ένας εναλλακτικός τρόπος διδασκαλίας της μετατροπής των δομών επα-
νάληψης με τη βοήθεια του Διερμηνευτή της Γλώσσας, που είναι ένα λογισμικό το οποίο 
είναι κατανοητό από τους μαθητές του Λυκείου μιας και χρησιμοποιείται εδώ και αρκετά 
χρόνια. Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί τα μαθήματα προγραμματισμού βαρετά, με 
αποτέλεσμα το πεδίο της μετατροπής μιας δομής επανάληψης σε άλλη, να θεωρείται ένα 
από τα πιο βαρετά σημεία. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι ο τρόπος προσέγγισης των μα-
θητών της Γ’ Λυκείου είναι τέτοιος ώστε να  γίνεται μια στείρα προτυποποίηση κανόνων 
μετατροπής των δομών επανάληψης από τη μια μορφή στην άλλη, δίχως την κατανόηση 
και την εμβάθυνση που δίδει η προσωπική πραγμάτωση των μαθητών.   

Λέξεις - κλειδιά: Αλγοριθμική, Μετατροπές δομών δεδομένων, ΑΕΠΠ, Αλγοριθμική. 

Εισαγωγή 

Οι Ξυνόγαλος κ.α. (2000) τονίζουν την διαπίστωση ότι από τους σημαντικότερους παράγο-
ντες που αποτελεί πηγή δυσκολιών για την εκμάθηση του προγραμματισμού εστιάζεται 
στην ασυμβατότητα των πραγματικών διδακτικών αναγκών των μαθητών με την κλασσική 
διδακτική προσέγγιση. Οι Νικολός κ.α. (2008) αναφέρουν ότι οι γλώσσες γενικού σκοπού 
περιλαμβάνουν πολλές εντολές που μαζί με τις συντακτικές λεπτομέρειες που απαιτούνται, 
σχηματίζουν έναν μεγάλο όγκο πληροφορίας η οποία πρέπει να αφομοιωθεί από τους μα-
θητές, με αποτέλεσμα να ασχολούνται λιγότερο με τις βασικές αρχές προγραμματισμού και 
την επίλυση προβλημάτων και περισσότερο με τις λεπτομέρειες μιας γλώσσας. Αυτό το 
πρόβλημα πιθανόν να το αντιμετωπίζουμε στην περίπτωση της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε 
Προγραμματιστικό Περιβάλλον στο σημείο της μετατροπής της μιας δομής επανάληψης σε 
άλλες, διότι είναι αυστηρή η σύνταξη των συγκεκριμένων εντολών.  

Χαρακτηριστικό είναι πως πολλοί μαθητές, ακόμη και φοιτητές σε πανεπιστημιακές σχολές, 
δεν είναι σε θέση να γράψουν ολοκληρωμένα και λογικά ορθά προγράμματα ακόμη και 
μετά από πολλά μαθήματα στον προγραμματισμό (Ελευθεριώτη κ.α., 2010).  Η κριτική σκέ-
ψη των μαθητών είναι σε μηδενικό σχεδόν επίπεδο, δεν διαθέτουν καμία αλγοριθμική 
σκέψη και δεν έχουν την ικανότητα της μεταφοράς προβλημάτων μαθηματικού τύπου στα 
προβλήματα της καθημερινότητας ( Χαρίσης & Μικρόπουλος, 2008).  
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Γενικότερα δεν υιοθετούνται οι βασικές ιδέες του Piaget και του Papert: ο διδάσκων οφεί-
λει να δημιουργεί κατάλληλες συνθήκες για να μπορέσουν οι μαθητές να οικοδομήσουν τις 
γνώσεις τους. Με τη βοήθεια του εποικοδομητισμού ο μαθητής χτίζει την γνώση του ανι-
χνεύοντας, δοκιμάζοντας, αλληλεπιδρώντας και ανακαλύπτοντας με το περιβάλλον της Αλ-
γοριθμικής και του Διερμηνευτή της γλώσσας: εντολές, συμπεριφορές που αφορούν την 
δομή επανάληψης. Όλες οι δραστηριότητες έχουν την κατεύθυνση που αποτυπώνουν τα 
φύλλα εργασιών. Όλα τα παραπάνω έχουν ως αποτέλεσμα την εμβάθυνση και την μεταλα-
μπάδευση  της γνώσης (Σολομωνίδου, 2006).  

Στόχοι και τοποθεσία 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο προτείνεται να εφαρμοστεί σε μαθητές της Γ΄  Τάξης 
Γενικού Λυκείου, της Τεχνολογικής Κατεύθυνσης στην αντίστοιχη διδακτική ενότητα του 
μαθήματος Ανάπτυξη Εφαρμογών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον και συγκεκριμένα 
σύμφωνα με το ΦΕΚ 345/13-4-1999: Κεφάλαιο 2ο: Βασικές Έννοιες Αλγορίθμων, παράγρα-
φος 2.4.5.: Δομή Επανάληψης, όπως επίσης και Κεφάλαιο 8ο: Επιλογή και Επανάληψη, πα-
ράγραφος 8.2: Εντολές Επανάληψης (με τις υποπαραγράφους 8.2.1, 8.2.2, 8.2.3).  

Ο σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι η κατανόηση της λειτουργίας και της χρησιμότη-
τας μετατροπής μιας δομής επανάληψης σε άλλη, για την μεγαλύτερη εμβάθυνση και ε-
μπέδωση της έννοιας της δομής επανάληψης. Οι διδακτικοί στόχοι που αφορούν τις δεξιό-
τητες και τις στάσεις αναπτύσσονται καθ’ όλη τη διάρκεια του σεναρίου (χρονικής διάρ-
κειας 3 διδακτικών  ωρών) και συγκεκριμένα οι μαθητές θα πρέπει να είναι ικανοί: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
• Να γνωρίσουν και να εμπεδώσουν σε βάθος την έννοια της επανάληψης και ποιος 

ο σκοπός της. 
• Να κατανοούν σε ποια αρχή βασίζεται η μετατροπή μιας δομής επανάληψης σε μια 

άλλη. 
• Να εκτελούν μετατροπές με διάφορους τρόπους με εφαρμογή σε πρακτικά παρα-

δείγματα από την καθημερινότητα των μαθητών. 
• Να εφαρμόζουν τεχνικές μετατροπής δομών. 
• Να επαληθεύουν τα αποτελέσματα που προκύπτουν και να πιστοποιούν την ορθή 

εφαρμογή του αλγορίθμου. 
• Να διακρίνουν τα διαφορετικά βήματα της μεθόδου. 

Ως προς τις ΤΠΕ 
• Να εξοικειωθούν με το πρόγραμμα Αλγοριθμική και συγκεκριμένα τον Διερμηνευτή 

της γλώσσας 
• Να υλοποιήσουν με χρήση προγραμματιστικών εντολών τη μετατροπή μιας δομής 

επανάληψης σε άλλη δομή. 

Ως προς τις στάσεις 
• Οι μαθητές να εργαστούν σε ομάδες, άρα να αναπτυχθεί το αίσθημα της συνεργα-

σίας μεταξύ τους. 
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• Να μπορούν να διαπραγματεύονται τις ιδέες και απόψεις τους με τα άλλα μέλη των 
ομάδων. 

Είναι απαραίτητο οι μαθητές να γνωρίζουν σε ικανοποιητικό βαθμό το πρόγραμμα Αλγο-
ριθμική και τις λειτουργίες αυτού, όπως επίσης να έχουν ήδη εργαστεί σε προηγούμενες 
ενότητες με το πρόγραμμα Διερμηνευτής της γλώσσας ώστε να έχουν εξοικειωθεί με τη 
γραμμή μενού, γραμμή βασικών εργαλείων, τις εντολές του προγράμματος και την εισαγω-
γή μεταβλητών και τελεστών όπως προϋποθέτει το συγκεκριμένο λογισμικό. Επιπροσθέτως 
να έχουν χρησιμοποιήσει το λογισμικό για να συνθέσουν δομές ακολουθίας, επιλογής και 
επανάληψης όπως επίσης και να υλοποιήσουν τα αντίστοιχα διαγράμματα ροής. 

Πέρα από το λογισμικό οι μαθητές είναι απαραίτητο να έχουν διδαχθεί τη δομή επανάλη-
ψης, επιλογής και συνεπώς να αντιλαμβάνονται έννοιες και εντολές ελέγχου όπως η επα-
νάληψη, η επιλογή και η αναζήτηση. Παράλληλα οφείλουν να είναι σε θέση να συνθέτουν 
λογικές ή αριθμητικές παραστάσεις οι οποίες αντιπροσωπεύουν συνθήκες και να αντιλαμ-
βάνονται την ικανοποίηση ή όχι αυτών. Συνεπώς πρέπει να μπορούν να χειρίζονται λογι-
κούς, συγκριτικούς και αριθμητικούς τελεστές.  

Ο κύριος τρόπος εργασίας των μαθητών είναι η ομαδοσυνεργατική μέθοδος. Μια μέθοδος 
η οποία αποδίδει προσδοκώμενα αποτελέσματα όταν συνδυάζεται με την θεωρία μάθησης 
και τις αρχές που πρεσβεύει ο εποικοδομητισμός. Οι μαθητές θα χωριστούν σε ομάδες των 
τριών ατόμων και θα έχουν στην διάθεσή τους ένα σταθμό εργασίας να εργαστούν. Σε κάθε 
υπολογιστή υπάρχει ήδη εγκατεστημένο το προγραμματιστικό περιβάλλον Αλγοριθμική με 
το συνοδευτικό εργαλείο προγραμματισμού Διερμηνευτής της γλώσσας στην ελληνική 
γλώσσα και φυσικά διαθέσιμη πρόσβαση στον Παγκόσμιο Ιστό μέσω του σχολικού δικτύου. 
Ακόμη είναι εγκατεστημένο σε όλους τους σταθμούς εργασίας τουλάχιστον ένας φυλλομε-
τρητής, όπως και λογισμικό σουίτας γραφείου, όπως επίσης και λογισμικό ανάγνωσης αρ-
χείων pdf. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Την πρώτη διδακτική ώρα (1ο φύλλο εργασίας) γίνεται η εισαγωγή με την ανάκτηση γνώσε-
ων από τα προηγούμενα μαθήματα σχετικά με τις κατηγορίες προβλημάτων που λύνονται 
με τη χρήση δομών επανάληψης και με την αναφορά παραδείγματος για κάθε κατηγορία. 
Αναγνωρίζεται κάθε κατηγορία από τους μαθητές. Στο τέλος θα πρέπει να έχουν επισημαν-
θεί οι παρακάτω κατηγορίες προβλημάτων: 

• Γνωστός αριθμός επαναλήψεων με άγνωστους αριθμούς (που εισάγονται) 
• Άγνωστος αριθμός επαναλήψεων με άγνωστους αριθμούς (που εισάγονται). – Α-

ναφορά στην τιμή – φρουρό. 
• Γνωστός αριθμός επαναλήψεων με γνωστούς αριθμούς. 
• Άγνωστος αριθμός επαναλήψεων με γνωστούς αριθμούς (αναφορά πάλι στην τιμή 

– φρουρό). 
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Οι μαθητές στο εργαστήριο Πληροφορικής και χωρισμένοι σε τριάδες, αναπτύσσουν τους 
σχετικούς αλγορίθμους με τη χρήση του λογισμικού της Αλγοριθμικής στα παραδείγματα-
ασκήσεις που τους δίνονται από τον εκπαιδευτικό. Συγκεκριμένα, καλύπτονται οι μετατρο-
πές από τη δομή επανάληψης ΟΣΟ… στη δομή επανάληψης ΓΙΑ… κάθε ομάδα καλείται να 
αποφασίσει για την ισοδυναμία των σχετικών προγραμμάτων, να συμπληρώσει κώδικα ώ-
στε να προκύψουν ισοδυναμίες μετατροπών και να αναπτύξει πρόγραμμα ισοδύναμο με 
άλλο, αλλά με διαφορετική δομή επανάληψης. την ανάπτυξη του αλγορίθμου επίλυσης. Στη 
συνέχεια παροτρύνονται οι ομάδες να υλοποιήσουν τους αλγορίθμους και με τις άλλες δύο 
δομές επανάληψης. Στο τέλος, γενικεύεται η μεθοδολογία μετατροπής από την ΟΣΟ… στη 
ΓΙΑ… 

Τη δεύτερη διδακτική ώρα ακολουθείται η προσέγγιση που χρησιμοποιήθηκε κατά τη διάρ-
κεια της 1ης διδακτικής ώρας. Η διαδικασία συνεχίζεται με παραδείγματα μετατροπών των 
δομών ΟΣΟ… και ΓΙΑ… Επίσης, γίνεται εισαγωγή και στην τρίτη δομή επανάληψης, την ΑΡ-
ΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ… με παραδείγματα μετατροπών στην δομή επανάληψης ΟΣΟ… Χρησι-
μοποιείται πάλι δραστηριότητες με έτοιμο κώδικα από ισοδύναμα προγράμματα και κώδι-
κα που απαιτεί συμπλήρωση ώστε να γίνει ισοδύναμος με άλλον που δίνεται. Τέλος, κα-
λούνται οι μαθητές αφού έχουν δει τις μετατροπές να αναπτύξουν δικό τους ισοδύναμο 
κώδικα σε σχέση με άλλον που δίνεται, χρησιμοποιώντας τις δομές επανάληψης ΟΣΟ… και 
ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ… 

Στο τέλος της διδακτικής ώρας γίνεται συζήτηση και εξάγονται συμπεράσματα. Αφήνονται 
οι μαθητές κάθε ομάδας να αποφασίσουν με ποια δομή θα ξεκινήσουν και κατόπιν τους 
ενθαρρύνονται από τον εκπαιδευτικό να γράψουν αλγορίθμους με τις υπόλοιπες δομές ε-
πανάληψης. Στη 2η κατηγορία περιμένουμε από τις ομάδες να αναφέρουν την αδύνατη 
επιλογή της δομής επανάληψης ΓΙΑ… και συνδέουμε με τις τυχόν λανθασμένες επιλογές 
που μπορεί να έχουν γίνει στις δραστηριότητες της 1ης διδακτικής ώρας. Στο τέλος, γενι-
κεύεται η μεθοδολογία επίλυσης. Κάθε ομάδα επισημαίνει και διορθώνει τα τυχόν λάθη 
που έχει κάνει στις μετατροπές. 

Ολοκληρώνεται η διαδικασία μετατροπής δομών επανάληψης, γενικεύοντας και χρησιμο-
ποιώντας και τις τρεις δομές (όπου αυτό είναι εφικτό) για την επίλυση προβλημάτων που 
απαιτούν επανάληψη. Δίνεται πρόγραμμα με τη δομή ΓΙΑ… και οι μαθητές αναπτύσσουν 
ισοδύναμο πρόγραμμα με τις δομές ΟΣΟ… και ΑΡΧΗ_ΕΠΑΝΑΛΗΨΗΣ… Στο τέλος οι μαθητές 
καλούνται να αξιολογήσουν το λογισμικό Αλγοριθμική που χρησιμοποίησαν, συμπληρώνο-
ντας το σχετικό ερωτηματολόγιο.  

Κύριος τρόπος αξιολόγησης είναι η παρακολούθηση από τον εκπαιδευτικό του τρόπου ερ-
γασίας των μαθητών, ελέγχου του βαθμού επίτευξης των στόχων που τέθηκαν σε αρχικό 
στάδιο του σεναρίου τόσο από τους μαθητές σε ατομικό επίπεδο όσο και σε ομαδικό. Πα-
ράλληλα σε κάποια φύλλα εργασιών, στο τέλος των δραστηριοτήτων υπάρχουν ερωτήσεις 
οι οποίες έχουν διττή στόχευση. Στην αξιολόγηση των μαθητών μέσω των απαντήσεών τους 
σε ερωτήσεις ανοιχτού τύπου που συμπληρώνονται μετά την ολοκλήρωση των δραστηριο-
τήτων, αλλά και στην αξιολόγηση των δραστηριοτήτων των ιδίων και κατ’ επέκταση του 
διδακτικού σεναρίου. Με σκοπό την αυτοαξιολόγηση των μαθητών,  δίνεται στους μαθητές 
την τρίτη και τελευταία ώρα η δυνατότητα μέσα από σταυρόλεξο με ερωτήσεις σχετικά με 
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τις μετατροπές των δομών επανάληψης να προκύψει η αυτοαξιολόγηση. Ιδιαίτερο ενδια-
φέρον παρουσιάζουν οι ερωτήσεις διότι δεν επικεντρώνονται σε θέματα θεωρίας, αλλά 
στοχεύουν σε απαντήσεις οι οποίες θα αποδεικνύουν την εις βάθος εμπέδωση του συγκε-
κριμένου γνωστικού αντικειμένου. 

 

Εικόνα 1: Ένα δείγμα δραστηριοτήτων 

Ανατροφοδότηση 

Το σενάριο υλοποιήθηκε ακριβώς σύμφωνα με το χρονοπρογραμματισμό του, για τρεις δι-
δακτικές ώρες. Το λογισμικό Διερμηνευτής της Γλώσσας από την αρχή κέρδισε το ενδιαφέ-
ρον των μαθητών. Οι περισσότεροι αντιλήφθηκαν έγκαιρα την αξία του και ανταποκρίθη-
καν θετικά στις απαιτήσεις των δραστηριοτήτων. Σημαντικό ρόλο στη συγκεκριμένη προ-
σέγγιση από μέρους των παιδιών έπαιξε ο έτοιμος κώδικας που τους δόθηκε αλλά και η 
δυνατότητα της βηματικής εκτέλεσης που προσδίδει το λογισμικό. Οι ομάδες εκ των προτέ-
ρων είχαν χωριστεί με τέτοια διάταξη ώστε κατά το δυνατό να προχωρά εξίσου η διαδικα-
σία και δεν ελήφθησαν υπόψη πρότερες παρέες και φιλίες για την δημιουργία των ομάδων. 
Η επιλογή της ενασχόλησης με  ομάδες των τριών ατόμων ήτανε αρκετά στοχευμένη, διότι 
πολλαπλασιάστηκε περισσότερο η δυνατότητα της ομαδοσυνεργατικής εργασίας μεταξύ 
των μαθητών. Παρατηρήθηκε υπευθυνότητα συνεργασίας μεταξύ των ομάδων, λήφθησαν 
δίκαιες και υπεύθυνες αποφάσεις, εκτελεστήκανε όλες οι υποχρεώσεις.  

Ένα γενικότερο πρόβλημα που παρουσιάστηκε σε ορισμένους μαθητές κατά την εφαρμογή 
του σεναρίου είναι η λάθος χρήση των δομών επανάληψης, των στοιχείων της, της θέσης 
αυτών καθώς επίσης και των λογικών τελεστών. Επίσης η ίδια η διαδικασία της μετατροπής 
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με την θέσπιση συγκεκριμένων κριτηρίων χαρακτηρίστηκε από ορισμένους μαθητές ως μια 
δύσκολη προσέγγιση – όπως έχει φανεί κατά το παρελθόν - και μάλιστα αρκετοί δεν μπο-
ρούν να την υλοποιήσουν ακόμα και εκτός προγραμματιστικού περιβάλλοντος. Η κύρια δυ-
σκολία προσεγγίζεται στο κατά πόσο οι μαθητές είναι σε θέση να αντιληφθούν την αντιμε-
τάθεση των συνθηκών ελέγχου των δομών σε συνδυασμό με την αντιμετάθεση βημάτων. 

Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία των μαθημάτων πρέπει να διεξάγεται με τέτοιο τρόπο ώστε με τη βοήθεια 
των προτεινομένων ερεθισμάτων να γίνεται η μεταλαμπάδευση και ο πολλαπλασιασμός 
της πληροφορίας. Σύμφωνα με τους Τζιμογιάννης κ.α. (2005), απαιτείται από τους μαθητές 
να συγκρουστούν με τις παρανοήσεις τους και τις πρότερες καταστάσεις τους ώστε να δη-
μιουργήσουν λειτουργικές αναπαραστάσεις για την κατανόηση των εννοιών. 

Σε αρκετές περιπτώσεις για την διδασκαλία των δομών επανάληψης ΓΙΑ γίνεται η χρήση 
διάφορων άλλων λογισμικών με καλύτερο περιβάλλον, πιο φιλικό προς τους μαθητές, με 
μια «παιχνιδιάρικη» προσέγγιση, όπως είναι για παράδειγμα τα λογισμικά Robomind, 
Scratch, Kodu, App Inventor που καλύπτουν ένα ευρύ πεδίο κατηγοριοποίησης (μικρόκο-
σμοι, οπτικός προγραμματισμός, δημιουργία παιγνίων κ.α.). Στη συγκεκριμένη προσέγγιση 
προτιμήθηκε η χρήση του Διερμηνευτή της Γλώσσας, διότι η ομάδα στόχος  των μαθητών 
της Γ’ Λυκείου είναι αφενός περισσότερο εξοικειωμένη με τη χρήση του συγκεκριμένου λο-
γισμικού, αφετέρου δε  χρησιμοποιεί την ίδια ομάδα εντολών με τη Γλώσσα που χρησιμο-
ποιείται στο Πανελλαδικός εξεταζόμενο μάθημα της Ανάπτυξης Εφαρμογών σε Προγραμ-
ματιστικό Περιβάλλον. 
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Το web 2.0 στην υπηρεσία της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η χρήση του Weebly στα πλαί-
σια διδασκαλίας του μαθήματος Πολυμέσα-Δίκτυα. 

Παπαδάκης Σταμάτιος1, Ορφανάκης Βασίλειος2 
1Καθηγητής Πληροφορικής, 2Υπεύθυνος ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. Λασιθίου  

stpapadakis@gmail.com, vorfan@gmail.com  

Περίληψη 

Η σημαντικότερη διαφορά των μαθημάτων της Πληροφορικής σε σχέση με τα υπόλοιπα 
μαθήματα του Προγράμματος Σπουδών είναι ότι η παρεχόμενη γνώση δεν μπορεί να είναι 
στατική, αλλά πρέπει να εξελίσσεται δυναμικά, ακολουθώντας τις τεχνολογικές εξελίξεις 
της επιστήμης των υπολογιστών. Από τη στιγμή που η διαχρονικότητα και η αξία των παρε-
χόμενων γνώσεων είναι αμφισβητήσιμη, καθίσταται αναγκαία η αναζήτηση δεξιοτήτων που 
αποκτώνται μέσα από τη διδασκαλία συγκεκριμένων αντικειμένων. Τα τελευταία χρόνια με 
την εξέλιξη της Πληροφορικής, το διδακτικό έργο εμπλουτίζεται με νέα εργαλεία τα οποία 
προσφέρουν νέες πρωτόγνωρες δυνατότητες σε όσους εκπαιδευτικούς τα αξιοποιούν. Στnν 
παρούσα εργασία θα παρουσιάσουμε μια προσέγγιση της διδασκαλίας, αξιοποιώντας την 
τεχνολογία web 2.0 για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων, στα πλαίσια 
του μαθήματος Πολυμέσα - Δίκτυα της Γ΄ τάξης του Γενικού Λυκείου.. 

Λέξεις - κλειδιά: Weebly, Πολυμέσα-Δίκτυα, web 2.0 

Εισαγωγή 

Η διδακτική προσέγγιση του μαθήματος «Πολυμέσα-Δίκτυα», όπως και όλων των αντικει-
μένων της Πληροφορικής, έχει ιδιαιτερότητες που επιβάλλουν ένα διαφορετικού τύπου 
μάθημα. Ο εκπαιδευτικός, από φορέας γνώσης που είναι στα συμβατικά μαθήματα, μετα-
τρέπεται σε καθοδηγητή και συντονιστή των μαθησιακών δραστηριοτήτων των μαθητών. 
Το εργαστήριο Πληροφορικής αποτελεί για το μαθητή χώρο μελέτης, ενεργητικής συμμετο-
χής και συνεργασίας (τόσο με το διδάσκοντα όσο και τους άλλους συμμαθητές), ώστε να 
ενθαρρύνεται και να ευνοείται η αλληλεπιδραστική μάθηση, η αυτενέργεια και η ερευνητι-
κή προσέγγιση της γνώσης (Γεωργίου κ.ά, 1999). 

Επιπρόσθετα, σήμερα οι Νέες Τεχνολογίες και κυρίως τα υπερμέσα και οι δικτυακές τεχνο-
λογίες, βρίσκονται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος και μονοπωλούν την Εκπαιδευτική 
Τεχνολογία (Μπράτιτσης, 2013). Για το λόγο αυτό, θα πρέπει το μάθημα «Πολυμέσα-
Δίκτυα» να οργανωθεί με βάση την προσέγγιση της διδασκαλίας μεθοδολογιών οργάνωσης 
πληροφοριών και ανάπτυξης εργασιών τύπου project. Με τον τρόπο αυτό θα μπορέσει να 
υποστηρίξει με επιτυχία διαχρονικές δεξιότητες αντίστοιχες με άλλα μαθήματα του Προ-
γράμματος Σπουδών (ΕΠΠΣ, 1997). 

Το μάθημα Πολυμέσα -Δίκτυα 

Το μάθημα Πολυμέσα -Δίκτυα είναι μάθημα επιλογής της Γ΄ τάξης Γενικού Λυκείου. Παρότι 
υπάρχουν και άλλα μαθήματα επιλογής, η πλειονότητα των μαθητών της Γ’ Λυκείου (η ο-
ποία δεν επιθυμεί να εξεταστεί σε Πανελλαδικό ή ενδοσχολικό επίπεδο στο μάθημα Αρχές 
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Οικονομικής Θεωρίας) το επιλέγει λόγω του ενδιαφέροντος που παρουσιάζει η θεματολο-
γία του. Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι η ύλη του μαθήματος πραγματεύεται τη γνώση και κα-
τανόηση από την πλευρά των μαθητών των σταδίων σχεδίασης, υλοποίησης και αξιολόγη-
σης μιας εφαρμογής πολυμέσων. Το μάθημα διδάσκεται στο εργαστήριο Πληροφορικής. 
Σύμφωνα με το πρόγραμμα Σπουδών του μαθήματος, η διδασκαλία του μαθήματος προ-
βλέπεται να ολοκληρωθεί σε 50 διδακτικές ώρες οι οποίες διδάσκονται δυο φορές την ε-
βδομάδα, κατανεμημένες σε διάφορες διδακτικές ενότητες. Η προτεινόμενη κατανομή του 
διδακτικού χρόνου σύμφωνα με τις οδηγίες διδασκαλίας του μαθήματος (139607/Γ2, 01-
10-2013) είναι ενδεικτική (ΥΠΑΙΘ, 2013).  

Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να κάνει τον χρονοπρογραμματισμό και το σχεδιασμό της διάρ-
θρωσης της ύλης με βάση τα μαθησιακά χαρακτηριστικά, τα ενδιαφέροντα και το υπόβα-
θρο των μαθητών της τάξης του. Προτείνεται, σε όλες τις ενότητες, η ένταξη συνθετικών 
εργασιών που θα εκπονηθούν από τους μαθητές, τόσο ατομικά όσο και ομαδοσυνεργατικά. 
Η θεματολογία τους μπορεί να αντλείται από το γνωστικό πεδίο της Πληροφορικής ή/και να 
είναι διαθεματική – διεπιστημονική σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς άλλων γνωστι-
κών αντικειμένων. Ο εκπαιδευτικός αξιοποιώντας τη μέθοδο project, θα πρέπει να καθοδη-
γεί τους μαθητές και να δίνει ιδιαίτερη προσοχή στα στάδια της διερεύνησης θέματος, της 
μεθοδολογίας σχεδιασμού και του προγραμματισμού δραστηριοτήτων, της υλοποίησης και 
της αξιολόγησης των πολυμεσικών εργασιών. Για την υλοποίηση των συνθετικών εργασιών 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί ελεύθερο λογισμικό (ΥΠΑΙΘ, 2013). 

Το web 2.0  

Η έννοια του Web 2.0 χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά σε ένα συνέδριο για την ανταλλα-
γή ιδεών μεταξύ του εκδοτικού οίκου O’Reilly και του Medialive International, το 2004. Το 
Web 2.0 αναφέρεται σε μία υποτιθέμενη ή προτεινόμενη δεύτερη γενιά από web-based 
(βασισμένες στο διαδίκτυο) κοινότητες και υπηρεσίες που έχουν σκοπό να διευκολύνουν τη 
δημιουργικότητα, τη συνεργασία και την ανταλλαγή ιδεών μεταξύ των χρηστών. Παραδείγ-
ματα τέτοιων υπηρεσιών αποτελούν οι δικτυακοί τόποι κοινωνικής δικτύωσης (social 
networking sites), τα wikis, τα blogs, τα mashups, τα micro-blogging, τα rss, το podcasting 
κ.α. Συμπερασματικά, λοιπόν, θα λέγαμε πως ο όρος Web2.0 εκφράζει την αλλαγή στον 
τρόπο με τον οποίο χρησιμοποιείται πλέον το διαδίκτυο. Δεν αποτελεί κάποιο νέο τεχνολο-
γικό πρότυπο, αλλά αναφέρεται στη χρήση του διαδικτύου ως μια πλατφόρμα εφαρμογών, 
όπου η συμμετοχή των χρηστών στην ανάπτυξη και διαχείριση του περιεχομένου, αλλάζει 
τη φύση και την αξία της πληροφορίας (Δεληδίνα & Φτεργιώτη, 2008). 

Αρκετά από τα εργαλεία του web 2.0 παρότι δε δημιουργήθηκαν με στόχο την αξιοποίησή 
τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχουν βρει με επιτυχία το δρόμο τους εντός των σχολι-
κών τάξεων. Ενδεικτικά αναφέρουμε (κυρίως στο εξωτερικό και δευτερευόντως στην Ελλά-
δα) την ευρεία χρήση των ιστολογίων, των wikis αλλά ακόμη και του facebook, του twitter, 
του edmodo κ.α. Ένα επίσης εργαλείο web 2.0 δημοφιλές στο εξωτερικό αλλά όχι ευρύτατα 
γνωστό στη χώρα μας είναι το Weebly. 

To Weebly (http://www.weebly.com) είναι ένα εργαλείο δημιουργίας δικτυακών τόπων το 
οποίο επιτρέπει στους χρήστες του να σχεδιάσουν δικτυακούς τόπους, ιστολόγια, ακόμη 
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και δικτυακά καταστήματα δίχως να απαιτείται η γνώση σύνταξης κώδικα οποιαδήποτε 
μορφής (HTML, CSS κ.α.). Προφανώς δεν είναι η μοναδική υπηρεσία στο διαδίκτυο. Για πα-
ράδειγμα υπάρχουν τα ανταγωνιστικά Wix (http://www.wix.com/), Google Sites 
(http://sites.google.com/), WordPress (http://wordpress.com/) , Kidblog 
(http://kidblog.org/) και Yola (https://www.yola.com/), αλλά έχοντας αποσπάσει θετικές 
κριτικές για την ευκολία χρήσης του, τις δυνατότητες drag & drop που παρέχει, και πολλά 
άλλα χαρακτηριστικά του, η υπηρεσία Weebly είναι πλέον αναγνωρισμένη σε όλο τον κό-
σμο με περισσότερους από 12 εκατομμύρια εγγεγραμμένους χρήστες (Wikipedia, 2014). Το 
Weebly υποστηρίζει 11 γλώσσες (τα ελληνικά δεν περιλαμβάνονται) και είναι διαθέσιμο σε 
διάφορες τεχνολογικές πλατφόρμες συμπεριλαμβανομένων των ΗΥ, ταμπλετών και των 
smartphones. Με δωρεάν υπηρεσίες φιλοξενίας στο σύννεφο (cloud hosting), χρήσης ονό-
ματος τομέα (της μορφής http:// _____ .weebly.com) και μια μεγάλη ποικιλία από 70 προ-
σαρμόσιμα σχέδια (templates), το Weebly θεωρείται ως ένα ελκυστικό εργαλείο.  

Σχετικά πρόσφατα η υπηρεσία Weebly έκανε την είσοδο της και στον εκπαιδευτικό τομέα 
παρουσιάζοντας μια νέα υπηρεσία με τίτλο Weebly for Education 
(http://education.weebly.com/) (Roe, 2011). Η υπηρεσία αυτή εμπεριέχει όλα τα χαρακτη-
ριστικά της αρχικής υπηρεσίας πλέον ορισμένων χαρακτηριστικών, προσανατολισμένων 
ειδικά για εκπαιδευτική χρήση. Συνοπτικά προσφέρει στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα 
να δημιουργήσουν ένα δικτυακό τόπο για τέσσερις διαφορετικές τάξεις, ενώ σε κάθε τάξη 
μπορούν να διαχειρίζονται έως και 40 μαθητές. Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αποκτήσει ονό-
ματα χρηστών και κωδικούς πρόσβασης για τους μαθητές του, έτσι ώστε οι ίδιοι οι μαθητές 
να μην χρειάζεται να παρέχουν τα προσωπικά τους στοιχεία. Στη συνέχεια, οι μαθητές μπο-
ρούν να δημιουργήσουν τους δικούς τους δικτυακούς τόπους και ιστολόγια, χρησιμοποιώ-
ντας τους δωρεάν λογαριασμούς τους. Ωστόσο, το Weebly παρέχει επιπλέον δυνατότητες 
για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των μαθητών και των εκπαιδευτικών. Ο εκπαιδευτι-
κός μπορεί, εφόσον το επιθυμεί, να ρυθμίσει ώστε ορισμένοι δικτυακοί τόποι να είναι ορα-
τοί μόνο από τα μέλη της ίδιας τάξης. Σημαντικό είναι ότι σε αντίθεση με άλλες αντίστοιχες 
δωρεάν υπηρεσίες του web 2.0, το Weebly δεν προβάλει διαφημίσεις στους δικτυακούς 
τόπους των μαθητών. Επιπρόσθετα, η υπηρεσία Weebly for Education υποστηρίζει τη δη-
μιουργία photo galleries και slideshows για την προβολή των εργασιών - δραστηριοτήτων 
των μαθητών, την ενσωμάτωση YouTube videos και Google Maps, τη χρήση video & music 
players ή οποιοδήποτε άλλο widget ή στοιχείο (element) επιθυμεί ο μαθητής, αρκεί να εν-
σωματώσει τον κώδικα HTML (που μπορεί να βρει ελεύθερα διαθέσιμο στο διαδίκτυο) στον 
αντίστοιχο HTML περιέκτη (container). Οι μαθητές μπορούν επίσης, εφόσον το επιθυμούν, 
να ενσωματώσουν συστήματα ψηφοφοριών (polls), αναγνώστες ειδήσεων (feed readers), 
social icons, απλά κάνοντας χρήση της λειτουργίας drag & drop. Τέλος, οι μαθητές μπορούν 
να επιλέξουν και να παραμετροποιήσουν έτοιμα πρότυπα από μια συλλογή ή να μεταφορ-
τώσουν το δικό τους πρότυπο.  

Συνοψίζοντας, το Weebly είναι ένα δωρεάν διαδικτυακό εργαλείο μάθησης που επιτρέπει 
τόσο στους εκπαιδευτικούς όσο και στους μαθητές να κατασκευάσουν και να μοιράζονται 
περιεχόμενο διαδραστικά. Αυτό επιτυγχάνεται σε ένα ασφαλές και συνεργατικό περιβάλ-
λον, το οποίο είναι πλήρως ελεγχόμενο από τον εκπαιδευτικό. Το Weebly παρέχει στους 
χρήστες του κυριότητα και ευελιξία στις δημιουργίες τους, συνδυασμένο με ευκολία χρή-
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σης, αξιοπιστία και ταχύτητα. Ως εκ τούτου, θεωρούμε ότι η υπηρεσία που περιγράψαμε 
αποτελεί ένα εξαιρετικό εργαλείο για τους εκπαιδευτικούς οι οποίοι θέλουν οι μαθητές 
τους να εισαχθούν στον κόσμο των πολυμέσων, ενώ για τους μαθητές είναι μια χρήσιμη 
πλατφόρμα για την εισαγωγή τους σε πολυμεσικές εφαρμογές μέσω ενός ασφαλούς και 
εύχρηστου περιβάλλοντος. Επιπλέον, με τον έλεγχο στη σχεδίαση και διαχείριση του δι-
κτυακού τους τόπου, οι μαθητές ενθαρρύνονται να ασχοληθούν ενεργά σε συνεργατικές 
δραστηριότητες μάθησης. 

Η διδακτική προσέγγιση του μαθήματος 

Οι οδηγίες για την οργάνωση της διδακτέας ύλης (σύμφωνα με όσα αναγράφονται στο βι-
βλίο του καθηγητή) παρέχουν σχετική ευελιξία στο διδάσκοντα, καθώς αναφέρεται ότι ο 
διδάσκων μπορεί να πάρει την πρωτοβουλία και να δώσει μεγαλύτερη βαρύτητα σε κάποια 
ή κάποιες ενότητες, εκτιμώντας και αξιολογώντας τα ενδιαφέροντα, τις δεξιότητες και τις 
ιδιαιτερότητες των μαθητών της τάξης του σε συνδυασμό με το διαθέσιμο εξοπλισμό των 
εργαστηρίων Πληροφορικής σε υλικό και λογισμικό. Ενδεικτικά το βιβλίο του καθηγητή 
προτείνει 3 διδακτικά σενάρια. Για τη διδακτική παρέμβαση που υλοποιήσαμε, επιλέξαμε 
να ακολουθήσουμε το τρίτο διδακτικό σενάριο, σύμφωνα με το οποίο το διδακτικό αντικεί-
μενο διδάσκεται μέσα από εργασίες τύπου project που αναθέτει ο διδάσκων στους μαθη-
τές. Η διδακτική μας εμπειρία έχει αποδείξει ότι είναι αποτελεσματικό αλλά δύσκολα υλο-
ποιήσιμο διδακτικό σενάριο. Απαιτεί ιδιαίτερη προετοιμασία και προσοχή από το διδάσκο-
ντα, ώστε αφενός να διατηρείται η ισορροπία μεταξύ θεωρίας και πρακτικής εξάσκησης και 
αφετέρου αυξημένο ενδιαφέρον και δεξιότητες υψηλού επιπέδου από τους μαθητές, έτσι 
ώστε να επιτευχθεί η εκπλήρωση των διδακτικών στόχων του μαθήματος (Γεωργίου κ.α., 
1999).  

Η διεθνής εμπειρία δείχνει ότι οι διδακτικοί στόχοι, εκπληρώνονται σε υψηλό βαθμό, όταν 
η διδασκαλία γίνεται μέσα από την ανάπτυξη εργασιών τύπου project, που αναθέτει ο δι-
δάσκων στους μαθητές. Τα πολυμέσα, λόγω των μη γραμμικών χαρακτηριστικών τους και 
της δυνατότητάς τους να χειρίζονται πολλαπλές μορφές πληροφορίας, θεωρούνται κατάλ-
ληλα για την αναπαράσταση, παρουσίαση, παραγωγή και οικοδόμηση νέων πληροφοριών. 
Έχει διαπιστωθεί ότι οι μαθητές δε μαθαίνουν απλά από τον υπολογιστή, αλλά αλληλεπι-
δρούν ενεργά αναπτύσσοντας κονστρουκτιβιστικές διαδικασίες μάθησης. Επιπρόσθετα, η 
συμμετοχή των μαθητών όλων των βαθμίδων σε εργασίες ανάπτυξης υπερμέσων ευνοεί 
την ανάπτυξη γνωστικών και κοινωνικογνωστικών δεξιοτήτων σύμφωνα με τις θεωρίες των 
Piaget και Vygotsky (Γεωργίου κ.α., 1999).  

Η ανάπτυξη μιας εφαρμογής πολυμέσων αποτελεί μια διαδικασία που διαθέτει όλα τα χα-
ρακτηριστικά των διαδικασιών μάθησης, κυρίως μέσα από την εμπειρία και την πρακτική. 
Βασίζεται στην εξοικείωση με μεθοδολογίες ελέγχου, στην εφαρμογή δοκιμών και στην α-
ναζήτηση αιτίων ή λύσεων. Οι διαδικασίες αυτές ενεργοποιούν τους μαθητές σε υψηλό 
βαθμό, είναι διερευνητικές και απαιτούν αυξημένο χρόνο. Συνήθως είναι υπεύθυνες για 
την επιμήκυνση του χρόνου ολοκλήρωσης της εργασίας σε σχέση με άλλες συμβατικού τύ-
που. Το γεγονός αυτό θα πρέπει να ληφθεί υπόψη από το διδάσκοντα κατά τη φάση του 
προγραμματισμού. Κατά την οργάνωση των ομάδων εργασίας, θα πρέπει να αντιμετωπι-
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στούν με προσοχή και σεβασμό οι ανισότητες στο επίπεδο γνώσεων Πληροφορικής, καθώς 
και οι μαθητές εκείνοι που δεν έχουν πρόσβαση σε υπολογιστή. 

Ο ρόλος του διδάσκοντα σε όλες τις φάσεις της διδακτικής δραστηριότητας πρέπει να είναι 
καθοδηγητικός. Θα πρέπει μέσα από τη συζήτηση να προτείνει τρόπους οργάνωσης της 
εφαρμογής και παρουσίασης των πληροφοριών στην οθόνη. Επίσης, θα πρέπει να θέσει σε 
συζήτηση ιδέες σχετικά με το σχεδιασμό της οργάνωσης, τους τρόπους διασύνδεσης της 
πληροφορίας και τα μέσα αλληλεπίδρασης που θα χρησιμοποιηθούν. Για παράδειγμα, στο 
ξεκίνημα της δραστηριότητας προτείναμε στους μαθητές να χρησιμοποιήσουν έτοιμα πλαί-
σια-φόρμες (templates), ώστε οι μαθητές να επικεντρώσουν την προσοχή τους στους στό-
χους της εργασίας και όχι να φορτωθούν με τεχνικές λεπτομέρειες που σχετίζονται με το 
διαθέσιμο λογισμικό πολυμέσων. Σε κάθε περίπτωση, ο ρόλος του διδάσκοντα ήταν εξι-
σορροπητικός διατηρώντας την ισορροπία μεταξύ της δημιουργικότητας των μαθητών και 
της βοήθειας που προσφέραμε ώστε οι μαθητές να είναι πιο αποτελεσματικοί στην εργασία 
τους. 

Από διδακτική άποψη, η διαδικασία ανάπτυξης πολυμεσικών εργασιών την οποία ακολου-
θήσαμε, περιελάμβανε τέσσερα ξεχωριστά στάδια (Agnew, Kellerman, & Meyer, 1996) 
όπως διακρίνονται και στο σχήμα 1 που ακολουθεί: 

• Προετοιμασία της εργασίας από το διδάσκοντα. 

• Ανάθεση εργασιών στους μαθητές από το διδάσκοντα. 

• Σχεδίαση και ανάπτυξη της εφαρμογής από τους μαθητές. 

• Ανάδραση στην εφαρμογή από όλους. 

 

 

Σχήμα 1. Τα τέσσερα στάδια διδακτικής παρέμβασης (Agnew, Kellerman, & Meyer, 1996) 

Η δημιουργία των μαθητών στο weebly 

Η δραστηριότητα που παρουσιάζουμε, έλαβε χώρα τη σχολική χρονιά 2013-2014 σε ένα 
μικρό επαρχιακό Λύκειο της Κρήτης. Στη σχολική μονάδα φοιτούν σχεδόν αποκλειστικά μα-
θητές από την οικεία κωμόπολη η οποία βρίσκεται στους πρόποδες του ορεινού όγκου του 
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Ψηλορείτη και έχει πλούσια πολιτιστική παράδοση. Η μια ομάδα μαθητών σε συζήτηση με 
το διδάσκοντα κατά την επιλογή του θέματος, διαπίστωσαν ότι δεν υπάρχει κάποιος δι-
κτυακός τόπος ο οποίος να προβάλει ποικιλοτρόπως τον τόπο τους. Ως εκ τούτου, επέλεξαν 
να δημιουργήσουν ένα δικτυακό τόπο για την περιοχή τους. Ο δικτυακός τόπος που δη-
μιούργησαν οι μαθητές μπορεί να προσπελαστεί στη διεύθυνση 
http://krouswnas.weebly.com. Η ολοκληρωμένη δημιουργία των μαθητών παρουσιάστηκε 
στο 4ο μαθητικό φεστιβάλ ψηφιακής δημιουργίας, το οποίο έλαβε χώρα στο Ηράκλειο Κρή-
της, τον Απρίλιο του 2014 και απέσπασε εγκωμιαστικά σχόλια από τους παρευρισκόμενους 
μαθητές και εκπαιδευτικούς. Όποιος επιθυμεί περισσότερες πληροφορίες για τη συμμετοχή 
των μαθητών στο ψηφιακό φεστιβάλ, μπορεί να ανατρέξει στη διεύθυνση http://digifest-
ira.blogspot.gr/. 

Στη συνέχεια παρουσιάζουμε ορισμένες εικόνες από το δικτυακό τόπο που δημιούργησαν 
οι μαθητές. 

 

Εικόνα 1. Η αρχική εικόνα του δικτυακού τόπου με τίτλο «O Δικός μας …. Κρουσώνας» στη 
διεύθυνση http://krouswnas.weebly.com 
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Εικόνα 2. Παράδειγμα χρήσης φόρμας επικοινωνίας και φόρουμ χρηστών 

 

  

Εικόνα 3. Παράδειγμα χρήσης κατακόρυφων μενού 

 

   

Εικόνα 4. Παράδειγμα ενσωμάτωσης πολυμεσικών στοιχείων 
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Εικόνα 5. Παράδειγμα ενσωμάτωσης αναγνώστη e-book 

Συζήτηση - συμπεράσματα 

Τα εργαλεία Web 2.0 παρέχουν τεράστιες ευκαιρίες αξιοποίησής τους στη διδασκαλία και 
τη μάθηση. Εκπαιδευτικό υλικό το οποίο στο παρελθόν θεωρούνταν ως το πλέον κατάλλη-
λο, τώρα είναι πιθανό να αποτύχει στην προσπάθεια εμπλοκής κι ενεργητικής ενασχόλησης 
των μαθητών οι οποίοι πλέον έχουν εξοικειωθεί με τη χρήση πολυμεσικού υλικού κι έχουν 
υψηλότερες απαιτήσεις σχετικά με τις εκπαιδευτικές εμπειρίες που τους προσφέρονται. Οι 
μαθητές σήμερα περνούν μεγάλο μέρος του χρόνου τους συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο χρη-
σιμοποιώντας υπηρεσίες Web 2.0. 

Η ανάπτυξη από τους μαθητές συνθετικών εργασιών πολυμέσων αποτελεί γνωστική δρα-
στηριότητα υψηλού επιπέδου, με πολύπλευρους διδακτικούς στόχους. Ο ρόλος του διδά-
σκοντα είναι καθοριστικός, καθώς λειτουργεί καθοδηγητικά ενώ οι μαθητές εργάζονται για 
την υλοποίηση των στόχων της εφαρμογής. Ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθούν οι στό-
χοι και να βοηθηθούν οι μαθητές είναι να οριστούν με σαφήνεια οι υποχρεώσεις και οι 
δραστηριότητές τους κατά την εξέλιξη της εργασίας. 

Η παρούσα έρευνα παρουσίασε ένα εργαλείο Web 2.0 το οποίο είναι εύκολο στη διαχείρι-
σή του, ακόμη και από χρήστες που δεν διαθέτουν κάποια ιδιαίτερη τεχνολογική γνώση. Το 
παραδοτέο των μαθητών επιβεβαιώνει τους ισχυρισμούς μας. Θεωρούμε ότι όλο και πε-
ρισσότεροι εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης θα πρέπει στο 
προσεχές μέλλον να προγραμματίσουν την ενσωμάτωση εργαλείων Web 2.0 στην καθημε-
ρινή διδακτική τους πρακτική. 
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Η η-τάξη ως βάση υποστήριξης των εκπαιδευτικών τεχνικής εκπαίδευσης 
 

Κάππας Σπυρίδων 
Εκπαιδευτικός ΠΕ 17.03 

κappass@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στη συγκεκριμένη εισήγηση δίνεται μια πρόταση αξιοποίησης των υπηρεσιών του διαδι-
κτύου και ειδικότερα της η-τάξης του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ώστε με ένα διαφορε-
τικό τρόπο οργάνωσης να χρησιμοποιηθεί ως βάση επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών τεχνι-
κών ειδικοτήτων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε γνώσεις που είναι υποχρεωμένοι να 
διδάξουν ενώ δεν έχουν διδαχτεί λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας. 

Λέξεις – Κλειδιά: ΤΠΕ, η-τάξη, εκπαιδευτικοί τεχνικών ειδικοτήτων 

Εισαγωγή 

Στα πλαίσια της διπλωματικής εργασίας στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα «Σπουδές στην Εκ-
παίδευση» του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ)αναζητήθηκαν τρόποι υποστήρι-
ξης των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (ηλεκτρολόγοι, 
μηχανολόγοι κ.α.)στο υπαρκτό πρόβλημα του ότι είναι υποχρεωμένοι να διδάξουν γνώσεις 
που δεν έχουν διδαχτεί λόγω εξέλιξης της τεχνολογίας. Συνοπτικά ως λόγοι ύπαρξης αυτής 
της κατάστασης θεωρούνται: Οι γνώσεις που προσφέρονται στα Πανεπιστήμια είναι κυρίως 
θεωρητικές και πολλές φορές έχουν απαξιωθεί πριν καν διδάξει ο εκπαιδευτικός (Everard 
&Morris, 1999, σελ.210), στην τεχνική εκπαίδευση συναντάται ποικιλομορφία κλάδων και 
ειδικοτήτων (Αθανασούλα-Ρέππα, 1999, σελ.157), ενώ η ύπαρξη εκπαιδευτικών διαφορετι-
κών επιπέδων εκπαίδευσης (από Πολυτεχνείο μέχρι παλιοί εργοδηγοί)και η μεγάλη ηλικία 
των εργαστηριακών εκπαιδευτικών προκαλεί μεταξύ άλλων και δυσκολίες στη χρήση του 
νέου εργαστηριακού εξοπλισμού (Καλογρίδη, 2006, σελ.306). Αυτή η υποστήριξη δεν προ-
σφέρεται από τους σχολικούς συμβούλους για λόγους που έχουν να κάνουν και με το μικρό 
αριθμό τους (ενδεικτικά αξίζει να αναφερθεί ότι υπάρχουν δύο σε όλη τη χώρα για ηλε-
κτρολόγους ΤΕΙ - ΑΣΠΑΙΤΕ)(Καραγιάννης κ.α, 2011), ενώ η ίδια η Πολιτεία παραδέχεται δια-
φοροποιήσεις στο θεσμό του Συμβούλου μεταξύ των βαθμίδων και οικονομική αδυναμία 
ουσιαστικής υποστήριξης. Τέλος, δεν υφίσταται επιμόρφωση ΤΠΕ Β’ επιπέδου για τους εκ-
παιδευτικούς αυτούς. Για όλους αυτούς τους λόγους διερευνήθηκαν τρόποι μέσω εξ απο-
στάσεως εκπαίδευσης (εξΑΕ )με χρήση ΤΠΕ. 

Προβλήματα εύρεσης εκπαιδευτικού υλικού στο διαδίκτυο και τρόποι επίλυσης 

Από σχετική έρευνα στο διαδίκτυο για εύρεση εκπαιδευτικού υλικού των τεχνικών ειδικο-
τήτων μέσω του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) και της Πύλης του Υπουργείου Παι-
δείας, της πλατφόρμας ασύγχρονης τηλεεκπαίδευσης των πανεπιστημίων open eclass και 
του εκπαιδευτικού λογισμικού μέσω του opensoft, έγινε αντιληπτή η μομφή των Βαγγελά-
του, Φώσκολου και Κομνηνού (2011)περί απουσίας κατάλληλα δομημένου και ταξινομημέ-
νου περιεχομένου (κατά ειδικότητα, μάθημα, έννοια κλπ), που δυσχεραίνει την προσπά-
θεια υποστήριξης των εκπαιδευτικών μέσω των τρόπων αυτών καθώς αυξάνει τον χρόνο 
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εμπλοκής τους στη διαδικασία. Σε αυτό συντείνει και η ύπαρξη πολλών και διαφορετικών 
απαιτήσεων του εκπαιδευτικού υλικού για περιβάλλοντα λογισμικού (Vrasidas, 2010 ). Ο 
Μπράτιτσης (2009)παρατηρώντας την ανυπαρξία οργάνωσης του εκπαιδευτικού λογισμι-
κού πρότεινε το EdusoftWiki, διαδικτυακή πύλη που στηρίζεται στον τρόπο λειτουργίας της 
Wikipedia, ώστε να είναι ανοικτό σε όποιον επιθυμεί να αναζητήσει ή να αναρτήσει πληρο-
φορίες και να μοιραστεί ιδέες για πρακτική αξιοποίηση των λογισμικών. Αυτά θα υπόκειντο 
σε ευέλικτη κατηγοριοποίηση, ενώ θα υπήρχε χρήση Wiki για κάθε λογισμικό ώστε να μπο-
ρούν τα μέλη να προσθέτουν ιδέες και πληροφορίες. Τέλος, φιλοδοξούσε να υπάρχει άμε-
ση διασύνδεση της διδασκαλίας με το κατάλληλο σε κάθε περίπτωση λογισμικό (σελ.646 ). 

Μια λύση στο πρόβλημα της οργάνωσης του εκπαιδευτικού υλικού ήταν τo Web teach ό-
που προτείνονταν εκπαιδευτικά σενάρια με προτάσεις για την καλύτερη αξιοποίηση των 
Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση και διδασκαλία των μαθημάτων των σχολικών εγχειριδίων με τη 
μορφή «ηλεκτρονικού βιβλίου». Στη μορφή αυτή οι απλές εικόνες είχαν αντικατασταθεί με 
διαδραστικές εφαρμογές για την καλύτερη κατανόηση του μαθήματος από τους μαθητές. 
Κάθε μάθημα παρουσιάζονταν με διαφορετικό τρόπο, ώστε να ενθαρρύνονται οι μαθητές 
να συμμετέχουν στη διδασκαλία, εκμεταλλευόμενοι τις δυνατότητες που προσφέρουν οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές και εφαρμογές όπως ο διαδραστικός πίνακας. Τα προσφερόμενα 
λογισμικά ταξινομούνταν ανά μάθημα, ενώ γίνονταν και περιγραφή του περιεχόμενού τους 
ώστε ο εκπαιδευτικός να μπορεί να επιλέξει το κατάλληλο κατά περίπτωση (Γούσος & Πα-
παναγοπούλου, 2011). Αυτή η λύση αφορούσε μεν μαθήματα για το δημοτικό και πλέον 
έχει εγκαταλειφθεί, αλλά ο τρόπος δόμησής της είναι μια καλή πρακτική για εφαρμογή. 
Μια άλλη πρόταση πραγματοποιήθηκε από τη Λάγιου (2012)και αφορούσε την αξιοποίηση 
εργαλείων συμμετοχικού ιστού στη διδασκαλία της Φυσικής με όλα τα χαρακτηριστικά της 
open eclass. Συνδυασμός των παραπάνω μπορεί να θεωρηθεί η πρόταση των Παρασκευά, 
Μαργαρίτη και Τρίμμη (2010)για συνδυασμό των Moodle και Wiki για συνεργατικά μαθή-
ματα και θεματική ανάπτυξη του Opensoft. Προτείνουν τη δημιουργία μιας εκπαιδευτικής 
εγκυκλοπαίδειας τύπου Wiki με περιεχόμενο που θα εμπλουτίζεται από τους χρήστες του 
ΠΣΔ, ενώ μπορεί να αποτελέσει επέκταση του Moodle του ΠΣΔ για την υποστήριξη των με-
θόδων της συνεργατικής μάθησης (σελ. 451). Διαφαίνεται ότι μια καλύτερη οργάνωση του 
υπάρχοντος υλικού θα μπορούσε να αποτελέσει την πρώτη μιας σειράς φάσεων για την 
αξιοποίηση του διαδικτύου για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών γενικότερα και αυτών 
των τεχνικών ειδικοτήτων ειδικότερα. Ήδη, το 2000 ο Μιχαηλίδης πρότεινε μια μορφή 
διαρκούς επιμόρφωσης με την αξιοποίηση των δυνατοτήτων του Δικτύου σε συνδυασμό με 
επισκέψεις των επιμορφωτών στους χώρους επιμόρφωσης και εξακτινωμένα κέντρα (π.χ. 
σχολεία)και αξιοποίηση των Πανεπιστημίων.  

Η η-τάξη και τα χαρακτηριστικά της 

Η πλατφόρμα η-τάξη αποτελεί ένα ολοκληρωμένο εργαλείο για την ηλεκτρονική διαχείριση 
των μαθημάτων που διδάσκονται μέσα στο σχολείο, βασισμένο στα πρότυπα του Παγκό-
σμιου Ιστού. Όπως αναφέρει και ο Κοτσιφάκος (2008)απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς και 
μαθητές, καθώς ενισχύει την κλασσική εκπαιδευτική πρακτική που λαμβάνει χώρα μέσα 
στη σχολική τάξη. Εστιάζει στο δίπτυχο ωρολόγιο πρόγραμμα και διδακτικό προσωπικό κά-
θε σχολικής μονάδας ενώ επιχειρεί να στηρίξει και να εμπλουτίσει την υπάρχουσα εκπαι-
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δευτική διαδικασία με νέες δυνατότητες (βασισμένες στις ΤΠΕ), κάνοντας εποικοδομητική 
χρήση των υποδομών. Η πρόσβαση στο η-τάξη γίνεται μέσω του λογαριασμού των εκπαι-
δευτικών στο ΠΣΔ (σελ.29,30). Σύμφωνα με τον Παρασκευά (2011)η η-τάξη υποστηρίζει την 
κατηγοριοποίηση των μαθημάτων σε ανοικτά ή κλειστά μαθήματα και σε μαθήματα που 
προϋποθέτουν εγγραφή πριν από την πρόσβαση. Το ηλεκτρονικό μάθημα είναι το επίκε-
ντρο της υπηρεσίας και αποτελεί ένα αυτόνομο, εύχρηστο, δομημένο σύνολο ικανό να δια-
συνδεθεί με οποιοδήποτε από τα υποσυστήματα και εργαλεία διαχείρισης της υπηρεσίας 
(σελ.26). Τόσο από την έρευνα του Κοτσιφάκου (2008), όσο και από μια έρευνα στο ΠΣΔ 
προκύπτει ότι τα υποσυστήματα περιλαμβάνουν την ατζέντα του μαθήματος, έγγραφα (με 
αποθήκευση και οργάνωση του εκπαιδευτικού υλικού), ανακοινώσεις, φόρουμ, ομάδες 
εργασίας (με περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων και εργασιών), συνδέσμους-πηγές από το 
διαδίκτυο ομαδοποιημένους, εργασίες που ανεβάζουν οι εκπαιδευόμενοι για βαθμολόγη-
ση, ασκήσεις από τον εκπαιδευτή και αυτοαξιολόγηση, περιγραφές μαθημάτων με την ύλη 
τους στόχους και τους τρόπους αξιολόγησης, περιεχόμενο βίντεο, γραμμές μάθησης με ορ-
γάνωση του εκπαιδευτικού υλικού και δραστηριότητες μάθησης, συνομιλίες, κοινή χρήση 
αρχείων, ερωτηματολόγια και wikis (σελ.28,29). 

Από την περιγραφή που προηγήθηκε προκύπτει ότι η η-τάξη αποτελεί μια θετική πρόταση 
για την υποστήριξη τόσο μαθητών και εκπαιδευτικών όσο και φοιτητών (μέσω των open 
eclass των Πανεπιστημίων που βασίζονται στην ίδια λογική). Αυτή η διαπίστωση ενισχύεται 
και από τα στατιστικά που δημοσιεύονται στην ταυτότητα της πλατφόρμας όπου προκύπτει 
αύξηση του αριθμού των σχολείων που συμμετέχουν (από 1.058 το σχολικό έτος 2006-2007 
σε 1.201 το σχολικό έτος 2013-14 και ακόμα πιο σημαντική αύξηση των μαθημάτων (από 
2.065 σε 5.819 αντίστοιχα). Από την άλλη πλευρά, μια πιο προσεκτική έρευνα στο περιεχό-
μενο των μαθημάτων που είναι αναρτημένα καταδεικνύει ότι πολλά απ’ αυτά υπάρχουν 
απλώς ως τίτλοι (χωρίς συγκεκριμένο υλικό), ενώ τα περισσότερα είναι αναρτημένα από 
εκπαιδευτικούς Πληροφορικής που έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση. Οι παραπάνω αντιφά-
σεις προκύπτουν και από σχετική έρευνα (Μακρή,2011)όπου εκφράζεται η θετική στάση 
των εκπαιδευτικών για την η-τάξη, αλλά ταυτόχρονα ζητείται ενημέρωση και επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών και επίσης να γίνεται αναζήτηση ανά μάθημα και τάξη (σελ.92). Τα πα-
ραπάνω στοιχεία προέκυψαν και από την αντίστοιχη έρευνα της διπλωματικής εργασίας 
του γράφοντος όπου διαφάνηκε έντονο το πρόβλημα εξοικείωσης των εκπαιδευτικών τε-
χνικής εκπαίδευσης με την η-τάξη και εξαιτίας της έλλειψης επιμόρφωσης ΤΠΕ Β΄ επιπέδου 
που προαναφέρθηκε. Παρά τα αρνητικά, είναι φανερό ότι η η-τάξη δεν απαιτεί σημαντικές 
προσπάθειες εξοικείωσης και θα μπορούσε, με ορισμένες τροποποιήσεις που αξιοποιούν 
τη λογική των προτάσεων που περιγράφηκαν πιο πάνω, να αξιοποιηθεί ως μέσο υποστήρι-
ξης των εκπαιδευτικών τεχνικής εκπαίδευσης. 

Η η-τάξη ως τρόπος υποστήριξης των εκπαιδευτικών τεχνικών ειδικοτήτων 

Οι προτεινόμενες τροποποιήσεις αφορούν σε πρώτη φάση τον εμπλουτισμό με αναζήτηση 
ανά ειδικότητα (για παράδειγμα ηλεκτρολόγοι, μηχανολόγοι, ηλεκτρονικοί, δομικοί)και ανά 
μάθημα. Τα μαθήματα δεν θα αφορούσαν μόνο τα ήδη υπάρχοντα στην η-τάξη, αλλά και τα 
ήδη αναρτημένα στις ιστοσελίδες των αντίστοιχων εκπαιδευτικών, καθώς και σε ορισμένες 
ιστοσελίδες σχολείων μέσα στο ΠΣΔ. Μια αναζήτηση μέσω των αντίστοιχων καταλόγων για 
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τους εκπαιδευτικούς και τα αντίστοιχα σχολεία τεχνικής εκπαίδευσης επέφερε ορισμένα 
αποτελέσματα εκπαιδευτικού υλικού, αλλά υπήρχε δυσχρηστία. Σε επόμενη φάση, θα μπο-
ρούσε να υπάρχει διασύνδεση με την πλατφόρμα των πανεπιστημίων open eclass που είναι 
δομημένη στην ίδια λογική. Το υλικό ανά ειδικότητα και μάθημα των διαφόρων σχολών θα 
μπορούσε να εμπλουτίσει την η-τάξη. Με αυτό τον τρόπο δίνεται μια λύση στο πρόβλημα 
απαξίωσης των γνώσεων που διδάσκεται ο εκπαιδευτικός τεχνικής εκπαίδευσης στο πανε-
πιστήμιο, ενώ μεσολαβεί και ένα ικανό χρονικό διάστημα μέχρι να διδάξει. Η πρόταση προ-
σπαθεί να γεφυρώσει αυτό το χάσμα. Ειδικότερα, η διασύνδεση με τα ΤΕΙ μπορεί να εξα-
σφαλίσει και την ανάλογη εξάσκηση σε μαθήματα εργαστηριακού τύπου. Το πρόβλημα με 
τα κλειστά μαθήματα θα μπορούσε να επιλυθεί με το να δοθούν κωδικοί στους παλιούς 
φοιτητές που είναι τώρα εκπαιδευτικοί. Αυτή η λύση θα μπορούσε να επεκταθεί σε Πολυ-
τεχνεία, ΑΣΠΑΙΤΕ και ΤΕΙ που έχουν σχέση με τις τεχνικές ειδικότητες της εκπαίδευσης. Η 
προτεινόμενη πλατφόρμα θα μπορούσε να έχει ομαδοποιημένο το εκπαιδευτικό λογισμικό 
της ειδικότητας που είναι διασκορπισμένο στις πύλες και ιστοσελίδες (π.χ. opensoft  ). Έτσι 
αξιοποιείται η πρόταση του ΕdusoftWiki, ενώ ενισχύεται και το υλικό μέσω Wiki. Επομένως, 
αντιμετωπίζεται και το πρόβλημα ότι, ακόμα κι αν ορισμένοι έχουν επιμορφωθεί στη χρήση 
εκπαιδευτικών λογισμικών της ειδικότητάς τους η εξέλιξη και σε αυτό τον τομέα καθιστά 
αναγκαία την περαιτέρω γνώση. Τέλος, επιτυγχάνεται και η άμεση διασύνδεση του κάθε 
εκπαιδευτικού λογισμικού με τα αντίστοιχα μαθήματα εφαρμογής. Ειδικότερα για τον ερ-
γαστηριακό τομέα θα μπορούσαν να προστεθούν δυνατότητες χρήσης εικονικών εργαστη-
ρίων. Επίσης,  βίντεο που υπάρχουν ήδη στο ΠΣΔ και αφορούν στην εκάστοτε ειδικότητα, τα 
οποία είναι λίγα στον αριθμό, αλλά θα μπορούσαν να αυξηθούν σημαντικά αν προσθέτο-
νταν τα αντίστοιχα βίντεο που βρίσκονται σε άλλες ιστοσελίδες. Ένα χαρακτηριστικό παρά-
δειγμα είναι η ύπαρξη βιντεοσκοπημένων πειραμάτων Φυσικής και Χημείας στην ιστοσελί-
δα του ΕΚΦΕ Αγρινίου (ΕΚΦΕ Αγρινίου, 2013). Μια τέτοια προσπάθεια θα μπορούσε να 
πραγματοποιηθεί για τις τεχνικές ειδικότητες. Τέλος, θα μπορούσε να γίνει αξιοποίηση των 
κοινωνικών δικτύων μέσω αξιοποίησης του twiducate ως χώρου αλληλεπίδρασης επιμορ-
φωτών και επιμορφούμενων. 

Από την παραπάνω περιγραφή προκύπτει ότι αξιοποιούνται τα πλεονεκτήματα της ασύγ-
χρονης τηλεεκπαίδευσης. Απουσιάζουν, όμως στοιχεία σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης, ως 
μορφή πιο οργανωμένης υποστήριξης. Αυτή μπορεί να γίνει με τη μορφή τακτικών σεμινα-
ρίων μέσω ιστοδιαλέξεων (webinars)μέσω του ΠΣΔ. Ένα πολύ σημαντικό χαρακτηριστικό 
της ιστο-διάλεξης είναι η δυνατότητα αλληλεπίδρασης των παρουσιαστών με τους συμμε-
τέχοντες σε πραγματικό χρόνο, χαρακτηριστικό απαραίτητο για μια υποστήριξη αυτής της 
μορφής. Έχουν ήδη αρχίσει να εφαρμόζονται πιλοτικά για την άτυπη επιμόρφωση των εκ-
παιδευτικών πληροφορικής μέσω της πλατφόρμας centra του ΕΑΠ. Πραγματοποιούνται με 
την ευθύνη των σχολικών συμβούλων, αλλά οι επιμορφωτές είναι διάφοροι ειδικοί. Θετικό 
είναι το γεγονός ότι μαγνητοσκοπούνται. Τα βίντεο τους μπορούν να αποτελούν ένα μέσο 
ασύγχρονης επιμόρφωσης μέσω της τοποθέτησης τους ως βίντεο στην η-τάξη ανάλογα με 
την ειδικότητα και το αντικείμενο, σύμφωνα με τη λογική που αναπτύχθηκε παραπάνω. 
Βέβαια τίθεται το ερώτημα αν η σύγχρονη τηλεεκπαίδευση αποτελεί μέθοδο που μπορεί να 
εφαρμοστεί το ίδιο καλά σε μαθήματα πρακτικής φύσης όπως είναι αυτά της τεχνικής εκ-
παίδευσης και ιδιαίτερα στα εργαστηριακά. Η απάντηση έχει ήδη δοθεί μέσω της εφαρμο-
γής της σε αντίστοιχα εργαστήρια στην ΑΣΠΑΙΤΕ. Όπως αναφέρουν οι Μηλιωρίτσας και Μη-
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λιωρίτσας (2011)η αξιοποίησή της ως συμπληρωματικού μέσου διδασκαλίας τεχνολογικών 
μαθημάτων αφορά τη σύνδεση με προϋπάρχουσες γνώσεις ειδικότητας. Δηλαδή η υπενθύ-
μιση μαθηματικών τύπων, στοιχείων θερμοδυναμικής, τεχνολογίας κλπ για το εργαστήρια: 
μηχανών εσωτερικής καύσης και συστημάτων αυτοκινήτου, για τις εσωτερικές ηλεκτρικές 
εγκαταστάσεις, για τους αυτοματισμούς εξυπηρετούνται από το περιβάλλον τηλεδιάσκε-
ψης. Προσθέτει, επομένως, επιτυχημένο παράδειγμα συνεργατικής διδασκαλίας στο εργα-
στήριο και εκπαιδευτικό υλικό που χρησιμοποιήθηκε σε κάποιο διδακτικό αντικείμενο ή σε 
κάποια δράση. Προφανής είναι η εποικοδομητική λειτουργία της για επικαιροποίηση υλι-
κού που σχετίζεται με το ευρύτερο περιβάλλον στο οποίο πραγματώνεται η γνώση και φαί-
νεται να βοηθά στην κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου. Η τηλεδιάσκεψη μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί για κάλυψη εργαστηριακών ασκήσεων υψηλών απαιτήσεων, ακριβού εξο-
πλισμού και τεχνογνωσίας και αποτελεί λειτουργικό τρόπο υπέρβασης υπαρκτών δυσκο-
λιών του αναλυτικού προγράμματος (σελ.8). 

Μια πρόταση για την η-τάξη 

Επομένως, η η-τάξη του ΠΣΔ μπορεί να αποκτήσει τα εξής χαρακτηριστικά: 1) Ομαδοποίηση 
των μαθημάτων όχι μόνο ανά σχολείο και περιοχή, αλλά και κατά ειδικότητα και τίτλο μα-
θήματος. 2) Εμπλουτισμός του περιεχομένου των μαθημάτων με εκπαιδευτικό υλικό που 
είναι διασκορπισμένο σε άλλες ιστοσελίδες και πύλες, ακόμα και μέσα στο ΠΣΔ. 3) Εμπλου-
τισμός με το αντίστοιχο εκπαιδευτικό λογισμικό κάθε ειδικότητας και διασύνδεση του με τη 
διδασκαλία. 4) Ανάπτυξη Wikis για το εκπαιδευτικό λογισμικό και υλικό κάθε μαθήματος. 5) 
Άμεση διασύνδεση με τις αντίστοιχες open eclass των Πολυτεχνείων, της ΑΣΠΑΙΤΕ και των 
ΤΕΙ ανάλογα με ειδικότητα και μάθημα. 6)Εμπλουτισμός με βίντεο ανά ειδικότητα, αλλά και 
μαγνητοσκοπημένες ιστοδιαλέξεις από ειδικούς. Με βάση τις παραπάνω επισημάνσεις 
μπορεί να περιγραφεί ως εξής το περιεχόμενο της η-τάξης (και τα υποσυστήματά του)ως 
εργαλείο επιμόρφωσης: 

• Έγγραφα όπου αποθηκεύεται, οργανώνεται και παρουσιάζεται το εκπαιδευτικό υ-
λικό του κάθε μαθήματος. Το υποσύστημα αυτό παρέχει έναν εύχρηστο μηχανισμό 
για τη διαχείριση, την οργάνωση και την ομαδοποίηση των εκπαιδευτικών αρχείων 
(κείμενα, παρουσιάσεις, εικόνες, διαγράμματα, κλπ)μέσα από ένα σύστημα κατα-
λόγων και υποκαταλόγων. Μπορεί επομένως να γίνει κατηγοριοποίηση ανά ειδικό-
τητα και μάθημα και να περιλαμβάνει και όλα τα αντίστοιχα μαθήματα των open 
eclass των Πανεπιστημίων. Ομάδες Εργασίας που θα αποτελούνται από τις ομά-
δες επιμορφωτών και επιμορφούμενων ανά ειδικότητα και θα μοιράζονται την ίδια 
περιοχή συζητήσεων καθώς και την ίδια περιοχή μεταφόρτωσης αρχείων και εργα-
σιών ώστε να προάγεται η αλληλεπίδραση και η συνεργατική μάθηση.  

• Σύνδεσμοι –χρήσιμες πηγές από το Διαδίκτυο που αφορούν το μάθημα και ομαδο-
ποιούνται σε κατηγορίες. Στο συγκεκριμένο υποσύστημα θα πρέπει να γίνει οργά-
νωση του εκπαιδευτικού υλικού και του εκπαιδευτικού λογισμικού που είναι δια-
σκορπισμένο στο διαδίκτυο (ανά ειδικότητα).  

• Εργασίες Επιμορφούμενων (ανά ειδικότητα και επιμόρφωση)αφορά την ηλεκτρο-
νική διαχείριση, υποβολή και βαθμολόγηση πιθανών εργασιών που μπορεί να α-
παιτηθούν από τους επιμορφωτές με σκοπό την ανατροφοδότηση. 
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• Ασκήσεις αυτοαξιολόγησης που δημιουργεί ο επιμορφωτής για την εξάσκηση των 
εκπαιδευτικών στην ύλη του μαθήματος.  

• Βίντεο Μαθήματος, χώρος αποθήκευσης-διάθεσης οπτικοακουστικού εκπαιδευτι-
κού υλικού. Σε αυτό μπορούν να ενσωματωθούν οι μαγνητοσκοπημένες ιστοδιαλέ-
ξεις, ενώ μπορεί να γίνει προσθήκη επιδείξεων εργαστηριακών ασκήσεων από ε-
παγγελματίες. 

• Κουβέντα, χώρος όπου πραγματοποιούνται συζητήσεις σε πραγματικό χρόνο ανά-
μεσα στους εγγεγραμμένους χρήστες (επιμορφωτές και επιμορφούμενους)του 
προγράμματος. Χώρος Ανταλλαγής Αρχείων όπου υποστηρίζεται η ανάδραση 
στην εκπαιδευτική δραστηριότητα με την ανταλλαγή αρχείων μεταξύ επιμορφωτών 
και επιμορφούμενων.  

• Σύστημα Wiki, που θα αποτελεί επέκταση της η-τάξης. Θα έχει τα χαρακτηριστικά 
που περιέγραψαν οι Μπράτιτσης (2009)και Παρασκευάς (2011)δηλαδή θα αφορά 
σε εκπαιδευτικό υλικό, αλλά και λογισμικό. Αξίζει, βέβαια να σημειωθεί ότι πρό-
σφατα (Μάρτιος 2014)έγινε μια προσπάθεια αναβάθμισης της η-τάξης με ενσωμά-
τωση νέων υποσυστημάτων για κάθε ηλεκτρονικό μάθημα όπως: Ανταλλαγή Αρ-
χείων, Εργασίες, Ερωτηματολόγια, Κουβέντα, Wiki κ.α., αλλά όχι με την ολοκληρω-
μένη μορφή της πρότασης. 

Πρόταση υποστήριξης εκπαιδευτικών τεχνικής εκπαίδευσης 

Επομένως, το προτεινόμενο σχέδιο υποστήριξης περιγράφει ένα πρόγραμμα που αποτελεί 
συνδυασμό οργανωμένης (και χρονικά καθορισμένης)και άτυπης (διαρκούς)επιμόρφωσης. 
Στο μέγιστο τμήμα της είναι ασύγχρονη, ενώ ένα τμήμα της είναι σύγχρονη (μέσω ιστοδια-
λέξεων ). Αξιοποιεί πολλά από τα εργαλεία και τα μέσα της ανοικτής εκπαίδευσης όπως 
είναι η αρθρωτή διάρθρωση (στο περιεχόμενο και υλικό των αντικειμένων επιμόρφω-
σης)και η σημαντική αξιοποίηση των ΤΠΕ. Ανακύπτουν, όμως κάποια εγγενή μειονεκτήματα 
ενός τέτοιου προγράμματος. Δίνουν αποκλειστικό βάρος στη χρήση των ΤΠΕ, χαρακτηριστι-
κό που μπορεί να δυσκολέψει τους μεγαλύτερους σε ηλικία πιθανούς επιμορφούμενους οι 
οποίοι άλλωστε έχουν και τη μεγαλύτερη ανάγκη υποστήριξης στην εξέλιξη της τεχνολογίας 
στο αντικείμενό τους. Δεύτερον, η ίδια η φύση των τεχνικών μαθημάτων απαιτεί όχι μόνο 
εξ αποστάσεως, αλλά και δια ζώσης επιμόρφωση. Τρίτον, η επιμόρφωση αποκλειστικά μέ-
σω ΤΠΕ μπορεί να δημιουργήσει αισθήματα μειονεξίας και απομόνωσης σε ορισμένους 
εκπαιδευτικούς. Τα παραπάνω προβλήματα μπορούν να επιλυθούν σε κάποιο βαθμό με τη 
συμπλήρωση της υποστήριξης με κάποιες Ο.Σ.Σ. (Ομαδικές συμβουλευτικές Συναντή-
σεις)όπου θα δίνονται επεξηγήσεις και συμβουλευτική υποστήριξη στους επιμορφούμε-
νους. Αυτό, όμως, προσκρούει στο ζήτημα των μετακινήσεων των επιμορφωτών και του 
οικονομικού κόστους που αυτές επιφέρουν που ήταν ένας από τους παράγοντες που μας 
οδήγησαν στην εξ αποστάσεως υποστήριξη. Για να ξεπεραστεί αυτό το εμπόδιο χρήσιμη 
μπορεί να αποδειχτεί η πρόταση του Κόμη (2004)ο οποίος προτείνει για την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ την ανάπτυξη πυρήνων (πολλαπλασιαστών)εκπαιδευτικών που 
θα αποτελούν την υποστηρικτική δομή του προγράμματος (σελ.376). Αυτή η πρόταση μπο-
ρεί να προσαρμοστεί στο ότι ένας εκπαιδευτικός ανά σχολείο (ή ευρύτερα ανά Εργαστηρια-
κό Κέντρο Ε.Κ.)σε κάθε ειδικότητα θα πρέπει να έχει προηγουμένως επιμορφωθεί ώστε να 
είναι αυτός που θα πραγματοποιεί τις Ο.Σ.Σ. και θα αποτελεί το σύμβουλο σε κάθε δυσκο-
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λία. Επομένως, οι Ο.Σ.Σ. βγάζουν τους εκπαιδευτικούς από πιθανή απομόνωση, ενώ αποτε-
λούν πολύτιμο εργαλείο εμψύχωσης, συμβουλευτικής και υποστήριξης.  

Διαπιστώνεται, επομένως, ότι η υποστήριξη πραγματοποιείται σε πολλά επίπεδα και γι’ 
αυτό και οι εκπαιδευτές θα πρέπει να έχουν ορισμένα χαρακτηριστικά όπως αυτά που επι-
ζητούν από τον επιμορφωτή οι εκπαιδευτικοί σύμφωνα με τις έρευνες: Να είναι καθηγητές 
της ίδιας ειδικότητας επειδή οι καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης πιθανόν εμπι-
στεύονται περισσότερο τους συναδέλφους τους που διδάσκουν το ίδιο μάθημα από τους 
συναδέλφους τους που διδάσκουν διαφορετικά μαθήματα (Elliott, 2005)ή να είναι επαγ-
γελματίες που διαθέτουν την ανάλογη εμπειρία, προσόν απαραίτητο για τα εργαστηριακά 
μαθήματα. Θα μπορούσαν να πραγματοποιηθούν και εργαστηριακές ασκήσεις πάνω σε 
θέματα που επιζητούν οι εκπαιδευτικοί. Αυτό το επιτρέπει η αλληλεπίδραση του διαδικτύ-
ου που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί προς αυτή την κατεύθυνση. Στα παραπάνω χαρακτη-
ριστικά θα πρέπει να ανταποκρίνονται τόσο αυτοί που θα πραγματοποιούν τις ιστοδιαλέ-
ξεις, όσο και αυτοί που θα αποτελούν την υποστηρικτική ομάδα και έχουν και την ευθύνη 
των Ο.Σ.Σ. Ειδικότερα, για την πραγματοποίηση εργαστηριακών ασκήσεων από επαγγελμα-
τίες υπάρχει η προϋπάρχουσα εμπειρία σε κάποιο διαφορετικό επίπεδο. Πιο συγκεκριμένα, 
το τμήμα Βρεφονηπιοκομίας του ΤΕΙ Αθηνών είχε πραγματοποιήσει άνοιγμα των εργαστη-
ρίων του σε εξωτερικούς συνεργάτες ώστε αυτοί να κάνουν εισηγήσεις, να προβάλλουν ή 
να οργανώνουν δράσεις και να εμπλέκονται στην όλη διαδικασία (Τσάουλα, Σιδηροπούλου, 
& Ζέρβα, 2006, σελ.178). Αυτό θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί και για τις τεχνικές ειδι-
κότητες που από τη φύση τους απαιτούν πιο πρακτικές δεξιότητες και παρουσιάζουν πιο 
άμεση σχέση με την αγορά εργασίας. Σε κάθε περίπτωση, πάντως, υπεύθυνος θα είναι ο 
αντίστοιχος σχολικός σύμβουλος. Το πρόβλημα που πιθανόν να προκύψει είναι αυτό της 
έλλειψης των κατάλληλων γνώσεων σε ζητήματα ΤΠΕ από αυτούς. Αυτό μπορεί να επιλυθεί 
με τη συνεργασία των αντίστοιχων της Πληροφορικής  με αξιοποίησή τους σε ζητήματα ΤΠΕ 
αλλά και ως ομάδα υποστήριξης σε κάθε Ε.Κ., στοιχείο που συνδυάζεται με το ότι οι ίδιοι 
αποτελούν τους τομεάρχες και υπευθύνους των εργαστηρίων πληροφορικής που πιθανόν 
να χρησιμοποιηθούν για κάθε πρόγραμμα. Άλλωστε το πιο πιθανό είναι η πραγματοποίηση 
των Ο.Σ.Σ. και της σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης να λαμβάνει χώρα στο χώρο των εργαστη-
ρίων του ΕΚ, εφόσον υπάρχει ο κατάλληλος εξοπλισμός. Επίσης, η σύγχρονη τηλεεκπαίδευ-
ση μπορεί να γίνει και από το σπίτι του κάθε επιμορφούμενου (πάντα μέσω του ΠΣΔ). Αντι-
θέτως, η ασύγχρονη επιμόρφωση μπορεί να γίνεται και μόνο από το σπίτι μέσω του υπολο-
γιστή, αν συλλογιστούμε τη ραγδαία ανάπτυξη των ευρυζωνικών συνδέσεων. Η λύση του ΕΚ 
στις περισσότερες περιπτώσεις είναι η πιο πρόσφορη ώστε ο επιμορφούμενος να μη βιώνει 
αισθήματα αποκλεισμού και να νιώθει μέρος μιας ομάδας όπως τονίστηκε και παραπάνω 
(Πανέτσος, 2002), ενώ ταυτόχρονα προσδίδονται και στοιχεία ενδοσχολικής επιμόρφωσης 
τα οποία συντελούν προς αυτή την κατεύθυνση. 

Συμπεράσματα 

Η παραπάνω πρόταση αξιοποιεί τις ΤΠΕ με σκοπό την υποστήριξη των εκπαιδευτικών τεχνι-
κών ειδικοτήτων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Αυτό επιτυγχάνεται με μια καλύτερη οργά-
νωση, αλλά και εμπλουτισμό των υπηρεσιών του διαδικτύου και κυρίως αυτών του ΠΣΔ. Η 
η-τάξη με την προτεινόμενη μορφή μπορεί να αποτελέσει τη βάση υποστήριξης αλλά πρέ-
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πει να αξιοποιηθούν και άλλα χαρακτηριστικά της εξΑΕ (και κυρίως οι Ο.Σ.Σ.)λόγω της πρα-
κτικής φύσης των τεχνικών μαθημάτων, αλλά και για να ξεπεραστεί ο φόβος πολλών εκπαι-
δευτικών για τις νέες τεχνολογίες. Προσφέρει επίσης λύση στο οικονομικό ζήτημα που με-
ταξύ άλλων προκαλεί την έλλειψη επιμόρφωσης και ενισχύει το ρόλο του σχολικού συμ-
βούλου, ενώ από την περιγραφή της πρότασης διαφαίνεται η ενίσχυση συμμετοχικών αντι-
λήψεων διδασκαλίας που βρίσκονται σε συνάφεια με τη φύση της τεχνικής εκπαίδευσης. 

 Αποτελεί, όμως, γενικότερα και μια πρόταση καλύτερης οργάνωσης τόσο της η-τάξης, αλλά 
και γενικότερα διαφόρων εκπαιδευτικών υπηρεσιών ώστε με την καλύτερη διασύνδεση και 
αξιοποίησή τους να ωφεληθούν όλοι οι εκπαιδευτικοί (πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθ-
μιας), αλλά και οι μαθητές. 
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Περίληψη 

Οι υπηρεσίες τύπου σύννεφου (cloud computing) είναι η νέα τάση στο χώρο της Πληροφο-
ρικής. Ωστόσο, ενώ αρκετοί μιλούν ή χρησιμοποιούν τις σχετικές υπηρεσίες, λίγοι αντιλαμ-
βάνονται πώς η τεχνολογία τύπου cloud λειτουργεί και τι πλεονεκτήματα και προκλήσεις 
μπορεί να αποφέρει στο χώρο της εκπαίδευσης. Ο σκοπός της παρούσης εργασίας είναι να 
παρουσιάσουμε τις πιο δημοφιλείς υπηρεσίες που προσφέρει το σύννεφο και στη συνέχεια 
να αξιολογήσουμε τα πλεονεκτήματα και τις προκλήσεις που επιφέρει η είσοδος του cloud 
computing στον τομέα της εκπαίδευσης.  

Λέξεις - κλειδιά: cloud, GAfE, MO365, dropbox, IaaS, PaaS, SaaS 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, κανένα εκπαιδευτικό ίδρυμα δεν μπορεί πλέον να λειτουργήσει αποτελε-
σματικά δίχως τη χρήση της Πληροφορικής και των εφαρμογών της. Την ίδια στιγμή, η ανά-
πτυξη και υποστήριξη ενός πληροφοριακού συστήματος είναι αρκετά δαπανηρή. Τα εκπαι-
δευτικά ιδρύματα χρειάζεται συνεχώς να ξοδεύουν πόρους για την προμήθεια και συντή-
ρηση τεχνικού εξοπλισμού, λογισμικού, πρόσληψης και εκπαίδευσης εξειδικευμένου προ-
σωπικού. Στον αντίποδα, οι υπηρεσίες τύπου σύννεφου (cloud computing) αποτελούν ήδη 
μια αξιόπιστη εναλλακτική λύση στο κλασικό εκπαιδευτικό μοντέλο (Sclater, 2012). Στο μο-
ντέλο αυτό τόσο η υπολογιστική υποδομή όσο και οι διάφορες εκπαιδευτικές υπηρεσίες 
προσφέρονται μέσω ενός παρόχου υπηρεσιών σύννεφου (cloud provider). Ψηφιακή πλη-
ροφορία οποιασδήποτε μορφής αποθηκεύεται απομακρυσμένα με ευθύνη του παρόχου 
και όχι τοπικά με ευθύνη του εκπαιδευτικού ιδρύματος. Ως εκ τούτου, το εκπαιδευτικό ί-
δρυμα δε χρειάζεται να ασχολείται με τη συντήρηση του πληροφορικού του εξοπλισμού ή 
και την αγορά/αναβάθμιση υπηρεσιών λογισμικού, οι οποίες σε πλείστες περιπτώσεις υπο-
χρησιμοποιούνται (Sultan, 2010). Το μεγαλύτερο πλεονέκτημα των υπηρεσιών τύπου cloud 
είναι η αξιοσημείωτη οικονομία που επιφέρουν στους πόρους των εκπαιδευτικών ιδρυμά-
των που τις έχουν υιοθετήσει. Η μοναδική «υποχρέωση» του εκπαιδευτικού ιδρύματος εί-
ναι η παροχή μιας συνεχούς και αδιάλειπτης πρόσβασης στο διαδίκτυο στους μαθητές και 
στο λοιπό προσωπικό του.  

Κατάταξη υπηρεσιών Cloud  

O Sclater (2010) στην έκθεση του για την UNESCO με τίτλο «Cloud computing in education. 
Lite policy brief» αναφέρει ότι στις υπηρεσίες σύννεφου μπορούμε να διακρίνουμε τρεις 
διαφορετικούς τύπους υπηρεσιών (services) σε σχέση με τον τρόπο με τον οποίο χρησιμο-
ποιούνται οι πόροι του δικτύου:  
• Υποδομή ως υπηρεσία (Infrastructure as a Service - IaaS). Στο επίπεδο αυτό ο χρή-
στης μπορεί αυτόνομα να σχεδιάσει και να διαχειριστεί τη δική του υπολογιστική υποδομή 
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στο σύννεφο. Για παράδειγμα, μπορεί να δημιουργήσει εικονικά δίκτυα χρηστών, να προ-
σθέσει εικονικό εξοπλισμό (servers, βάσεις δεδομένων), να εγκαταστήσει πολλαπλά λει-
τουργικά συστήματα και εφαρμογές της επιλογής του.  
• Πλατφόρμα ως υπηρεσία (Platform as a Service - PaaS). Στο επίπεδο αυτό ο πάρο-
χος υπηρεσιών cloud παραχωρεί στο χρήστη πρόσβαση σε λειτουργικά συστήματα, συστή-
ματα διαχείρισης βάσεων δεδομένων, εργαλεία ανάπτυξης λογισμικού κ.α. Όλη η πληρο-
φοριακή υποδομή του εκπαιδευτικού ιδρύματος (δίκτυα, servers, συστήματα αποθήκευ-
σης) ελέγχεται από τον πάροχο.  
• Λογισμικό ως υπηρεσία (Software as a Service - SaaS). Στο επίπεδο αυτό ο παροχέας 
παρέχει στο χρήστη λογισμικό και υπηρεσίες. Όλα τα δεδομένα αποθηκεύονται στο σύννε-
φο και προκειμένου ο χρήστης να τα προσπελάσει, χρειάζεται μόνο ένα φυλλομετρητή 
(web-browser). Θεωρείται η πιο άμεσα εκμεταλλεύσιμη υπηρεσία για τα εκπαιδευτικά ι-
δρύματα, καθώς δεν απαιτεί επιπλέον έξοδα και πόρους για την αγορά, εγκατάσταση και 
συντήρηση εξοπλισμού και λογισμικού το οποίο απαιτείται όταν κάποιος επιλέξει να χρησι-
μοποιήσει τις υπηρεσίες IaaS και PaaS. Παραδείγματα δωρεάν λύσεων τύπου SaaS για τα 
εκπαιδευτικά ιδρύματα είναι τα Google Apps for Education και Microsoft Office 365 for 
education. Στο σχήμα 1 διακρίνονται οι τρεις τύποι παροχής υπηρεσιών cloud. 

 
Σχήμα 1. Οι τρεις τύποι cloud computing (Schaeffer, 2014) 

Περιγραφή των κυριότερων υπηρεσιών cloud 

Προγραμματισμός στο σύννεφο 

Η σύγχρονη πρακτική του προγραμματισμού ιδίως στο χώρο της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης 
προϋποθέτει την ενεργό χρήση ολοκληρωμένων εργαλείων ανάπτυξης λογισμικού. Ωστόσο, 
η χρήση τους συναντά αρκετές δυσκολίες καθώς η εγκατάσταση και συντήρησή τους απαι-
τεί την ύπαρξη ατόμων με εξειδικευμένες γνώσεις, ενώ η χρήση τους (λόγω των υπερβολι-
κών απαιτήσεών τους σε υπολογιστικούς πόρους) απαιτεί την συχνή ανανέωση του υπολο-
γιστικού υλικού. Και τα δυο προαναφερθέντα προβλήματα μπορούν να λυθούν με τη βοή-
θεια των υπηρεσιών τύπου cloud (Banerjee, 2011). Υπάρχουν ήδη διαθέσιμα δωρεάν ολο-
κληρωμένα περιβάλλοντα προγραμματισμού στο σύννεφο, τα οποία το μόνο που απαιτούν 
από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα, είναι η παροχή ενός φυλλομετρητή στους χρήστες τους. 
Χαρακτηριστικά αναφέρουμε τις υπηρεσίες ideone (http://ideone.com), Cloud9 IDE 
(www.c9.io) και CodeRun (http://www.coderun.com). Στην εικόνα 1, διακρίνεται το περι-
βάλλον εργασίας της υπηρεσίας Cloud9 IDE 
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Εικόνα 1. Το περιβάλλον εργασίας της υπηρεσίας Cloud9 IDE 

Υπηρεσίες σύννεφου για αποθήκευση δεδομένων 

Οι υπηρεσίες τύπου cloud μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την αποθήκευση δεδομένων 
στο σύννεφο. Τα τελευταία χρόνια η πιο δημοφιλής υπηρεσία αυτού του τύπου είναι το 
Dropbox (https://www.dropbox.com). Εκτός από το dropbox, ήδη στο χώρο του σύννεφου 
δραστηριοποιούνται περισσότερες από 30 διαφορετικές δωρεάν υπηρεσίες αποθήκευσης 
δεδομένων με πιο γνωστές τις dropbox, spider oak, microsoft onedrive, box.com, wuala, 
adrive, yandex, google drive, bitcasa κ.α.). Κάθε μια από αυτές παρέχει δυνατότητες για την 
αποθήκευση οποιουδήποτε τύπου ψηφιακών δεδομένων, περιλαμβανομένων αρχείου τύ-
που office και πολυμεσικής πληροφορίας. Στην πλειονότητά τους οι πάροχοι αυτοί παρέ-
χουν δωρεάν τις ακόλουθες υπηρεσίες (Schaeffer, 2014; Dropbox, 2014; Lipsitz, 2011): 
• Δωρεάν αποθηκευτικό χώρο, ο οποίος κυμαίνεται από τα 2 GB έως και τα 50 GB.  
• Αυτόματο συγχρονισμό των αποθηκευμένων δεδομένων μεταξύ των διαφορετικών 
συσκευών που είναι συνδεδεμένες στην ίδια υπηρεσία.  
• Ασφάλεια στην αποθήκευση δεδομένων στο σύννεφο. Η κυκλοφορία των δεδομέ-
νων μεταξύ της εφαρμογής και του παρόχου είναι κρυπτογραφημένη συνήθως με το πρω-
τόκολλο SSL, το οποίο καθιστά πολύ δύσκολη την πρόσβαση σε αυτές τις πληροφορίες σε 
μη εξουσιοδοτημένα άτομα. 
• Εύκολη δημόσια πρόσβαση σε δεδομένα τα οποία είναι αποθηκευμένα στο σύννε-
φο. Το μόνο που χρειάζεται είναι ο ιδιοκτήτης του αρχείου να στείλει το σχετικό σύνδεσμο 
κοινοποίησης σε όσα άτομα επιθυμεί και αυτόματα όλοι οι χρήστες αποκτούν πρόσβαση 
και δικαιώματα στα διαμοιραζόμενα αρχεία. 
• Αξιοπιστία της αποθήκευσης δεδομένων. Οι πάροχοι υπηρεσιών cloud αποθηκεύ-
ουν τα δεδομένα σε πολλαπλούς server χρησιμοποιώντας τις πλέον σύγχρονες μεθόδους 
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αποθήκευσης ενώ και ένα αντίγραφο των δεδομένων είναι αποθηκευμένο τοπικά στην ψη-
φιακή συσκευή του χρήστη (HY, laptop, smartphone, ταμπλέτα).  
• Δυνατότητα πρόσβασης μέσω του διαδικτύου (web-interface). Το μόνο που χρειά-
ζεται για την πρόσβαση των δεδομένων οπουδήποτε και οποτεδήποτε, είναι μια ενεργή 
σύνδεση διαδικτύου και ένας φυλλομετρητής.  
• Δυνατότητα διαχείρισης μέσω προγράμματος πελάτη (client-program). H διαχείριση 
δεδομένων μέσω προγράμματος πελάτη προσφέρει περισσότερες δυνατότητες διαχείρισης 
στο χρήστη. Οι πιο δημοφιλείς πάροχοι παρέχουν λογισμικό πελάτη για όλα τα δημοφιλή 
λειτουργικά συστήματα (Windows, Linux, Mac, Android κ.α.). 
Στο σχήμα 2 που ακολουθεί απεικονίζονται οι υπηρεσίες που περιγράψαμε. 

 
Σχήμα 2. Υπηρεσίες σύννεφου για αποθήκευση δεδομένων (Dropbox, 2014) 

Google Apps for Education 

Με τον τίτλο Google Apps for Education (GAfE) περιγράφεται ένα σύνολο υπηρεσιών τύπου 
cloud, οι οποίες παρέχονται από την Google στα εκπαιδευτικά ιδρύματα δωρεάν. Σύμφωνα 
με τα πιο πρόσφατα στοιχεία, η υπηρεσία GAfE χρησιμοποιείται από 14 εκατομμύρια μα-
θητές και καθηγητές. Η υπηρεσία ξεκίνησε το Φεβρουάριο του 2006, όταν η Google έδωσε 
αρχικά τη δυνατότητα στα εκπαιδευτικά ιδρύματα να αποκτήσουν δωρεάν υπηρεσία παρο-
χής ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Τον Οκτώβριο του 2006 η Google στην υπηρεσία της εν-
σωμάτωσε και την εφαρμογή για ηλεκτρονική συνομιλία Google Talk, την υπηρεσία ημερο-
λογίου Calendar και την υπηρεσία δημιουργία ιστοσελίδων Google Page Creator. Τον Ια-
νουάριο του 2013 η υπηρεσία GAfE ενσωμάτωσε επιπρόσθετα εργαλεία για επικοινωνία 
και συνεργασία, καθώς και εργαλεία για τη βελτίωση της απόδοσης (Google Cloud Platform, 
2014). Πιο αναλυτικά, τα εργαλεία που παρέχει η υπηρεσία είναι τα εξής: 
• Εργαλεία επικοινωνίας και σχεδιασμού. Παροχή λογαριασμού ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου (gmail) με μέγεθος γραμματοκιβωτίου 25 GB ανά μαθητή/εργαζόμενο του εκπαι-
δευτικού ιδρύματος. Υπηρεσία επικοινωνίας (Google Talk) με δυνατότητα ανταλλαγής μη-
νυμάτων κειμένου, ήχου και βίντεο, παρέχοντας για παράδειγμα, υπηρεσίες πραγματοποί-
ησης απομακρυσμένων διαλέξεων με σχετικά μεγάλο αριθμό χρηστών. Υπηρεσία ημερολο-
γίου (Calendar) με δυνατότητα διαχείρισης προγραμμάτων, συναντήσεων είτε ατομικά είτε 
συνεργατικά.  
• Εργαλεία συνεργασίας. Η υπηρεσία Documents, επιτρέπει στον χρήστη να δημιουρ-
γήσει τους γνωστούς τύπους αρχείων. Η υπηρεσία Disk χρησιμοποιείται για την ασφαλή 
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αποθήκευση δεδομένων στο σύννεφο. Η υπηρεσία Sites επιτρέπει σε μαθητές και εκπαι-
δευτικούς να δημιουργήσουν δικτυακούς τόπους με τη χρήση έτοιμων προτύπων 
(templates). Η υπηρεσία Google Groups χρησιμοποιείται για τη δημιουργία λιστών ταχυ-
δρομείου προσφέροντας στους χρήστες τη δυνατότητα κοινής πρόσβασης σε έγγραφα, δι-
κτυακούς τόπους και ημερολόγια. Η υπηρεσία Videos for Education επιτρέπει στους χρή-
στες τη δυνατότητα να χρησιμοποιούν video για εκπαιδευτική χρήση.  
• Εργαλεία για τη βελτίωση της απόδοσης. Η Google παρέχει μια απλή στη χρήση της, 
κεντρική κονσόλα διαχείρισης των υπηρεσιών της Google στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Παρέ-
χεται δυνατότητα αναζήτησης ανά έγγραφα, αναφορές κ.α.  
Στην εικόνα 2 διακρίνεται η φόρμα εγγραφής ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος στην υπηρεσία 
GAfE. 

 
Εικόνα 2. Η φόρμα εγγραφής στην υπηρεσία GAfE 

Microsoft Office 365  

Η υπηρεσία με τίτλο Microsoft Office 365 η οποία αντικατέστησε σχετικά πρόσφατα την 
υπηρεσία Microsoft Live@Edu (MLE) είναι αντίστοιχη της υπηρεσίας της Google (GAfE), τό-
σο ως προς την ποικιλία όσο και ως προς την ποιότητα των διαθέσιμων cloud υπηρεσιών. 
Αρκετές από τις λεπτομέρειες (ως προς τις παροχές και χρήση) της υπηρεσίας MO365 θα 
παραλειφθούν λόγω της ομοιότητας με τις αντίστοιχες της υπηρεσίας GAfE, στις οποίες α-
ναφερθήκαμε λεπτομερέστατα στην προηγούμενη ενότητα. Προκειμένου το εκπαιδευτικό 
ίδρυμα να χρησιμοποιήσει τις υπηρεσίες της Microsoft, θα πρέπει να είναι μια έγκυρη νο-
μική οντότητα της οποίας η κύρια δραστηριότητα είναι η παροχή και διαχείριση εκπαιδευ-
τικών υπηρεσιών για τους τελικούς χρήστες (π.χ. απόφοιτοι, μαθητές, καθηγητές, προσωπι-
κό), οι οποίοι συνδέονται με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ο κάθε χρήστης θα 
μπορεί να αποκτήσει τον δικό προσωπικό λογαριασμό μέσω του οποίου θα μπορεί να προ-
σπελάσει τις υπηρεσίες MO365 (Lipsitz, 2011).  

Πλεονεκτήματα της χρήσης των υπηρεσιών cloud για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Η χρήση των υπηρεσιών τύπου cloud στην εκπαίδευση έχει αρκετά πλεονεκτήματα. Τα 
σπουδαιότερα από αυτά περιγράφονται παρακάτω (Schaeffer, 2014; Liu, 2013):  
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• Οικονομικά οφέλη. Οι τεχνολογίες τύπου cloud δεν χρειάζονται επενδύσεις για τη 
δημιουργία και συντήρηση κέντρων δεδομένων (data centers), εξυπηρετητών (servers) και 
δικτυακού εξοπλισμού, με άλλα λόγια, τη δημιουργία εκ του μηδενός μιας αυτόνομης σύγ-
χρονης πληροφορικής υποδομής (IT-infrastructure). Επιπρόσθετα, η αγορά, εγκατάσταση, 
συχνή αναβάθμιση του λογισμικού δεν είναι καθόλου απαραίτητη καθώς είναι αποκλειστι-
κά υποχρέωση του παρόχου της cloud υπηρεσίας. Ως εκ τούτου, το εκπαιδευτικό ίδρυμα 
εξοικονομεί αφενός μεγάλα χρηματικά ποσά, αφετέρου αξιοποιεί το τεχνικό του προσωπι-
κό αποτελεσματικότερα. 
• Ευέλικτη επεκτασιμότητα. Αυτό το χαρακτηριστικό των υπηρεσιών cloud σημαίνει 
ότι ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα έχει τη δυνατότητα να αυξήσει την ποσότητα των παρεχόμε-
νων υπηρεσιών του ομαλά, δίχως οποιεσδήποτε σημαντικές επενδύσεις. Σε περιόδους αιχ-
μής (π.χ. τέλος τετραμήνων, εξαμήνων κ.α.) δεν χρειάζεται το εκπαιδευτικό ίδρυμα να προ-
βαίνει σε αύξηση ή σε σχέδια βελτιστοποίησης της χρήσης των υπολογιστικών του πόρων, 
διότι ο πάροχος των υπηρεσιών cloud μπορεί να κλιμακώσει αυτόματα την κατανομή των 
πόρων προς το συγκεκριμένο οργανισμό. 
• Υψηλή διαθεσιμότητα. Οι υπηρεσίες cloud είναι διαθέσιμες συνεχώς σε ποσοστό 
της τάξης του 99.5%, ενώ ορισμένοι πάροχοι ισχυρίζονται ότι μπορούν να προσφέρουν δια-
θεσιμότητα της τάξης του 99.9%. Το συγκεκριμένο χαρακτηριστικό είναι ιδιαίτερα χρήσιμο 
για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, καθώς μπορούν να έχουν πρόσβαση σε μαθη-
σιακούς πόρους δίχως τους τυπικούς χωρικούς και χρονικούς περιορισμούς. Επιπρόσθετα, 
η υψηλή διαθεσιμότητα των εκπαιδευτικών πόρων συντελεί θετικά στην αξιολόγηση και 
στη διάδοση της φήμης ενός εκπαιδευτικού ιδρύματος. 
• Μειωμένη περιβαλλοντική επιβάρυνση. Η διεθνής εμπειρία έχει δείξει ότι οι τεχνο-
λογίες cloud μειώνουν πιο αποτελεσματικά την επιβάρυνση στο περιβάλλον σε σχέση με 
οποιαδήποτε λύση τοπικής τεχνολογικής υποδομής. Για παράδειγμα, η εταιρεία Google έχει 
πετύχει την αύξηση κατά 80 φορές της ενεργειακής απόδοσης των πόρων της λόγω της ευ-
ρείας χρήσης της υπηρεσίας Google Apps for Education. 
• Ικανοποίηση των απαιτήσεων των τελικών χρηστών. Οι τεχνολογίες cloud αποφέ-
ρουν πολύ περισσότερα οφέλη για τους τελικούς χρήστες σε σχέση με τις τοπικές υπηρεσί-
ες των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων. Οι χρήστες μπορούν να έχουν πρόσβαση σε υπολογιστι-
κούς πόρους και δεδομένα από οπουδήποτε και οποιαδήποτε συσκευή (π.χ. ΗΥ, laptop, 
notebook, ταμπλέτα ή smartphone) αρκεί να υπάρχει διαθέσιμη μια ενεργή σύνδεση διαδι-
κτύου. Επιπλέον, οι χρήστες δεν χρειάζεται να ανησυχούν ή να μεριμνούν για την προφύλα-
ξη των δεδομένων τους, καθώς όλα αποθηκεύονται αυτόματα και αξιόπιστα στο σύννεφο. 
Η υποδομή του παρόχου cloud εγγυάται την ακεραιότητα των δεδομένων των χρηστών, 
επιτρέποντας την αποφυγή οποιασδήποτε αγοράς και εγκατάστασης επιπρόσθετου λογι-
σμικού γραφείου για τις συσκευές του τελικού χρήστη. Η μόνη εφαρμογή που ο χρήστης θα 
πρέπει να εγκαταστήσει ή/και να διατηρεί ενημερωμένη, είναι ένα πρόγραμμα περιήγησης 
στο διαδίκτυο. 

Κίνδυνοι που σχετίζονται με τις υπηρεσίες τύπου cloud για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα 

Οι υπηρεσίες τύπου Cloud είναι σχετικά πρόσφατες και ως εκ τούτου αρκετοί άνθρωποι δεν 
τις εμπιστεύονται. Αρκετοί εκφράζουν τις αντιρρήσεις τους για το γεγονός ότι ευαίσθητα 
προσωπικά δεδομένα ή εμπιστευτικά έγγραφα διατηρούνται σε χώρους εκτός των ορίων 
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του εκπαιδευτικού οργανισμού. Στη συνέχεια παρουσιάζουμε τις κυριότερες ανησυχίες οι 
οποίες σχετίζονται με τις υπηρεσίες σύννεφου από τα εκπαιδευτικά ιδρύματα (Schaeffer, 
2014; Liu, 2013; Sclater, 2012, 2010; Sultan, 2010). 
• Ασφάλεια δεδομένων. Αρκετοί ιδιώτες, επιχειρήσεις και οργανισμοί θεωρούν ότι τα 
δεδομένα είναι ασφαλή εφόσον είναι περιορισμένα τοπικά και έχουν και τον έλεγχο - δια-
χείριση του εξοπλισμού διαφύλαξής τους. Στον αντίποδα, αρκετοί είναι αντίθετοι στην ιδέα 
ότι τα ιδιωτικά δεδομένα είναι αποθηκευμένα σε άλλες περιοχές-χώρες-ηπείρους εκτός των 
τοπικών ορίων του ιδρύματος. Στην πραγματικότητα, δεν υφίσταται τέτοιος λόγος ανησυχί-
ας. Καταρχάς, η μεταφορά δεδομένων μέσω των διαύλων επικοινωνίας είναι κρυπτογρα-
φημένη και επιπλέον, οι πάροχοι τηρούν τους σχετικούς όρους εμπιστευτικότητας 
(confidentiality). 
• Υποβάθμιση της διαθεσιμότητας. Όπως προαναφέραμε, όλοι οι πάροχοι εγγυώνται 
τη διαθεσιμότητα της υπηρεσίας cloud που παρέχουν σε ποσοστό 99.5% ή και μεγαλύτερο. 
Ωστόσο, κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι για παράδειγμα δεν θα πέσουν θύματα επιθέ-
σεων τύπου Denial-of-Service (DoS), με αποτέλεσμα την σημαντική μείωση της διαθεσιμό-
τητα της υπηρεσίας.  
• Αναγκαστική αλλαγή παρόχου. Πρόκειται ίσως για την πιο σημαντική ανησυχία και 
σχετίζεται με την ανάγκη αλλαγής ενός παρόχου. Οι λόγοι που μπορεί να επιβάλλουν την 
αλλαγή ενός παρόχου σχετίζονται ενδεχόμενα με μια αλλαγή στην τιμολογιακή του πολιτι-
κή, στην υποβάθμιση των παρεχόμενων του υπηρεσιών, στην ύπαρξη ενός νέου παρόχου 
με καλύτερες υπηρεσίες κ.α. Ως εκ τούτου, ένα εκπαιδευτικό ίδρυμα θα πρέπει να είναι 
ιδιαίτερα προσεκτικό κατά την αρχική του επιλογή ενός παρόχου υπηρεσιών τύπου cloud. 
• Αυθαίρετη διαφήμιση. Η Microsoft για την παροχή των υπηρεσιών της, στη σύμβα-
ση-συμφωνία που υπογράφει με το εκπαιδευτικό ίδρυμα, αναφέρει ότι έχει τα αποκλειστι-
κά δικαιώματα για την πώληση και την τοποθέτηση διαφημίσεων στις υπηρεσίες που παρέ-
χει στο εκπαιδευτικό ίδρυμα. Οι διαφημίσεις μπορούν να είναι σε μορφή γραφικών 
(banners), σε μορφή κειμένου (crawl line), βίντεο και ήχου, ή/και σε μορφή μηνυμάτων μέ-
σω e-mail. 
• Υπερβολικά μέτρα ασφαλείας. Όπως και στην προηγούμενη παράγραφο, στη σύμ-
βαση που υπογράφει η Microsoft με τον εκπαιδευτικό οργανισμό αναφέρεται ότι η 
Microsoft διατηρεί το δικαίωμα να μπλοκάρει οποιοδήποτε e-mail ή άλλου τύπου ψηφιακή 
πληροφορία, η οποία διακινείται μέσω της παρεχόμενης υπηρεσίας της, εφόσον η εταιρεία 
κρίνει ότι αυτό είναι απαραίτητο για την προστασία των υπηρεσιών της ή των χρηστών ή 
για την πρόληψη παραβιάσεων αδειών χρήσης από το εκπαιδευτικό ίδρυμα. Ένας λόγος για 
τα αυστηρά αυτά μέτρα θα μπορούσε να ισχυριστεί κάποιος ότι είναι η αποφυγή διακίνη-
σης ανεπιθύμητων μηνυμάτων (spam filtering). Ωστόσο, η Microsoft ισχυρίζεται ότι το δι-
καίωμα άρνησης για παράδειγμα χρήσης του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου θα μπορούσε να 
συμβεί απλά και μόνο εφόσον η Microsoft κρίνει ότι «κάτι» αποτελεί απειλή για τους υπό-
λοιπους χρήστες - πελάτες της.  
• Συλλογή στατιστικών στοιχείων. Οι πάροχοι έχουν τη δυνατότητα να συλλέγουν και 
να διατηρούν στοιχεία για τους χρήστες που χρησιμοποιούν τις υπηρεσίες τους. Συνήθως, η 
συγκέντρωση, χρήση και δημοσίευση στατιστικών στοιχείων, δεν προσδιορίζει συγκεκριμέ-
νους χρήστες. Τα δεδομένα αυτά δεν είναι εμπιστευτικά και δεν επιφέρουν κινδύνους για 
το εκπαιδευτικό ίδρυμα.  
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Συζήτηση - συμπεράσματα 

Ζούμε σε μια εποχή στην οποία οι τεχνολογίες της πληροφορικής μετασχηματίζονται δυνα-
μικά. Οι πάροχοι υπηρεσιών τύπου cloud βελτιώνουν σημαντικά τις παρεχόμενες υπηρεσί-
ες τους ενώ προσθέτουν συνεχώς νέες. Για παράδειγμα, ήδη η Microsoft και η Google ως 
μέρος των παρεχόμενων υπηρεσιών τους έχουν ξεκινήσει να παρέχουν δυνατότητες διαχεί-
ρισης μάθησης (Learning Management System – LMS) στις πλατφόρμες τους, ενθαρρύνο-
ντας ακόμη περισσότερο τη σταδιακή μετάβαση των εκπαιδευτικών ιδρυμάτων στο σύννε-
φο. Αρκετοί ισχυρίζονται ότι το μέλλον της εκπαίδευσης βρίσκεται στο σύννεφο. Ήδη αρκε-
τά πανεπιστημιακά ιδρύματα του εξωτερικού κάνουν χρήση των υπηρεσιών τύπου cloud 
για να προσφέρουν νέες καινοτόμες υπηρεσίες σε υποψήφιους σπουδαστές από όλο τον 
κόσμο. Ένα τέτοιο παράδειγμα αποτελούν οι πρωτοβουλίες τύπου MOOC (π.χ. Open-
CourseWare, Coursera κ.α.), στις οποίες όλο το μαθησιακό και όχι μόνο υλικό (video, διαλέ-
ξεις, κείμενα, τεστ, συζητήσεις, παραδοτέα) βρίσκεται όλο αποθηκευμένο στο σύννεφο 
(Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 2014). Ανακεφαλαιώνοντας, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι 
οι τεχνολογίες τύπου cloud στην εκπαίδευση έχουν προοπτική, καθώς έχουν τεράστιες δυ-
νατότητες και δημιουργούν μεγάλες ευκαιρίες όχι μόνο για τα εκπαιδευτικά ιδρύματα αλλά 
και για κάθε άτομο το οποίο ενδιαφέρεται για μια ποιοτική εκπαίδευση. 
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Περίληψη 

Η πολιτιστική κληρονομιά, εθνική και παγκόσμια, αποτελεί πολύτιμο αγαθό και η διδασκα-
λία της εντάσσεται στο πρόγραμμα εκπαίδευσης κάθε χώρας. Υπάρχουν πολλές τεχνικές για 
την 3D καταγραφή της πολιτιστικής κληρονομιάς, δεδομένου των πολλών παραμέτρων που 
πρέπει να ληφθούν υπόψη (π.χ. μέγεθος, γεωμετρία και πολυπλοκότητα των μνημείων και 
αντικειμένων πολιτιστικής κληρονομιάς και εφαρμογή στην οποία θα χρησιμοποιηθούν). 
Αυτές διακρίνονται σε τεχνικές Σάρωσης «Ενεργών» Αισθητήρων και σε Φωτογραμμετρικές. 
Οι τελευταίες παρέχουν 3D μοντέλα κατάλληλα για εκπαιδευτικές εφαρμογές, είναι χαμη-
λού κόστους και εύκολα χρησιμοποιήσιμες, ενώ προϋπόθεση για την υλοποίηση τους είναι 
η χρήση Πληροφορικής Τεχνολογίας.  
Από τα παραπάνω καταδεικνύεται ο σημαντικός ρόλος των ΤΠΕ για τη διδασκαλία της πολι-
τιστικής κληρονομιάς. Στην εργασία αυτή, αφότου διερευνηθούν οι επικρατέστερες λύσεις 
Φωτογραμμετρίας που χρησιμοποιούνται για τη ψηφιακή καταγραφή της πολιτιστικής κλη-
ρονομιάς, υπό το πρίσμα της εκπαίδευσης με ηλεκτρονική μάθηση υποστηριζόμενης από 
ΤΠΕ, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα εφαρμογής λογισμικού που υλοποιεί μια Φωτο-
γραμμετρική τεχνική 3D σάρωσης. 
 
Λέξεις κλειδιά: 3D, Φωτογραμμετρία, Ψηφιοποίηση Πολιτιστικής Κληρονομιάς 

Εισαγωγή 

Μερικά από τα σημαντικότερα οφέλη της 3D ψηφιοποίησης και απεικόνισης των αντικειμέ-
νων πολιτιστικής κληρονομιάς είναι (Niknami & Mirashe, 2007): η ευκαιρία που δίνεται σε 
ανθρώπους από κάθε μεριά της γης να έρθουν σε επαφή με την παγκόσμια πολιτιστική 
κληρονομία (π.χ. μέσω εικονικών μουσείων) και τα 3D μοντέλα που προκύπτουν, τα οποία 
μπορούν να οργανωθούν σε μια βάση δεδομένων παρόμοιων αντικειμένων. 

Με την αρωγή της 3D ψηφιοποίησης και απεικόνισης είναι εφικτή η δημιουργία ενός δια-
δραστικού και ανεξάρτητου από τοπικούς και χρονικούς περιορισμούς εικονικού περιβάλ-
λοντος μάθησης στην εκπαίδευση που μπορεί να αυξήσει το κίνητρο και τη συνεργασία και 
να βελτιώσει τα αποτελέσματα της μαθησιακής διαδικασίας (Chen, Pan, & Zhang, 2012). Το 
περιβάλλον αυτό, εικονικής πραγματικότητας, είναι κατάλληλο για χρήση και από μαθητές 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεδομένου ότι αντισταθμίζει σε μεγάλο ποσοστό προ-
βλήματα λεπτής κινητικότητας μαθητών και βοηθά έτσι στην πρόσβαση και στην εκπαίδευ-
σή τους σε θέματα πολιτιστικής κληρονομιάς. 
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Οι τεχνικές Φωτογραμμετρίας είναι σημαντικές για τη ψηφιακή καταγραφή της πολιτιστικής 
κληρονομιάς και την δημιουργία 3D μοντέλων (Yilmaz, Yakar, Gulec &  Dulgerler, 2007). 
Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστούν οι επικρατέστερες σύγχρονες λύσεις Φωτογραμμε-
τρίας (Pavlidis et al., 2007· Yastikli, 2007), των οποίων τα παραγόμενα αποτελέσματα δύνα-
νται να αξιοποιηθούν για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Σημαντικά κριτήρια επιλογής των μεθό-
δων φωτογραμμετρίας για εκπαιδευτικές εφαρμογές είναι: η ταχύτητα παραγωγής 3D μο-
ντέλων, η ευκολία χρήσης, η σχετικά καλή ακρίβεια δεδομένων, η δυνατότητα απόκτησης 
πληροφοριών υφής και το χαμηλό χρηματικό κόστος.  

Επιπλέον, θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα εφαρμογής μιας Φωτογραμμετρικής μεθό-
δου και του αντίστοιχου λογισμικού για την 3D ψηφιοποίηση ενός μνημείου πολιτιστικής 
Κληρονομιάς. 

Φωτογραμμετρία 

Ως Φωτογραμμετρία αναφέρεται η τεχνική που χρησιμοποιείται για την εξαγωγή γεωμετρι-
κών χαρακτηριστικών ενός αντικειμένου στο χώρο, χρησιμοποιώντας φωτογραφίες. Οι κύ-
ριες φωτογραμμετρικές τεχνικές που μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την 3D ψηφιοποίη-
ση, είναι οι εξής:  

Σχήμα από Σιλουέτες 

Στην τεχνική αυτή, πολλές φωτογραφίες του αντικείμενου - στόχου λαμβάνονται από διά-
φορες γωνίες παρατήρησης. Οι γεωμετρικές πληροφορίες στη συνέχεια εξάγονται μέσω της 
σιλουέτας του αντικειμένου (Εικόνα 2α). Οι τελευταίες εξελίξεις αυτής της τεχνικής βελτι-
στοποίησαν τη γεωμετρική της ακρίβεια με την αξιοποίηση δεδομένων υφής. Το κύριο πλε-
ονέκτημα στο Σχήμα από Σιλουέτες είναι η αυτοματοποιημένη διαδικασία ψηφιοποίησης, 
ενώ το βασικό μειονέκτημα είναι η μέση προς χαμηλή ακρίβεια των γεωμετρικών δεδομέ-
νων (Laurentini, 1994· Tosovic, Sablatnig, & Kampel, 2002). 

Σχήμα από το Στερεοφωτογράφιση 

Στην τεχνική αυτή χρησιμοποιείται η αρχή λειτουργίας της Στερεο-Φωτογραμμετρίας και 
τεχνικές στερεοσκοπίας με στόχο την απόκτηση δεδομένων γεωμετρίας ενός αντικειμένου - 
στόχου από ένα ζεύγος φωτογραφιών (Menci, 2000· Hullo, Grussenmeyer, & Fares, 2009). 
Στη Στερεο-φωτογραμμετρία οι 3D συντεταγμένες της επιφάνειας ενός αντικειμένου υπο-
λογίζονται από τουλάχιστον δύο φωτογραφίες που λαμβάνονται από διαφορετικές θέσεις 
με τη χρήση Φωτογραμμετρικού τριγωνισμού. 

Απαραίτητη προϋπόθεση για τη στερεοσκοπική φωτογραφική επεξεργασία είναι η φωτο-
γράφιση, έτσι ώστε οι άξονες της κάμερας στις δύο θέσεις λήψης φωτογραφίας να είναι 
παράλληλοι μεταξύ τους και κάθετοι προς την επιφάνεια του υπό μελέτη αντικειμένου (ει-
κόνα 1). 
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Εικόνα 1: Στεροφωτογράφιση 

Ένας συνδυασμός των μεθόδων Σχήμα από σιλουέτες και Στερεο-φωτογραμμετρίας (Her-
nandez, Esteban, & Schmitt, 2002) συνδυάζει την αυτοματοποίηση της τεχνικής Σχήμα από 
σιλουέτες και την αυξημένη γεωμετρική πιστότητα που παρέχεται από τη Στερεο-
φωτογραμμετρία και διακρίνεται από τις υπόλοιπες, προσφέροντας ουσιαστικά αυτοματο-
ποιημένα αποτελέσματα, χωρίς την ανάγκη μιας περαιτέρω επεξεργασίας του 3D μοντέλου 
που προκύπτει (εικόνα 2β). 

 

Εικόνα 2: (α) Σχήμα από Σιλουέτες (αριστερά), (β) η συνδυασμένη μέθοδος (δεξιά) 

Συγκλίνουσα ή Μη-Στερεοσκοπική Φωτογραμμετρία 

Σύμφωνα με αυτή την τεχνική, οι άξονες της φωτογραφικής μηχανής συγκλίνουν προς το 
κέντρο βαρύτητας του αντικειμένου (Εικόνα 3). Η επεξεργασία εικόνας πραγματοποιείται 
με τη χρήση ειδικών φωτογραμμετρικών πακέτων λογισμικού (PhotoModeler, iWhitness). Η 
υλοποίηση της συγκεκριμένης μεθοδολογίας έχει σημαντικά χαμηλότερο κόστος σε σχέση 
με τη Στερεο-φωτογραμμετρία. 

  

Εικόνα 3: Συγκλίνουσα Φωτογραμμετρία Εικόνα 4: Σχήμα από κίνηση 

Σχήμα από Κίνηση 
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Η τεχνική Σχήμα από Κίνηση (Εικόνα 4) είναι παρόμοια με την τεχνική Συγκλίνουσας Φωτο-
γραμμετρίας. Από τη μία μεριά, τα εργαλεία λογισμικού Συγκλίνουσας Φωτογραμμετρίας 
μπορούν να αντιμετωπίσουν το πρόβλημα του ορθού προσανατολισμού των φωτογραφιών 
με τη χρήση κωδικοποιημένων «στόχων» πάνω στα αντικείμενα προς ψηφιοποίηση, ενώ 
προϋπόθεση για τον υπολογισμό 3D δεδομένων από τις φωτογραφίες είναι η ύπαρξη προ-
σημασμένων σημείων ελέγχου. Από την άλλη μεριά, τα εργαλεία λογισμικού της μεθοδολο-
γίας Σχήμα από Κίνηση μπορούν να κατασκευάσουν 3D μοντέλα με αυτόματο υπολογισμό 
του προσανατολισμού, χρησιμοποιώντας απλές μη προσημασμένες φωτογραφίες, αν και 
συνήθως προϋποθέτουν την χειροκίνητη ταξινόμηση της σειράς φωτογραφιών από τον χει-
ριστή. Πρόσφατα, παρουσιάστηκαν κάποια νέα εργαλεία λογισμικού της μεθοδολογίας 
Σχήμα από Κίνηση (π.χ. το Arc3D Webservice), που μπορούν να λειτουργήσουν και με μη 
ταξινομημένες ακολουθίες φωτογραφιών (Koch, Pollefeys, & Gool, 1998· Roncella et al., 
2010· Barazzetti et al. 2010). 

Σύγκριση Φωτογραμμετρικών τεχνικών 3D ψηφιοποίησης 

Αν και οι Φωτογραμμετρικές τεχνικές δεν παρέχουν δεδομένα γεωμετρίας πολύ υψηλής 
ακρίβειας, μπορούν να αντισταθμίσουν αυτήν την έλλειψη με την παροχή πληροφοριών 
υφής. Ακριβέστερα, δεδομένα γεωμετρίας παρέχονται από την τεχνική: Σχήμα από Στερεο-
φωτογράφιση, ενώ έπονται οι τεχνικές: Συγκλίνουσα Φωτογραμμετρία, Σχήμα από Κίνηση 
και Σχήμα από Σιλουέτα. Οι τεχνικές Σχήμα από Στερεοφωτογράφιση και Συγκλίνουσα Φω-
τογραμμετρία μπορούν να παράσχουν εξαιρετική γεωμετρική ακρίβεια, αν συνδυαστούν με 
τεχνικές τοπογραφίας για την ακριβή μέτρηση των απαιτούμενων προσημασμένων σημείων 
ελέγχου και επιπλέον με μία μετρική ή ημι-μετρική φωτογραφική μηχανή ή τουλάχιστον με 
μία κατάλληλα βαθμονομημένη απλή φωτογραφική μηχανή γενικής χρήσης. 

Η τεχνική Σχήμα από Κίνηση παρέχει λειτουργία αυτόματης βαθμονόμησης, ενώ τα 3D μο-
ντέλα μπορούν να δημιουργηθούν από μη-προσημασμένες (άνευ σημείων ελέγχου) και μη-
ταξινομημένες φωτογραφίες με χρήση κοινής φωτογραφικής μηχανής. 

Μέχρι σήμερα, μόνο η τεχνική Σχήμα από Σιλουέτα προσεγγίζει την ιδέα της «ψηφιοποίη-
σης με το πάτημα ενός πλήκτρου», αλλά δεν μπορεί να εφαρμοστεί σε αντικείμενα μεγά-
λων διαστάσεων. Μερικά χαρακτηριστικά αυτοματισμού προσφέρονται επίσης από τις τε-
χνικές Συγκλίνουσα Φωτογραμμετρία, Σχήμα από Στερεοφωτογράφιση και Σχήμα από Κίνη-
ση. 

Οι τεχνικές Φωτογραμμετρίας είναι ιδανικές για ψηφιοποίηση αντικειμένων και μνημείων 
πολιτιστικής κληρονομιάς χωρίς πολύπλοκα σχήματα και για εφαρμογές που δεν απαιτούν 
γεωμετρικά δεδομένα ύψιστης ακρίβειας. Προτείνονται δε ιδιαίτερα, όταν υπάρχουν πε-
ριορισμοί χρηματικοί, χρονικοί και τοποθεσίας. Οι τεχνικές αυτές είναι πολύ πιο ευέλικτες 
στην περίπτωση projects για την ψηφιοποίηση πολλαπλών αντικειμένων και μνημείων με 
διαφορετικούς συνδυασμούς όσον αφορά τις διαστάσεις τους, σε σχέση με άλλες κατά πο-
λύ πιο εξεζητημένες, ακριβές και χρονοβόρες τεχνικές (π.χ. τεχνικές ψηφιοποίησης λέιζερ) 
(Tzanakis, 2011). 
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Σε εκπαιδευτικές εφαρμογές, όπου χρησιμοποιούνται 3D μοντέλα για παρουσίαση από τον 
εκπαιδευτικό ή για διαδραστικές δραστηριότητες που πραγματοποιούνται από μαθητές, 
παρόλο που τα απεικονιζόμενα 3D μοντέλα δεν είναι απαραίτητο να έχουν υψηλή ακρί-
βεια, σημαντικοί παράγοντες είναι: η υψηλής ποιότητας υφή, το χαμηλό κόστος, η ευκολία 
χρήσης και η δυνατότητα ψηφιοποίησης αντικειμένων διαφόρων διαστάσεων. 

Κατά συνέπεια, τα επιμέρους χαρακτηριστικά των τεχνικών Φωτογραμμετρίας τις καθι-
στούν τις πλέον κατάλληλες για κατασκευή 3D μοντέλων, με σκοπό τη χρήση τους στην εκ-
παίδευση. 

Απεικόνιση 3D ψηφιοποιημένων αντικειμένων 

Νέφος σημείων: Κάθε σημείο ενός νέφους σημείων αντιστοιχεί σε ένα χαρακτηριστικό ση-
μείο της επιφάνειας ενός ψηφιοποιημένου αντικείμενου και ενσωματώνει τις πληροφορίες 
που προσδιορίζουν τη θέση του στον χώρο (Εικόνα 5α). 

Για τις περισσότερες εφαρμογές 3D, η απεικόνιση των πληροφοριών που παρέχονται μόνο 
από το νέφος σημείων είναι συνήθως ανεπαρκής, ανεξάρτητα από το πόσο «πυκνό» είναι 
το νέφος. Πολλές μεθοδολογίες επινοήθηκαν, για να ενισχύσουν την αντίληψη του 3D χώ-
ρου από τις παρεχόμενες οπτικές πληροφορίες ενός νέφους σημείων. Πολύ συνηθισμένη 
είναι η μέθοδος του Χάρτη Βάθους, μιας εικόνας δύο διαστάσεων, στην οποία κάθε pixel 
παίρνει μια χρωματική τιμή από τις δυνατές διαβαθμίσεις του γκρίζου, προκειμένου να α-
πεικονίσει κατάλληλα το αντίστοιχο σημείο του ψηφιοποιημένου αντικειμένου στο χώρο.  

   

Εικόνα 5. (α) Νέφος σημείων (αριστερά), (β) τριγωνικό πλέγμα “wireframe” (κέντρο), (γ) τρι-
γωνικό πλέγμα με υφή- rendered (δεξιά) 

Επιπρόσθετα, μπορεί να δημιουργηθεί η 3D απεικόνιση ενός αντικειμένου χρησιμοποιώ-
ντας έναν αριθμό τριγώνων, των οποίων οι κορυφές προσδιορίζονται από σημεία του νέ-
φους σημείων. Το αποτέλεσμα ονομάζεται τριγωνικό πλέγμα (ή πολυγωνικό πλέγμα ή δί-
κτυο τριγωνισμού) και επί του παρόντος χρησιμοποιείται στις περισσότερες εφαρμογές 3D 
απεικόνισης, παρέχοντας στους χρήστες πολύ περισσότερες οπτικές πληροφορίες από το 
«απλό» νέφος σημείων, ακόμα και στην απλούστερη μορφή ενός «wireframe» (Εικόνα 5β). 
Το τριγωνικό πλέγμα της μορφής «wireframe» μπορεί να εμπλουτιστεί με πληροφορίες υ-
φής, οι οποίες αντιστοιχίζονται σε κάθε τρίγωνο της επιφάνειάς του (λειτουργία: render - 
Εικόνα 5γ). 

Μορφές 3D μοντέλων: VRML, X3D, U3D  
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Η γλώσσα εικονικής πραγματικότητας VRML είναι μια γλώσσα για την περιγραφή εικονικών 
κόσμων που παρουσιάζονται μέσω του Internet. Η μορφή αρχείου VRML είναι μία από τις 
πιο δημοφιλείς μορφές αρχείων αναπαράστασης 3D μοντέλων στο Internet (Carey & Bell, 
1997). Το στάνταρτ X3D είναι ο βελτιωμένος διάδοχος του VRML και είναι βασισμένος σε 
XML (Web3D Consortium, 2014). 

To U3D είναι ένα εναλλακτικό στάνταρτ για αναπαράσταση 3D μοντέλων σε σχέση με τα 
στάνταρτ VRML/X3D. Παρότι η χρήση του είναι λιγότερο διαδομένη, είναι σημαντικό, διότι 
είναι το πρότυπο που τα PDF αρχεία απαιτούν για την ενσωμάτωση 3D μοντέλων και τη δη-
μιουργία 3D PDF (ECMA International, 2014) . 

Εφαρμογή λογισμικού Φωτογραμμετρίας 

Παρακάτω, παραθέτουμε τα αποτελέσματα μελέτης περίπτωσης 3D ψηφιοποίησης ενός 
αντικειμένου Πολιτιστικής Κληρονομιάς, της Εκκλησίας του Αγίου Τρύφωνα στον Ελαιώνα 
Αιγίου (κατασκευασμένης το 1840), με εφαρμογή Φωτογραμμετρίας. Για το σκοπό αυτό 
χρησιμοποιήθηκαν: α) στο υλικό μέρος μια κοινή ψηφιακή (μη μετρική) φωτογραφική μη-
χανή Sony Cybershot DSC-W230 (12,1 Megapixels) και ένα κοινό τρίποδο και β) στο μέρος 
του λογισμικού, δύο εργαλεία ανοιχτού λογισμικού: το Arc3D Webservice και το MeshLab 
(Vergauwen & Gool, 2006· Cignoni, Callieri, & Corsini, 2008· Cignoni, Corsini, & Dellepiane, 
2008). 

 

Εικόνα 6: Οι τέσσερις επιμέρους «σκηνές»  

Το Arc3D Webservice, που χρησιμοποιεί τη Φωτογραμμετρική τεχνική «Σχήμα από Κίνηση», 
τροφοδοτείται με φωτογραφίες ενός τμήματος του υπό μελέτη αντικειμένου (σκηνής) και 
παράγει αυτόματα τον αντίστοιχο Χάρτη Βάθους. Για τις ανάγκες τις ψηφιοποίησης η Εκ-
κλησία του Αγίου Τρύφωνα, χωρίστηκε νοητά σε τέσσερα αλληλεπικαλυπτόμενα τμήματα 
(σκηνές) και για κάθε σκηνή πραγματοποιήθηκε ξεχωριστή φωτογράφιση (Εικόνα 6). Οι φω-
τογραφίες ανά σκηνή εισήχθησαν στο Arc3D Webservice, το οποίο μετά από ένα χρονικό 
διάστημα μας παρείχε τον αντίστοιχο «πυκνό» Χάρτη Βάθους για κάθε σκηνή. 
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Στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό MeshLab, για την επεξεργασία έκαστου εκ των 
τεσσάρων παραχθέντων Χαρτών Βάθους και την κατασκευή του αντίστοιχου 3D μοντέλου 
για κάθε σκηνή (υπό τη μορφή τριγωνικού πλέγματος με υφή). Συγκεκριμένα, για κάθε Χάρ-
τη Βάθους εκτελέστηκαν εργασίες: υποδειγματοληψίας, καθαρισμού, φιλτραρίσματος θο-
ρύβου και γεμίσματος οπών. Στη συνέχεια, τα παραχθέντα 3D μοντέλα φορτώθηκαν στο 
ίδιο αρχείο εργασίας (Εικόνα 7), περιστράφηκαν και ευθυγραμμίστηκαν σε ένα ενιαίο τρισ-
διάστατο σύστημα συντεταγμένων, ενώ τελικά ενώθηκαν (Εικόνα 8), παρέχοντας το τελικό 
3D μοντέλο σε μορφή VRML.  

   

Εικόνα 7. Συγκλίνουσα Φωτογραμμετρία Εικόνα 8. Ενοποιημένα 3D μοντέλα 

Τα αποτελέσματα της 3D ψηφιοποίησης της Εκκλησίας του Αγίου Τρύφωνα (Εικόνα 9) είναι 
αναρτημένα και διαθέσιμα στον ιστότοπο: http://stvtour.ditzaweb.net. Εκεί διατίθεται το 
τελικό 3D μοντέλο σε τρεις διαφορετικές εκδόσεις μεγέθους αρχείου (64%, 25% και 13% 
του αρχικού μεγέθους) που δημιουργήθηκαν χρησιμοποιώντας τη λειτουργία “Quadric 
Edge Collapse Decimation” του MeshLab.  

 

Εικόνα 9. Στιγμιότυπα από το τελικό VRML μοντέλο 

Για να απεικονιστούν τα VRML μοντέλα, προϋπόθεση είναι η εγκατάσταση ενός VRML 
player στον φυλλομετρητή του χρήστη (πχ. BS Contact VRML/X3D player, 
http://www.bitmanagement.com/en/download ) . 
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Συμπεράσματα 

Οι τεχνικές Φωτογραμμετρίας, με χαρακτηριστικά: χαμηλό κόστος υλικού και λογισμικού, 
χρήση του περιβάλλοντος φωτισμού χωρίς την ανάγκη για εργαστηριακές συνθήκες, γρήγο-
ρη απόκτηση δεδομένων και υψηλή συμβατότητα με αντικείμενα διαφόρων διαστάσεων, 
μπορούν να παράγουν 3D μοντέλα επαρκούς ακρίβειας και υψηλής ποιότητας υφής κατάλ-
ληλα για χρήση σε εκπαιδευτικές εφαρμογές. 

Τα παραγόμενα 3D μοντέλα δύναται να απεικονιστούν τρισδιάστατα και να ενσωματωθούν 
σε ιστότοπους (όπως π.χ. το 3D μοντέλο της Εκκλησίας του Αγίου Τρύφωνα στη διεύθυνση 
http://stvtour.ditzaweb.net), παράγοντας 3D ιστότοπους (3D Web Sites). Οι φυλλομετρη-
τές με ενσωμάτωση κατάλληλων players παρέχουν τρισδιάστατη απεικόνιση των 3D μοντέ-
λων με υφή, ενώ προσδίδουν διαδραστικότητα και υψηλό βαθμό αλληλεπίδρασης, προ-
σφέροντας τη δυνατότητα να περιστρέψουμε, να μεγεθύνουμε να πλησιάσουμε ή να απο-
μακρύνουμε τα μοντέλα. Έτσι, μπορούν να χρησιμοποιηθούν είτε ως εποπτικό μέσο διδα-
σκαλίας από τον εκπαιδευτικό, είτε από τους μαθητές ως διαδραστικό εργαλείο – εκπαι-
δευτική δραστηριότητα με στόχο την ενεργό συμμετοχή τους και εμβάθυνση στο γνωστικό 
αντικείμενο (Chen et al., 2012 · Chittaro & Ranon, 2005). Με τον παραπάνω τρόπο καθίστα-
ται εφικτή η τρισδιάστατη απεικόνιση μοντέλων μνημείων και αντικειμένων πολιτισμικής 
κληρονομιάς και η χρήση τους στη διδασκαλία μαθημάτων που περιλαμβάνουν τη διδαχή 
της πολιτιστικής κληρονομιάς. 

Η εφαρμογή της Φωτογραμμετρικής μεθόδου «Σχήμα από Κίνηση» που παρουσιάστηκε, 
αποδεικνύει την δυνατότητα παροχής υψηλής ποιότητας αποτελεσμάτων 3D ψηφιοποίη-
σης και απεικόνισης με χαμηλό κόστος εργαλείων λογισμικού, σε σχετικά σύντομο χρονικό 
διάστημα. Η χρήση της συγκεκριμένης εφαρμογής έχει σημαντική αξία για την εκπαιδευτική 
πράξη. Τα παραγόμενα 3D μοντέλα μπορούν να υποβοηθήσουν την διδασκαλία πληθώρας 
μαθημάτων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (π.χ. θρησκευτικών, ιστο-
ρίας, γεωγραφίας κ.α.), υποστηρίζοντας μαθητοκεντρικές στρατηγικές μάθησης π.χ. ανακα-
λυπτική μάθηση του Brunner, βιωματική μάθηση (Kolb, 1984). Για παράδειγμα, με την συ-
γκεκριμένη εφαρμογή θα μπορούσε να δημιουργηθεί μια συλλογή από 3D μοντέλα χρι-
στιανικών ναών διαφορετικών τρόπων δόμησης και να χρησιμοποιηθούν για το μάθημα 
των Θρησκευτικών της Α’ Λυκείου στο κεφάλαιο «Η εξέλιξη της ναοδομίας». Έτσι, ο εκπαι-
δευτικός θα μπορούσε να επιδείξει διαφορετικά στυλ ναοδομίας τρισδιάστατα, ενώ οι μα-
θητές θα μπορούσαν διαδραστικά να αναγνωρίσουν, να εξερευνήσουν, να συγκρίνουν και 
να εμπεδώσουν τα διαφορετικά στυλ ναοδομίας με χρήση εικονικής πραγματικότητας. 

Από τα ανωτέρω, καταδεικνύεται η ανάγκη αξιοποίησης λογισμικών Φωτογραμμετρικών 
τεχνικών στην εκπαίδευση με ηλεκτρονική μάθηση. Με αυτά προάγεται η διδασκαλίας της 
εθνικής και παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς, η οποία εντάσσεται σε πληθώρα μαθη-
μάτων. Επιπρόσθετα, το αντικείμενο εφαρμογής θα μπορούσε να γενικευτεί και να υπο-
στηρίξει πολλά επιμέρους θεματικά πεδία μάθησης, προσφέροντας περιβάλλοντα υψηλής 
διαδραστικότητας και αλληλεπίδρασης και καταργώντας χωρικούς και χρονικούς περιορι-
σμούς πρόσβασης. Είναι σαφής η θετική επίδραση των ανωτέρω λογισμικών στην εκπαί-
δευση και σημαντικές οι δυνατότητες που προσφέρει η χρήση τους γενικά, αλλά και ειδικά, 
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ως μέσο αρωγής της μαθησιακής διαδικασίας για μαθητές με ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες.  
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Άγιος Βασίλης έρχεται... Ένα διευρωπαϊκό σχέδιο εργασίας για το Νηπιαγωγείο 
μέσα από την εκπαιδευτική πλατφόρμα eTwinning 
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Περίληψη 

Η παγκοσμιοποίηση της σύγχρονης κοινωνίας μοιραία επηρεάζει και την εκπαίδευση. Σε 
αυτό συμβάλλει καταλυτικά και πολλαπλασιαστικά η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) και η εγκάρσια ένταξή τους σε όλους πλέον τους 
τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Έτσι παρατηρούμε καθημερινά να αναδύεται το 
θέμα της αγωγής του πολίτη του κόσμου υπό το άγρυπνο βλέμμα της Διαπολιτισμικότητας 
αλλά και η ανάγκη για μια Ευρωπαϊκή Διάσταση στην Εκπαίδευση καθώς πλέον τα εθνικά 
σύνορα καταργούνται. Την σκυτάλη λοιπόν, στον αγώνα προς αυτή την κατεύθυνση ανα-
λαμβάνει η εκπαίδευση, η οποία ενσωματώνει τις ΤΠΕ, γνωρίζοντας ότι είναι σε θέση να 
την αναβαθμίσουν σημαντικά τόσο στην καλλιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης -
διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς και βιωματικούς τρόπους μάθησης- όσο στην ανάπτυ-
ξη νέων στάσεων και ικανοτήτων. Το αποτέλεσμα της σύμπραξης αυτής μεταφράζεται στη 
γέννηση καινοτόμων εκπαιδευτικών προϊόντων όπως η Δράση eTwinning, η οποία δίνει την 
δυνατότητα της ψηφιακής αδελφοποίησης των σχολείων της Ευρώπης και την από κοινού 
εκπόνηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων με την απόλυτη χρήση των νέων τεχνολογιών από 
την Προσχολική κιόλας Εκπαίδευση, εξασφαλίζοντας πολλαπλά οφέλη για τους ευρωπαίους 
μαθητές.  

Λέξεις κλειδιά: Νηπιαγωγείο, Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, Διαπολιτισμικότητα 

Εισαγωγή 

Ο σύγχρονος κόσμος έχει ξεπεράσει τα γεωγραφικά σύνορα κάθε χώρας και πλέον όλοι οι 
πολίτες θεωρούνται κάτοικοι του μεγάλου πλανητικού χωριού. Η ένταξη των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη σύγχρονη κοινωνία έχουν συμβάλει ση-
μαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Έτσι η καθημερινότητά μας καθιστά αναγκαίο οι σημε-
ρινοί πολίτες να είναι τεχνολογικά αλφαβητισμένοι αλλά και διαπολιτισμικά ενήμεροι.  

Το σχολείο ως δεύτερος κοινωνικοποιητικός φορέας μετά την οικογένεια, αλλά και ως φο-
ρέας μεταλαμπάδευσης γνώσης, αξιών και στάσεων οφείλει να εκπαιδεύσει τους νέες πολί-
τες του κόσμου, παρέχοντάς τους τα κατάλληλα εχέγγυα. Στο πλαίσιο αυτό, η Πληροφορική 
εισάγεται στα Προγράμματα Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2001, Ψηφιακό Σχολείο, 2011α) ενώ στο 
Νέο Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ (Ψηφιακό Σχολείο, 2011α) μία από τις συνιστώσες 
του προγράμματος αφορά στη διαχείριση της πληροφορίας και στην έκφραση των μαθητών 
μέσα από λογισμικά γενικής χρήσης. Επιπλέον η Διαπολιτισμική Εκπαίδευση διατρέχει κά-
θετα τα Αναλυτικά Προγράμματα όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης με σκοπό την εξάλειψη 
του ρατσισμού, την ομαλή ενσωμάτωση των αλλοδαπών μαθητών στις σχολικές τάξεις, την 
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αποδοχή του άλλου και την αναγνώριση της πολιτισμικής τους ταυτότητας (Γκόβαρης, 
2011). Η δε Ευρωπαϊκή Διάσταση στην εκπαίδευση ορίζει ένα πεδίο ιδεών και εφαρμογών 
που αφορά την ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη, όπως εξελίσσεται κάτω από τις σύγχρο-
νες απαιτήσεις της παγκοσμιοποίησης (Παντίδης & Πασιάς, 2003). 

Τα νέα αυτά δεδομένα δημιουργούν προκλήσεις που η εκπαιδευτική κοινότητα καλείται να 
αντιμετωπίσει. Κατά αυτόν τον τρόπο τα παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας και μάθησης 
μετασχηματίζονται υπό το φως των ΤΠΕ, παρέχοντας στους εκπαιδευτικούς καινοτόμα εκ-
παιδευτικά προϊόντα προκειμένου να ενισχύσουν το εκπαιδευτικό τους έργο. Μια τέτοια 
καινοτομία αποτελεί και η πανευρωπαϊκή εκπαιδευτική πλατφόρμα eTwinning, όπου χάρη 
στο διαδίκτυο εκπαιδευτικοί και μαθητές από όλη την Ευρώπη έχουν την ευκαιρία της επι-
κοινωνίας και της από κοινού προσέγγισης γνωστικών θεμάτων με σκοπό την απόκτηση 
δεξιοτήτων τόσο γνωστικών όσο και κοινωνικο- συναισθηματικών. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι η ανάδειξη της σημασίας της ηλεκτρονικής αδελφο-
ποίησης σχολείων και της εφαρμογής εκπαιδευτικών έργων (project) μέσω της δράσης 
eTwinning από το Νηπιαγωγείο κιόλας, καθώς πέρα από γνωστικούς και μαθησιακούς σκο-
πούς, έχουμε και την επίτευξη των σκοπών της Διαπολιτισμικής Αγωγής κι όλα αυτά με την 
επιστράτευση των τεχνολογιών. Σαν παράδειγμα φέρνουμε ένα Σχέδιο Εργασίας που ε-
φαρμόστηκε από ένα ελληνικό και ένα αγγλικό νηπιαγωγείο το σχολικό έτος 2012-13 κι είχε 
ως θέμα τον Άγιο Βασίλη και τον εορτασμό της Πρωτοχρονιάς. Στις σελίδες που ακολου-
θούν παρουσιάζονται συνοπτικά: η πλατφόρμα eTwinning, οι σκοποί και το περιεχόμενο 
της Ευρωπαϊκής Διάστασης και της Διαπολιτισμικότητας στην εκπαίδευση, η θεωρία των 
Σχεδίων Εργασίας και ο τρόπος ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο. Τέλος ακολου-
θεί η παρουσίαση του προγράμματος και τα συμπεράσματα από την όλη εμπειρία. 

Η δράση eTwinning 

Το eTwinning είναι μια ευρωπαϊκή δράση του προγράμματος Δια Βίου Μάθησης, μέσω της 
οποίας σχολεία από 32 ευρωπαϊκές χώρες συνεργάζονται κάνοντας χρήση εργαλείων των 
ΤΠΕ. Η δράση παροτρύνει τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς από τις χώρες της Ευρώ-
πης να γνωριστούν, να ανταλλάξουν ιδέες και να συνεργαστούν σε έργα με ποικίλη θεμα-
τολογία. Έχει σχεδιαστεί για να εξασφαλίσει στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και 
∆ευτεροβάθµιας Εκπαίδευσης την ευκαιρία να βελτιώσουν την καθημερινή εκπαιδευτική 
πρακτική µέσα από τη συνεργασία µε αντίστοιχα ιδρύµατα άλλων χωρών. Η συμμετοχή των 
εκπαιδευτικών βασίζεται στην προσωπική τους πρωτοβουλία καθώς είναι προαιρετική, ενώ 
για την επίτευξη των στόχων της πλατφόρμας συνεπικουρούνται από την Κεντρική Υπηρε-
σία Υποστήριξης στις Βρυξέλλες και την αντίστοιχη Εθνική Υπηρεσία Υποστήριξης της χώρας 
τους. 

Το eTwinning αποτελεί το σταυροδρόμι δύο βασικών παραμέτρων: της Διαπολιτισμικής Εκ-
παίδευσης και των ΤΠΕ. Συνεπακόλουθα προωθεί την πολυγλωσσία και το πολυπολιτισμικό 
μοντέλο της ευρωπαϊκής κοινότητας δίνοντας στην εκπαίδευση ευρωπαϊκή διάσταση. Τέ-
λος, παρέχει τη δυνατότητα αξιοποίησης της τεχνολογίας για την εύρυθµη συνεργασία των 
εκπαιδευτικών ιδρυµάτων, για την εύκολη πρόσβαση στις πηγές εκπαιδευτικού υλικού και 
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για την προώθηση και διάδοση των αποτελεσµάτων και των ωφελημάτων των ίδιων των 
προγραµµάτων. 

Με λίγα λόγια πρόκειται για μια παιδαγωγική καινοτομία. Τα δε προγράμματα ηλεκτρονι-
κής αδελφοποίησης eTwinning δίνουν τη δυνατότητα για: 

• Εξατομίκευση της µάθησης: Με την εξέλιξη του προγράμματος η προσφορά του 
μαθησιακού αγαθού εστιάζεται στις συγκεκριμένες ανάγκες και δυνατότητες του 
κάθε µαθητή, ο οποίος γίνεται πιο ενεργητικός και αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και 
ευθύνες. 

• Σχεδιασµό της µαθησιακής πορείας σύµφωνα µε τις συγκεκριµένες ανάγκες της 
οµάδας: Η διδακτική µέθοδος διαφοροποιείται ανάλογα µε τις ανάγκες και τις δυ-
νατότητες της οµάδας και ανάλογα µε τις ιδιαιτερότητες του κοινωνικού και πολιτι-
στικού περιβάλλοντος από το οποίο σχεδιάζεται και στο οποίο τελικά απευθύνεται. 
Η προοπτική αυτή βασίζεται στην αντιµετώπιση της ευφυΐας ή των δεξιοτήτων των 
µαθητών με έναν τρόπο ευρύτερο και πιο ευέλικτο από αυτόν που συναντάµε στο 
παραδοσιακό σχολείο.  

• Ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων: Στόχος των συγκεκριμένων προγραµµάτων είναι 
η συνεργασία µε άλλες κοινότητες-οµάδες µαθητών και η ανάπτυξη πνεύµατος συ-
νεργασίας και αλληλεγγύης µεταξύ των οµάδων.  

• Ουσιαστικές αλλαγές στον ρόλου του εκπαιδευτικού: Από το παλιό δασκαλοκεντρι-
κό µοντέλο διαπιστώνουµε µια µετάβαση σε µια οµαδοσυνεργατική µαθησιακή 
πορεία, όπου ο δάσκαλος ενεργεί συστηµατικά ως σύµβουλος και καθοδηγητής. Ο 
δάσκαλος καθορίζει τα όρια και το πλαίσιο ανάπτυξης του προγράµµατος και ταυ-
τόχρονα εποπτεύει την εξέλιξή του.  

• Μετάβαση από τη µηχανική αναπαραγωγή γνώσεων στη δηµιουργική µάθηση: 
∆ιαπιστώνουµε το καθοριστικό πέρασµα από το κείµενο ή τη στείρα επανάληψη 
γεγονότων και γνώσεων στη δηµιουργία νέων γνωστικών µοντέλων. Οι µαθητές γί-
νονται ενεργοί δηµιουργοί της γνώσης, χρησιμοποιώντας τη δική τους µέθοδο προ-
σέγγισης, εργαζόµενοι είτε µεµονωµένα είτε οµαδικά. Εµπειρία και ανακάλυψη εί-
ναι οι δύο πόλοι γύρω από τους οποίους εκτυλίσσεται η µαθησιακή πορεία.  

• Αναδιοργάνωση του µαθησιακού περιβάλλοντος: Τα προγράµµατα ηλεκτρονικής 
αδελφοποίησης εξασφαλίζουν την αναδιοργάνωση µιας παραδοσιακής, στηριγµέ-
νης και απόλυτα εξαρτώμενης από το αναλυτικό πρόγραµµα µεθόδου σκέψης και 
δράσης και καθορίζουν τη µετάβαση σε µια ποικιλία προσεγγίσεων, που διαµορ-
φώνεται από τον εκπαιδευτικό και τους µαθητές. Τα προγράµµατα αυτά προωθούν 
τη διαθεµατική-διεπιστηµονική προσέγγιση του µαθησιακού αγαθού και στηρίζο-
νται σε καταστάσεις και προβλήµατα της καθηµερινής ζωής συνδέοντας το σχολείο 
µε την κοινωνία (Κομνηνού & Φρέντζου, 2006). 
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Ευρωπαϊκή Διάσταση & Διαπολιτισμικότητα στην εκπαίδευση 

 Η ευρωπαϊκή ήπειρος είναι ένα μεγάλο μωσαϊκό λαών, γλωσσών, πολιτισμών. Βασική αρχή 
της Ενωμένης Ευρώπης είναι η αποδοχή του Άλλου ως ισότιμου μέλους της ευρωπαϊκής 
οικογένειας. Πρωταρχικός στόχος της Διαπολιτισμικής Εκπαίδευσης είναι η ανάκτηση των 
ικανοτήτων που συμβάλλουν στην εποικοδομητική συμβίωση μέσα σε ένα πολυπολιτισμικό 
κοινωνικό ιστό (Παπάς, 1997). Φέρνει μαζί της όχι μόνο την αποδοχή και το σεβασμό του 
διαφορετικού, αλλά επίσης την αναγνώριση της πολιτισμικής του ταυτότητας, μέσα από μια 
καθημερινή προσπάθεια διαλόγου, κατανόησης και συνεργασίας. Η Διαπολιτισμική Εκπαί-
δευση αξιοποιεί τους διάφορους πολιτισμούς, επιδιώκει να εμποδίσει το σχηματισμό στε-
ρεοτύπων και προκαταλήψεων απέναντι σε πρόσωπα και πολιτισμούς και να υπερβεί κάθε 
μορφή εθνοκεντρικής αντιμετώπισης. Προωθεί μια εκπαιδευτική διαδικασία που δίνει ου-
σία στα ανθρώπινα δικαιώματα προωθώντας την κατανόηση και τη συνεργασία μεταξύ των 
λαών για να οδηγηθούν οι κοινωνίες στην πρόοδο και την ειρήνη (Γκότοβος, 2002). Χρειά-
ζονται ουσιαστικές παιδαγωγικές παρεμβάσεις και όχι προσεγγίσεις μόνο στο επίπεδο της 
θεωρητικής ανάλυσης. Απαιτούνται νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις εντός της τάξης που 
να ανταποκρίνονται στις πολιτισμικές ιδιαιτερότητες και στις δυσκολίες επικοινωνίας.  

Η Ευρωπαϊκή Διάσταση στην εκπαίδευση ορίζει ένα πεδίο ιδεών και εφαρμογών που αφο-
ρά την ταυτότητα του ευρωπαίου πολίτη, όπως εξελίσσεται κάτω από τις σύγχρονες απαι-
τήσεις της παγκοσμιοποίησης. Για τον προσδιορισμό αυτής της δυναμικής στον ευρωπαϊκό 
χώρο αναλύονται οι παράμετροι που συνιστούν αυτή την πολιτική και ειδικότερα οι σκοποί 
της εκπαίδευσης ώστε να ανταποκρίνονται στις νέες ανάγκες των πολιτών της Ε.Ε. Όλα τα 
νέα προγράμματα και ο προβληματισμός που απορρέει απ’ αυτά αφορούν την κοινωνία της 
γνώσης (Μπαγάκης, 2003). 

Οι παιδαγωγικές επιδιώξεις της κοινωνίας µας µπορούν να επιτευχθούν καλύτερα µε κοινή 
δουλειά, µέσα από συνεργασίες εκπαιδευτικών φορέων, ιδρυµάτων και ατόµων. Μέσα από 
τη συνεργασία µπορούµε να υπερπηδήσουµε εµπόδια φυσικά και πνευµατικά που διαφο-
ροποιούν τον τρόπο που δουλεύουµε, που ζούµε, ή σκεφτόµαστε.  

Η συνεργασία µεταξύ εκπαιδευτικών ενέχει σημαντικά οφέλη στην καθηµερινή εκπαιδευτι-
κή δραστηριότητα, καθώς ανανεώνει τις διδακτικές µεθόδους, δίνει νέα ερεθίσµατα, ενι-
σχύει το διάλογο και τις προοπτικές για µια καλύτερη εκπαίδευση. Η συνεργασία µεταξύ 
των µαθητών ενισχύει την συνείδηση του ευρωπαίου πολίτη, ενώ ταυτόχρονα θεµελιώνει 
σχέσεις αλληλεγγύης και αµοιβαίας κατανόησης σε µια προσπάθεια εξάλειψης της ξενοφο-
βίας, του ρατσισµού και του φανατισµού.  

Τα προγράµµατα eTwinning, µέσα από µια αξιοσηµείωτη ευρύτητα θεµάτων που έχουν 
µέχρι σήµερα αναπτύξει, έχουν καταφέρει να επεκτείνουν τη συνεργασία που προβλέπει η 
αδελφοποίηση των σχολείων, σε µια ευρύτερη σχέση αλληλεπίδρασης που περιλαμβάνει 
την τοπική κοινότητα, διάφορους φορείς και οργανώσεις ακόμη και εργασιακούς χώρους 
(Οικονομοπούλου & Θωμοπούλου, 2008).  
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Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην Προσχολική Αγωγή και ο ρόλος τους στην ανάπτυξη προ-
γραμμάτων ηλεκτρονικής αδελφοποίησης eTwinning 

Οι ΤΠΕ έχουν εξαιρετικές δυνατότητες στήριξης της εκπαιδευτικής διαδικασίας και λειτουρ-
γούν ως καθοριστικός παράγοντας υλοποίησης της. Πρόκειται για µια πραγµατική επανά-
σταση µέσα στην ίδια τη δοµή και τη λειτουργία της εκπαίδευσης καθώς ενισχύουν και υ-
πηρετούν τόσο παραδοσιακές εκπαιδευτικές µεθόδους όσο και νέα παιδαγωγικά συστήµα-
τα και εκπαιδευτικές αλλαγές.  

Σε ότι αφορά την ένταξη των Τ.Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με το Νέο Πρόγραμμα 
Σπουδών, του Ψηφιακού Σχολείου (2011β) οι μικροί μαθητές, με την υποστήριξη του εκ-
παιδευτικού τους, στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών δραστηριοτήτων τους έρχονται 
σε επαφή, γνωρίζουν, εξοικειώνονται και κατανοούν τις βασικές λειτουργίες τους. Μεταξύ 
των στόχων συγκαταλέγονται: η αναζήτηση, οργάνωση, διαχείριση και παραγωγή πληρο-
φοριών σε πολλές μορφές, η ανάπτυξη των ιδεών και η προσωπική τους έκφραση και δη-
μιουργία, η επικοινωνία και η συνεργασία, η διερεύνηση, ο πειραματισμός, η ανακάλυψη 
και η επίλυση προβλημάτων σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα και η κατανόηση του ρόλου 
των ψηφιακών τεχνολογιών στη σύγχρονη κοινωνία και τον πολιτισμό. Υπό αυτό το πλαίσιο, 
οι μαθητές του Νηπιαγωγείου εξοικειώνονται με βασικές λειτουργίες ψηφιακών συσκευών 
και έρχονται σε πρώτη επαφή με τις διάφορες χρήσεις τους. Επίσης χρησιμοποιούν εκπαι-
δευτικό και γενικής χρήσης λογισμικό καθώς και υπηρεσίες διαδικτύου στις καθημερινές 
τους δραστηριότητες στα πλαίσια του ημερήσιου προγράμματος του νηπιαγωγείου ως ε-
ποπτικά μέσα διδασκαλίας, διερεύνησης, πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων και 
ως εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών, ψηφιακού εγγραμματισμού και έκφρασης με πολ-
λαπλούς τρόπους, καθώς και δημιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας. 

Για τα προγράµµατα eTwinning το νέο περιβάλλον µάθησης δεν εξαρτάται τόσο από τις δυ-
νατότητες χρήσης των ΤΠΕ, όσο από την ίδια την αναδιοργάνωση του µαθησιακού περιβάλ-
λοντος και από την ικανότητα των εκπαιδευτικών να τις ενσωματώσουν για να υποστηρί-
ξουν παιδαγωγικούς στόχους και να ανανεώσουν παραδοσιακές, μαθησιακές δραστηριότη-
τες. Σε αυτή τη βάση οι ΤΠΕ µπορούν να ενισχύσουν νέες και πρωτοποριακές διδακτικές 
µεθόδους και να δημιουργήσουν ένα πρότυπο περιβάλλον µάθησης µέσα στο ίδιο το σχο-
λείο. Είναι σηµαντικό να τονίσουµε ότι, σε όλες αυτές τις περιπτώσεις οι ΤΠΕ λειτουργούν 
όχι αυτόνοµα αλλά ως µέσο επίτευξης στόχων καθώς (Κομνηνού & Φρέντζου, 2006):  

• ανανεώνουν τα κίνητρα µάθησης  

• παρέχουν τα µέσα εξακρίβωσης µαθησιακών αναγκών  

• δίνουν τη δυνατότητα εύκολης πρόσβασης για την επιλογή του µαθησιακού αντι-
κειµένου  

• διευκολύνουν τη διαµόρφωση µαθησιακού περιβάλλοντος  

• δίνουν τη δυνατότητα στα σχολεία να ενταχθούν και να λειτουργήσουν σε δίκτυα 
µε άλλα εκπαιδευτικά ιδρύµατα  
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• στηρίζουν τη δηµιουργία και ανάπτυξη εκπαιδευτικών στρατηγικών  

• υπηρετούν τις καταστασιακές ή καλύτερα τις κοινωνικές προοπτικές του σύγχρονου 
σχολείου  

• παρέχουν µέσα αξιολόγησης της εκπαιδευτικής διαδικασίας.  

Τα Σχέδια Εργασίας στο Νηπιαγωγείο 

Η προσέγγιση ανάπτυξης θεμάτων - ή αλλιώς θεματική προσέγγιση - και τα σχέδια εργασίας 
είναι οι κυρίαρχες μαθησιακές προσεγγίσεις με έμφαση στη διαθεματικότητα, που συναντά 
κανείς στα προγράμματα του Νηπιαγωγείου σήμερα. Τα Σχέδια Εργασίας είναι μια σύγχρο-
νη μέθοδος διδασκαλίας, για την υλοποίηση της οποίας συγκλίνουν πολλές συνιστώσες. 
Πρόκειται για μία διδακτική προσέγγιση η οποία συνδιαμορφώνεται τόσο από τον εκπαι-
δευτικό όσο και από τους μαθητές του (Χρυσαφίδης, 1996). Μέσω ενός Σχεδίου Εργασίας 
είναι δυνατόν να επιτευχθεί η σύνδεση των γνώσεων (Morin, 2000), η προσέγγιση των σύγ-
χρονων κοινωνικών ζητημάτων και η ευαισθητοποίηση των μαθητριών και των μαθητών 
στην «ανθρώπινη συνθήκη» (condition humaine) την οποία ο Ενγκάρ Μορέν θεωρεί μία 
από τις βασικές παραμέτρους της εκπαίδευσης (Morin, 2000).  

Για την υλοποίηση ενός Σχεδίου Εργασίας είναι καλό ο εκπαιδευτικός να έχει ήδη σχηματί-
σει μια γενική εικόνα της τάξης σε ό,τι αφορά τις δεξιότητες, τις ανάγκες και τα ενδιαφέρο-
ντα των μαθητών του. Επίσης, πριν ακόμα ανακοινώσει στην τάξη την πρόταση, είναι προ-
τιμότερο να έχει σκεφτεί ο εκπαιδευτικός το θέμα πάνω στο οποίο θα εργαστούν οι μαθη-
τές και να έχει ήδη κάποιες σκέψεις για τον τρόπο πραγματοποίησής του. Ωστόσο, οι μαθη-
τές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να εκφράσουν τη γνώμη τους και να λάβουν ενεργό μέρος 
στη διαδικασία του σχεδιασμού, της προετοιμασίας και της οργάνωσης του σχεδίου εργα-
σίας, με τη μέθοδο της ιδεοθύελλας (brainstorming). Με τον τρόπο αυτό ασκείται η αναλυ-
τική και συνθετική ικανότητα των μαθητών αλλά και η φαντασία τους, δεδομένου ότι οι 
ιδέες και οι προτάσεις από όπου και αν προέρχονται θα πρέπει να υπηρετούν τον κεντρικό 
στόχο που ο εκπαιδευτικός έχει καθορίσει (Ματσαγγούρας, 2003). 

Άγιος Βασίλης έρχεται… Παρουσίαση προγράμματος 

Το Σχέδιο Εργασίας που παρουσιάζεται αφορά στην ανάπτυξη δραστηριοτήτων που ενέ-
πλεξαν διαθεματικά τις μαθησιακές περιοχές της Γλώσσας, των Μαθηματικών, της Δη-
μιουργίας και Έκφρασης (Τεχνών) καθώς και των ΤΠΕ. Παράλληλα επιδιώχθηκε η καλλιέρ-
γεια της προσωπικής και κοινωνικής ανάπτυξης των παιδιών, η οποία αναδεικνύεται ως νέα 
μαθησιακή περιοχή του Νέου Πιλοτικού Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών για το Νηπια-
γωγείο και εμπλουτίζει όλες τις άλλες γνωστικές περιοχές (Ψηφιακό Σχολείο, 2011α). Είναι 
συμβατό με τις βασικές αρχές και τους επιμέρους μαθησιακούς- διδακτικούς στόχους που 
παρουσιάζονται στο ισχύον Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2001). Επιπλέον οι εμπεριεχόμενες 
δραστηριότητες σκοπό είχαν να προάγουν τις αρχές της διερευνητικής-ανακαλυπτικής μά-
θησης και είναι σύμφωνες με τις αρχές του κοινωνικού εποικοδομισμού, που δίνει έμφαση 
στην κοινωνική φύση της μάθησης. 
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Με δεδομένο ότι η τεχνολογία από μόνη της δεν εξυπηρετεί κάποιο συγκεκριμένο παιδα-
γωγικό στόχο (Tsitouridou & Vryzas, 2004, στο Μπέτση & Μάνεση, 2012), οι δράσεις στό-
χευαν να συνδυάσουν δημιουργικά τις ΤΠΕ με την εκπαιδευτική πρακτική. Προεξάρχουσα 
σημασία στην οργάνωση της διδασκαλίας και στον σχεδιασμό της συνεργασίας σε επίπεδο 
τάξης αλλά και σε επίπεδο σχολείων είχε ο διαμεσολαβητικός ρόλος του εκπαιδευτικού 
προσχολικής αγωγής, που λειτούργησε ως γέφυρα μεταξύ της προϋπάρχουσας γνώσης και 
της ζητούμενης δεξιότητας. 

Το υπό παρουσίαση project είχε τον τίτλο: «Άγιος Βασίλης έρχεται... Santa Claus is 
coming...» και το θέμα αναδείχθηκε μέσα από τα ενδιαφέροντα των παιδιών λίγο πριν την 
περίοδο των Χριστουγέννων. Ξεκίνησε στις 20 Νοεμβρίου 2012 και ολοκληρώθηκε στις 22 
Δεκεμβρίου 2012. Στο πρόγραμμα έλαβαν μέρος δύο σχολεία: ένα από την Ελλάδα με 13 
μαθητές κι ένα από την Αγγλία με 24 μαθητές καθώς και οι δύο εκπαιδευτικοί των τάξεων 
αυτών. Ως γλώσσα του project ορίστηκε η αγγλική. Οι δραστηριότητες που περιγράφονται 
απευθύνθηκαν σε παιδιά προσχολικής ηλικίας (νηπιαγωγείου), αλλά δύνανται να εφαρμο-
στούν και σε παιδιά των πρώτων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου. 

Σκοπός: Να γνωρίσουν οι συμμετέχοντες μαθητές την ιστορία γύρω από το πρόσωπο του 
Άγιου Βασίλη σε διάφορες χώρες. 

Στόχοι: 

• Να ανακαλύψουν, να διαχειριστούν και να οργανώσουν πληροφορίες για τον Άγιο 
Βασίλη στη χώρα τους με τις δυνατότητες που τους προσφέρουν οι ΤΠΕ. 

• Να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ ως εργαλεία ψηφιακού εγγραμματισμού και έκφρασης 
και να παράγουν νέες πολυτροπικές ιδέες. 

• Να γνωρίσουν διαφορετικά ήθη και έθιμα για τις ημέρες των Χριστουγέννων και της 
Πρωτοχρονιάς. 

• Να γράψουν ευχές για την καινούρια χρονιά στην γλώσσα τους αλλά και σε άλλες 
γλώσσες. 

• Να δημιουργήσουν μια φανταστική ιστορία για τον Άγιο Βασίλη. 

• Να μάθουν τραγούδια για τον Άγιο Βασίλη στην γλώσσα τους αλλά και σε άλλες 
γλώσσες. 

• Να αναπτύξουν κοινωνική αλληλεπίδραση και προφορική επικοινωνία υψηλότερου 
επιπέδου από εκείνες που αναπτύσσουν όταν εμπλέκονται σε παραδοσιακές δρα-
στηριότητες. 

• Να οικοδομήσουν τη γνώση μέσα από αλληλεπίδραση, συνεργασία και επικοινωνία 
με τους εμπλεκόμενους στην εκπαιδευτική διαδικασία και τα αξιοποιούμενα τεχνο-
λογικά μέσα. 
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Α’ Φάση: Εισαγωγή στο θέμα. Γνωριμία των συμμετεχόντων μαθητών (κάθε σχολείο δη-
μιούργησε ένα βίντεο όπου οι μαθητές που έλαβαν μέρος αυτοπαρουσιάζονταν λέγοντας 
ό,τι οι ίδιοι επιθυμούν, π.χ.: Είμαι η Ευδοκία, είμαι 5 χρόνων και ανυπομονώ να χιονίσει! Οι 
μαθητές παρακολούθησαν τα βίντεο (video) και στην συνέχεια ακολούθησε σύνδεση μέσω 
του λογισμικού «skype» όπου είχαν την δυνατότητα μιας συγχρονισμένης γνωριμίας. 

Β΄ Φάση: Κάθε τάξη επεξεργάστηκε με τον δικό της τρόπο το θέμα και δημιούργησε μια 
παρουσίαση power point για τον Άγιο Βασίλη στην χώρα της (στην αγγλική γλώσσα), η ο-
ποία και απεστάλη με e-mail στην άλλη τάξη.  

Γ΄ Φάση: «Ο σάκος του Άγιου Βασίλη», στην οποία οι μαθητές κάθε σχολείου ετοίμασαν 
από έναν κόκκινο σάκο ο οποίος περιείχε α) ευχετήριες κάρτες (μια για κάθε μαθητή- πα-
ραλήπτη), β) μια φανταστική εικονογραφημένη ιστορία για τον Άγιο Βασίλη, γ) μουσικό cd 
με τραγούδια από τους μαθητές για τον Άγιο Βασίλη στην γλώσσα τους και στα αγγλικά ό-
σον αφορά το ελληνικό σχολείο, δ) οτιδήποτε άλλο θεωρούν οι μαθητές και οι εκπαιδευτι-
κοί που συντονίζουν το πρόγραμμα (μπισκότα, μελομακάρονα, βασιλόπιτες, κτλ..). Τον σά-
κο συνόδευε επιστολή γραμμένη από τις εκπαιδευτικούς όπου υπήρχαν διευκρινήσεις για 
τα περιεχόμενα του σάκου. 

Δ' Φάση: στην τελευταία φάση τα σχολεία παρέλαβαν μέσω του συμβατικού ταχυδρομείου 
τα δέματα με τους σάκους και επεξεργάστηκαν το υλικό που περιείχαν. Ακολούθησαν συζη-
τήσεις στην ολομέλεια εν είδει συμπερασμάτων όπου οι μαθητές εξάσκησαν τις κριτικές 
τους ικανότητες προσπαθώντας να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές του Άγιου 
Βασίλη, των εορτασμών της Πρωτοχρονιάς και των Χριστουγέννων και των σχετικών ηθών 
και των εθίμων κάθε χώρας.  

Αξιολόγηση- Ανατροφοδότηση 

Το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε χωρίς καμία παρέκκλιση από τον αρχικό σχεδιασμό ό-
πως αυτός είχε γνωστοποιηθεί και συμφωνηθεί μεταξύ των δύο σχολικών μονάδων. Οι 
συμμετέχοντες έδειξαν από την αρχή ιδιαίτερο ενδιαφέρον και θέληση για ενεργό εμπλοκή 
σε αυτό. Παρ' όλο που η γλώσσα αποτελούσε ανασταλτικό παράγοντα, τόσο οι Έλληνες όσο 
και οι Άγγλοι μαθητές διασκέδασαν την διαδικτυακή τους γνωριμία και επικοινωνία. Χαρα-
κτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η επιθυμία τους για συνέχιση της επικοινωνίας με τους 
«ξένους μαθητές» και μετά την λήξη του προγράμματος. 

Όσον αφορά τα αποτελέσματα της δράσης, πρέπει να επισημανθεί πως τα νήπια είχαν την 
ευκαιρία να διερευνήσουν τα ήθη και τα έθιμα της περιοχής τους για τον αγαπημένο τους 
Άγιο αλλά και να πληροφορηθούν τι επικρατεί σε μια άλλη χώρα. Συνολικά μέχρι και την 
ολοκλήρωση του προγράμματος είχαν καταφέρει να αναπλαισιώσουν τις γνώσεις που είχαν 
αποκτήσει κατά την αρχική παραδοσιακή επαφή τους με το αντικείμενο μελέτης είτε μέσα 
από το σχολείο είτε μέσω της οικογένειας. Η συστηματική τριβή των παιδιών με διάφορες 
πληροφορίες γύρω από το θέμα, τους έδωσε τη δυνατότητα να περάσουν σε πιο λεπτομερή 
παρατήρηση και να εκφράσουν προβληματισμούς που κατά την εξέλιξη των δραστηριοτή-
των εμπλουτίστηκαν και διευρύνθηκαν. Οι διάλογοι που αναπτύχθηκαν ανάμεσα στις ομά-
δες σε όλη τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, φανερώνουν τόσο τις γνώσεις και τις στάσεις 
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που αποκτήθηκαν μέσα από την όλη προσέγγιση όσο και το αυθόρμητο και ενεργητικό εν-
διαφέρον των μαθητών. 

 Παράλληλα, κινητοποιήθηκε μέσα τους μια διαδικασία συνειδητοποίησης σχετικά με την 
έννοια του «ξένου» ή του «άλλου» ο οποίος μπορεί να μοιάζει αλλά και να διαφέρει από 
αυτά. Επιπρόσθετα, τους δόθηκε η ευκαιρία της πρώτης επαφής με μία ξένη γλώσσα που 
πρόκειται στην σχολική τους πορεία να διδαχθούν στο δημόσιο σχολείο. Το βιωματικό χα-
ρακτηριστικό αυτής της γνωριμίας δημιούργησε περιέργεια για την γλώσσα των «ξένων» 
παιδιών και της προσέδωσε έναν διασκεδαστικό χαρακτήρα που θα μπορούσε σταδιακά 
και μεθοδικά να οδηγήσει σε μια θετική προδιάθεση για την εκμάθηση της αγγλικής γλώσ-
σας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον θα ήταν μάλιστα, αντίστοιχες προοπτικές να δημιουργούνταν και 
από την άλλη πλευρά. Δηλαδή, όπως οι Έλληνες μαθητές έχουν την ευκαιρία να διδαχθούν 
την αγγλική γλώσσα από πολύ νωρίς στο σχολείο, να υπάρχει οι δυνατότητα και οι Άγγλοι 
μαθητές να διδαχθούν επί παραδείγματι την ελληνική γλώσσα. Τότε μάλιστα, η ίδια η δρά-
ση eTwinning θα εμπλουτιζόταν πραγματικά γιατί θα αποκτούσε ακόμη περισσότερο νόημα 
η χρήση και των δύο γλωσσών των συνεργαζόμενων σχολείων εάν ήξεραν πως υπάρχει η 
δυνατότητα διδασκαλίας της στο προσεχές μέλλον. 

Επιπρόσθετα, ο σχεδιασμός των δράσεων και ο χαρακτήρας των αξιοποιούμενων λογισμι-
κών ευνόησαν την αλληλεπίδραση, την επικοινωνία και την ψηφιακή συνεργασία των παι-
διών. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιήθηκαν αξιοποίησαν όλες τις κοινωνικές δομές 
της τάξης καθώς τα παιδιά συνεργάσθηκαν σε ζευγάρια, τριάδες αλλά και στην ολομέλεια. 
Παράλληλα, η παραγωγή κοινού έργου διευκόλυνε τη συμμετοχή όλων, ακόμη και των πιο 
αδύναμων μαθητών οι οποίοι ενθαρρύνθηκαν να συμμετάσχουν σε κάτι πρωτόγνωρο που 
τους κέντρισε το ενδιαφέρον και ξέφευγε από την καθημερινότητα της σχολικής τάξης. Έτσι, 
κατέθεσαν τις απόψεις τους, κάποιες από τις οποίες μάλιστα, αξιοποιήθηκαν από την ομά-
δα, γεγονός που ενίσχυσε σημαντικά την αυτοεκτίμησή τους. Ενισχυτικά στον ενταξιακό 
χαρακτήρα της προσέγγισης λειτούργησαν και οι δυνατότητες για επικοινωνία και αλληλε-
πίδραση, οι οποίες συνέβαλαν στην κοινωνική ανάπτυξη των παιδιών προτείνοντάς τους 
εναλλακτικούς τρόπους συνεργασίας.  

Συμπεράσματα- Προτάσεις 

Οι ήδη επικρατούσες συνθήκες αλλά και οι διαφαινόμενες προκλήσεις δημιουργούν την 
ανάγκη οι θεσμοί πρώτοι από όλους να λειτουργήσουν με ανοιχτούς ορίζοντες προκειμένου 
να είναι έτοιμοι να αντιμετωπίσουν τις αλλαγές που καθημερινά συντελούνται και επηρεά-
ζουν τους πολίτες. Η εκπαίδευση αποτελεί διεθνώς έναν από τους σημαντικότερους θε-
σμούς που λειτουργούν ως προς αυτή την κατεύθυνση και άρα είναι σημαντικός ο ρόλος 
που διαδραματίζει και πρόκειται να διαδραματίσει στη συνέχεια εφόσον αυτή προορίζεται 
να προετοιμάσει τους αυριανούς Ευρωπαίους πολίτες. 

Η εξάπλωση των ΤΠΕ φέρει ένα μεγάλο κομμάτι ευθύνης για τον παγκόσμιο χρωματισμό 
των κοινωνιών μας. Ταυτόχρονα όμως αποτελούν κι ένα υπέροχο επίτευγμα της ανθρώπι-
νης διανόησης. Κι αν οι κυβερνήσεις χρησιμοποίησαν τις ΤΠΕ για να υπερπηδήσουν τα φυ-
σικά εθνικά σύνορα, η εκπαίδευση οφείλει να τις επιστρατεύσει προκειμένου να εξασφαλί-
σει μια δημιουργική υπερκέραση των συνόρων και για τα ίδια τα άτομα. Η εισαγωγή τους 
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στην εκπαίδευση, αρχικά προέβλεπε την απλή γνωριμία των μαθητών με τα τεχνολογικά 
επιτεύγματα του ανθρώπου. Το Νέο Σχολείο πλέον ενισχύει την αλληλεπίδραση των μαθη-
τών με τις ΤΠΕ ενώ βλέπουμε να δημιουργούνται δράσεις, όπως το eTwinning προκειμένου 
να εξυπηρετηθεί ο παραπάνω σκοπός. Είναι θεμιτό η συγκεκριμένη δραστηριότητα να συ-
νεχιστεί και ενδεχομένως να επεκταθεί μέσω της ιδέας της ηλεκτρονικής αδελφοποίησης 
των σχολικών μονάδων, σαν φυσικό επακόλουθο μιας επιτυχημένης εφαρμογής eTwinning. 
Η πρόσφατη εμπειρία έδειξε πως υπάρχει τέτοια διάθεση από πλευράς των μαθητών για 
συνέχιση της επικοινωνίας με τα «ξένα» παιδιά. 

Τα σημερινά ζητούμενα της εκπαίδευσης στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία μας είναι πολ-
λά: Διαπολιτισμική Αγωγή, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή για την Ειρήνη, κτλ.. Στόχος 
όλων των εκπαιδευτικών είναι μέσα από τις παραπάνω θεματικές να προετοιμάσουν αυ-
τούς που μελλοντικά θα έχουν τη δυνατότητα να κρίνουν, να αξιολογήσουν και να αξιοποι-
ήσουν τις κοινωνικές αλλαγές. Οι ενέργειές των εκπαιδευτικών θα είναι αποτελεσματικές 
µόνο αν µπορέσουν να υπηρετήσουν το άτοµο και την τοπική κοινότητα δίνοντας µια πα-
γκόσµια, οικουμενική προοπτική στην εκπαίδευση. Χωρίς αµφιβολία οι ΤΠΕ µπορούν και 
πρέπει να είναι ένα µέσο που θα υπηρετεί τα ανθρώπινα δικαιώµατα και τις καθολικά απο-
δεκτές πανανθρώπινες αξίες, θα καλλιεργεί τον αυτοσεβασµό αλλά και το σεβασµό της 
διαφορετικότητας και των δηµοκρατικών ιδεών. Γιατί δεν πρέπει να ξεχνάµε ότι, αν και 
ζούµε σε µια κοινωνία έντονων ανταγωνισµών, ζούµε ταυτόχρονα σε µια κοινωνία με επι-
τακτικά κοινά προβλήματα που απαιτούν συνεργατικές λύσεις στηριγμένες σε ανθρωπιστι-
κά ιδεώδη και αξίες ώστε να καταστούν αποτελεσματικές και ευρέως αποδεκτές.  
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Περίληψη 

Σε έναν κόσμο που μεταβάλλεται συνεχώς και εξελίσσεται ραγδαία, σε έναν πλανήτη που 
πλήττεται από περιβαλλοντικά προβλήματα η έννοια του υπεύθυνου πολίτη του μέλλοντος 
αποτελεί ύψιστη προτεραιότητα. Το γνωστικό αντικείμενο της Μελέτης του Περιβάλλοντος 
μετεξελίσσεται και ενδυναμώνεται κάτω από το πρίσμα της αειφόρου ανάπτυξης και των 
προσπαθειών για τη βιωσιμότητα της γης. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται δράσεις 
που αξιοποιούν τις ΤΠΕ, προκειμένου οι μαθητές από την πρώιμη παιδική ηλικία να ευαι-
σθητοποιούνται απέναντι στις περιβαλλοντικές προκλήσεις και να οικοδομούν οικολογική 
συνείδηση. 

Λέξεις Κλειδιά: προσχολική αγωγή, αειφόρος ανάπτυξη, οικολογική συνείδηση, ΤΠΕ  

Εισαγωγή: Η αειφόρος ανάπτυξη και η προσχολική εκπαίδευση  

Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών για το Νηπιαγωγείο προσεγγίζουν ζητήμα-
τα περιβάλλοντος μέσα από το πρίσμα της ανάδειξης προβλημάτων αλλά και ευαισθητο-
ποίησης των παιδιών απέναντι σε αυτά. Στο ΔΕΠΠΣ (2003) για το Νηπιαγωγείο μια από τις 
πέντε κατευθύνσεις των προγραμμάτων σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων απο-
τελεί η Μελέτη Περιβάλλοντος, της οποίας το περιεχόμενο αναπτύσσεται γύρω από δύο 
άξονες το Φυσικό και Ανθρωπογενές περιβάλλον υπό τη δεσμευτική δικλείδα της θεμελιώ-
δους έννοιας της αλληλεπίδρασης. Έτσι ανάμεσα στις βασικές ικανότητες που πρέπει να 
αναπτύξουν οι μαθητές είναι και αυτή της αντίληψης της αλληλεπίδρασης του περιβάλλο-
ντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου και κατ’ επέκταση η υιοθέτηση θετικών στάσεων 
και συμπεριφορών για την αειφορία. Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου (2011) το 
Περιβάλλον συνδυάζεται με την αειφόρο ανάπτυξη και αποτελεί ξεχωριστή μαθησιακή πε-
ριοχή με την επωνυμία «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη». Η Περι-
βαλλοντική εκπαίδευση αναγνωρίζεται ως Εκπαίδευση για την Αειφορία με κυρίαρχη την 
έννοια του περιβάλλοντος ως συστήματος ισορροπιών και σχέσεων μάλλον παρά ως απλής 
πηγής γνώσεων. Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Π.Ε.Α.Α. (Περιβάλλον και Εκπαίδευση για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη) που αφορά σε όλη την υποχρεωτική εκπαίδευση αποσκοπεί στον 
Περιβαλλοντικό Εγγραμματισμό/ Αλφαβητισμό και στην καλλιέργεια της περιβαλλοντικής 
συνείδησης των μαθητών/τριών με την ανάπτυξη βασικών ικανοτήτων, δηλαδή, γνώσεων, 
στάσεων και συμπεριφορών. Οι βασικοί στόχοι είναι γνωστικοί, αξιακοί και διαδραστικοί 
και οι οργανωτές του, η διεπιστημονική οργάνωση του περιεχομένου, οι διαθεματικές βιω-
ματικές προσεγγίσεις, το άνοιγμα του σχολείου στην κοινωνία και η εφαρμογή του εντός 
του Ωρολογίου Προγράμματος των σχολείων της υποχρεωτικής εκπαίδευσης (Σπυροπού-
λου, Μαρδίρης & Στεφανόπουλος, 2012).  
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Τόσο η έκθεση Brundtland του ΟΕCD (Organization for Economic Co-operation and Devel-
opment), όσο και οι αποφάσεις συνόδου κορυφής του Ρίο συνηγορούν υπέρ της εξέλιξης 
των προγραμμάτων σπουδών προς την κατεύθυνση της αειφόρου ανάπτυξης (Πρόγραμμα 
σπουδών του διδακτικού - μαθησιακού πεδίου «Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την αει-
φόρο ανάπτυξη). Στα συμπεράσματα αυτών των διεθνών συζητήσεων η αειφόρος ανάπτυξη 
αποτελούσε κοινό τόπο και επιθυμητό στόχο για όλες τις κυβερνήσεις και τις οργανώσεις 
προς την κατεύθυνση σύγκλισης και των τριών πυλώνων της, της οικονομικής ανάπτυξης, 
της κοινωνικής δικαιοσύνης και της προστασίας του περιβάλλοντος. Η διεθνής επίγνωση 
για την ύπαρξη ενός μεγάλου αριθμού σοβαρών παγκόσμιων προβλημάτων απαιτούσε σο-
βαρές παγκόσμιες πολιτικές στρατηγικές (Hägglund & Pramling-Samuelsson, 2009). 

Είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι η ανθρωπότητα αντιμετωπίζει επείγοντα προβλήματα 
που επηρεάζουν το τοπικό, περιφερειακό και παγκόσμιο περιβάλλον, καθώς και την κοινω-
νική και οικονομική ανάπτυξη. Οι περιορισμένοι φυσικοί πόροι της Γης που καταναλώνο-
νται πιο γρήγορα από όσο μπορούν να αντικαθίστανται και οι επιπτώσεις της υπερθέρμαν-
σης του πλανήτη στην οικολογική ισορροπία και βιοποικιλότητα είναι γεγονός. Η άνοδος 
της στάθμης της θάλασσας απειλεί εκατομμύρια ανθρώπους σε λιγότερο ανεπτυγμένα έ-
θνη. Οι επιπτώσεις από τη μετανάστευση, την αύξηση της φτώχειας, την παροχή τροφίμων 
και την ανθρώπινη υγεία και ασφάλεια είναι εξαιρετικά σοβαρές. Οι στόχοι των Ηνωμένων 
Εθνών στη Δεκαετία 2005-2014 προς μια Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη ενσωμα-
τώνουν τις αρχές, τις αξίες και τις πρακτικές της αειφόρου ανάπτυξης σε όλες τις πτυχές της 
εκπαίδευσης και της μάθησης (Siraj-Blatchford, 2009). 

Οριοθετώντας λοιπόν την έννοια «Αειφόρος Ανάπτυξη» θα λέγαμε ότι αυτή είναι ευρέως 
κατανοητή ως μια μορφή ανάπτυξης, η οποία ικανοποιεί τις ανάγκες του παρόντος, χωρίς 
να διακυβεύεται η ικανότητα των μελλοντικών γενεών να καλύψουν τις δικές τους ανάγκες 
(Brundtland, 1987). Ευρύτατα αποδεκτός είναι και ο ορισμός που διατυπώθηκε από IUCN, 
UNEP and WWF (1991): «Η ανάπτυξη είναι αειφόρος όταν βελτιώνει την ποιότητα ζωής στο 
πλαίσιο των ορίων που θέτει η φέρουσα ικανότητα των οικοσυστημάτων που υποστηρίζουν 
τη ζωή». Η αναγνώριση αυτή εξυπηρετεί στην κατανόηση αλλά και στη σπουδαιότητα του 
ρόλου των εκπαιδευτικών της Προσχολικής Ηλικίας προς την προώθηση των αρχών της α-
ειφόρου ανάπτυξης (Μείζον Πρόγραμμα επιμόρφωσης 2011). Η πρώιμη παιδική ηλικία εί-
ναι μια ιδιαίτερα ευαίσθητη φάση στη φυσική, γνωστική, κοινωνική και συναισθηματική 
ανάπτυξη ενός παιδιού. Οι βασικές δεξιότητες, οι αξίες και οι πεποιθήσεις που αποκτούν οι 
άνθρωποι στην πρώιμη παιδική ηλικία παίζουν σημαντικό ρόλο στο πώς θα συμπεριφέρο-
νται στο μέλλον απέναντι στους εαυτούς τους, απέναντι στους άλλους αλλά και απέναντι 
στο περιβάλλον τους. Οι αρχές της Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη, όπως η υιοθέ-
τηση της στάσης της δράσης και της συμμετοχής εστιασμένη και προσανατολισμένη προς 
την αναπόσπαστη και ολιστική, αυτο-οργάνωση και συνεργασία πρέπει, στο πλαίσιο αυτό, 
να θεωρηθεί ως βασικό στοιχείο της σύγχρονης εκπαιδευτικής θεωρίας και πράξης.  

Η σύγχρονη προσχολική εκπαίδευση σέβεται την ιδιαιτερότητα της παιδικής ηλικίας και 
ταυτόχρονα δημιουργεί σημεία αναφοράς για την ζωή-επιβίωση του κόσμου. Τα παιδιά δεν 
πρέπει να επιβαρύνονται από τα προβλήματα των μη βιώσιμων εξελίξεων, για τις οποίες 
είναι υπεύθυνοι οι ενήλικες. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα για να 
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γνωρίζουν τον κόσμο και την πολύπλοκη πραγματικότητά του. Λαμβάνουμε σοβαρά υπόψη 
τα σημερινά παιδιά, σημαίνει να τους δίνουμε την ευκαιρία να ανακαλύψουν τις τεράστιες 
προοπτικές που έχουν στη διάθεσή τους σε έναν κόσμο που αναπτύσσεται όλο και πιο δυ-
ναμικά και γίνεται όλο και περισσότερο πολιτισμικά διαφοροποιημένος, ώστε αυτά, επίσης, 
να μπορούν να συνεισφέρουν νιώθοντας ότι είναι μικροί πολίτες του κόσμου (German 
Commission for UNESCO, 2010)  

Οι ΤΠΕ ως εργαλεία στην υποστήριξη δραστηριοτήτων αειφορίας στο Νηπιαγωγείο 

Με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, 
2003) για πρώτη φορά εισάγεται η πληροφορική στο Νηπιαγωγείο. Η πληροφορική κατακτά 
μια ιδιαίτερη θέση στο Αναλυτικό πρόγραμμα και αποτελεί ένα από τα πέντε γνωστικά α-
ντικείμενα στην ίδια θέση με τη Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Μελέτη περιβάλλοντος και τη 
Δημιουργία-Έκφραση. Ο πληροφορικός αλφαβητισμός λαμβάνει χώρα μέσα από καθημερι-
νές δραστηριότητες των παιδιών με τον Η/Υ. Οι εκπαιδευτικοί στην αρχή αντιμετώπισαν τον 
Υπολογιστή ως μέσο για την εκτέλεση γραφειοκρατικών εργασιών και λιγότερο ως εκπαι-
δευτικό εργαλείο με ποικίλες επεκτάσεις στη διεξαγωγή της διδασκαλίας (Οικονομίδης & 
Ζαράνης, 2010). Μάλιστα προβληματίζονταν περισσότερο για την παιδαγωγική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ και λιγότερο για την τεχνολογική χρήση του Η/Υ. Η συμβολή της επιμόρφωσης των 
εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (Μαστρογιάννης, 2014) σήμερα αλλάζει σιγά-σιγά τα δεδομένα, 
αίρει τις επιφυλάξεις και οι ΤΠΕ αξιοποιούνται όλο και περισσότερο στις δραστηριότητες 
που σχεδιάζονται και υλοποιούνται στο Νηπιαγωγείο.  

Στο νέο Πρόγραμμα Σπουδών για το Νηπιαγωγείο (2011) το γνωστικό αντικείμενο της Πλη-
ροφορικής αντικαθίσταται από τις Τεχνολογίες Πληροφοριών και Επικοινωνιών με κύριο 
στόχο αυτές να εντάσσονται στις καθημερινές δραστηριότητες του Νηπιαγωγείου ως επο-
πτικά μέσα διδασκαλίας, ως εργαλεία διερεύνησης, πειραματισμού και επίλυσης προβλη-
μάτων και ως εργαλεία διαχείρισης πληροφοριών, ψηφιακού γραμματισμού και δημιουργι-
κής έκφρασης. Τα παιδιά εξοικειώνονται με βασικές λειτουργίες των ψηφιακών συσκευών 
και χρησιμοποιούν λογισμικά γενικής χρήσης αλλά και εκπαιδευτικά λογισμικά, καθώς και 
υπηρεσίες του διαδικτύου για να εμπλουτίσουν τις μαθησιακές εμπειρίες μέσα από κατα-
στάσεις προβληματισμού που αντιμετωπίζουν.  

Τα οφέλη από την υιοθέτηση των ΤΠΕ κατά τη διάρκεια εφαρμογής προγραμμάτων περι-
βαλλοντικής εκπαίδευσης είναι πολλά, αφού οι ΤΠΕ συμβάλλουν στη διερευνητική και συ-
νεργατική μάθηση, στην ενεργό εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία, στην ενημέρωση και 
επικοινωνία αλλά και στην ευαισθητοποίηση των παιδιών για τα τοπικά και παγκόσμια 
προβλήματα. Μέσα από την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία οι μαθητές 
έχουν την ευκαιρία να αποκτήσουν δεξιότητες αναζήτησης και επεξεργασίας της γνώσης, 
σύνθεσης και αξιολόγησης πληροφοριών που σχετίζονται µε περιβαλλοντικά ζητήματα. Οι 
ΤΠΕ διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στις δράσεις για την αειφόρο ανάπτυξη, αφού διευ-
κολύνουν την πρόσβαση σε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και διευρύνουν τους τρόπους αλ-
ληλεπίδρασης μεταξύ των εκπαιδευόμενων µε σκοπό την οικοδόμηση της γνώσης και την 
τροποποίηση της συμπεριφοράς (Δημητρίου, 2013). 
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Δραστηριότητες με ΤΠΕ για την αειφόρο ανάπτυξη 

Οι δραστηριότητες στις οποίες θα αναφερθούμε πραγματοποιήθηκαν σε δύο νηπιαγωγεία 
και επικεντρώνονται στα θέματα της ανακύκλωσης, της ρύπανσης του αέρα και της μόλυν-
σης του νερού. Υλοποιήθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, ανάλογα με τις θεματι-
κές ενότητες που επεξεργαζόμασταν στο Νηπιαγωγείο.  

Η επιλογή του θέματος «Ανακύκλωση» έγινε με αφορμή τη συσσώρευση σκουπιδιών από 
τους περαστικούς έξω από την αυλή του σχολείου. Με ανοικτές ερωτήσεις προσπαθήσαμε 
να ανιχνεύσουμε τις ιδέες και τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με τη διαχείριση των σκου-
πιδιών. Οι πρότερες γνώσεις και ιδέες αποτελούν το πλαίσιο πάνω στο οποίο θα δομήσου-
με τις δράσεις μας ώστε τα παιδιά να αντιληφθούν τις εσφαλμένες απόψεις τους και μέσω 
αυτών να κατακτήσουν τη γνώση. Οι ερωτήσεις μας αφορούσαν στον ορισμό της έννοιας 
«σκουπίδια», τα είδη των σκουπιδιών που συσσωρεύονται στο καλάθι του σπιτιού και του 
σχολείου και την κατάληξή τους μετά τη συγκομιδή. Ο προβληματισμός που προσπαθήσα-
με να αναδυθεί αφορούσε στη χρήση κάποιων από αυτά. Καταγράψαμε τις ιδέες των παι-
διών για να μπορούμε να επανέλθουμε σε αυτές αργότερα προς επαλήθευση ή αναθεώρη-
ση.  

Μετά από αυτό τον προβληματισμό, επιλέξαμε να διαβάσουμε το παραμύθι «Μια νύχτα 
στη χωματερή». Ακολούθησε η επεξεργασία του παραμυθιού και τα παιδιά αποφάσισαν να 
φέρουν ο καθένας από ένα σκουπιδάκι από το σπίτι του. Την επόμενη μέρα ταξινομήσαμε 
τα σκουπίδια που συγκεντρώθηκαν, ανάλογα με το υλικό (χαρτί, πλαστικό, γυαλί, αλουμί-
νιο, οργανικό σκουπίδι) και δημιουργήσαμε στο Word ένα πίνακα διπλής εισόδου, στον 
οποίο κάθε παιδί δίπλα από το όνομά του σημείωνε το υλικό που είχε φέρει. Στη συνέχεια, 
η ανάγνωση του παραμυθιού «Ο Κύριος Μπεν η Μου και τα σκουπίδια» μας έδωσε την ευ-
καιρία να προχωρήσουμε σε πειραματισμούς με τα δικά μας σκουπίδια. Δημιουργήσαμε 
λοιπόν την δική μας χωματερή. Σε τέσσερις γλάστρες θάψαμε σκουπίδια από τις ομάδες 
που είχαμε δημιουργήσει, έτσι ώστε τα νήπια να φτάσουν στην κατάκτηση τα γνώσης μέσω 
του προσωπικού τους προβληματισμού και της διερεύνησης (Παππά, 2011). Στον επεξερ-
γαστή κειμένου word τα παιδιά έγραψαν ταμπέλες με τα ονόματα των υλικών που θάψαμε 
και τις τοποθέτησαν στις γλάστρες. Κάθε εβδομάδα γινόταν εκταφή των σκουπιδιών, παρα-
τήρηση της κατάστασης στην οποία βρίσκονταν τα σκουπίδια και φωτογράφιση. Οι φωτο-
γραφίες από όλη τη διαδικασία χρησιμοποιήθηκαν για δημιουργία παρουσίασης με το λο-
γισμικό Power point. Η παρουσίαση βοήθησε τα παιδιά να κάνουν μια ανασκόπηση σε όσα 
είχαν μάθει και να εδραιώσουν τη νέα γνώση. Προκειμένου να αναπτυχθούν μεταγνωστικές 
ικανότητες ωθήσαμε τα παιδιά να ταξινομήσουν σε ομάδες τα ανακυκλώσιμα υλικά, χρησι-
μοποιώντας το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration. Τα παιδιά αναζήτη-
σαν εικόνες στο διαδίκτυο για σκουπίδια και στη συνέχεια τις χρησιμοποίησαν στην ταξινό-
μησή τους (Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: Ταξινόμηση ανακυλώσιμων υλικών στο Kidspiration 

Η δεύτερη δράση μας αφορούσε στη ρύπανση του αέρα και ξεκίνησε με την ανάγνωση του 
παραμυθιού «Το Βρωμοχώρι». Με αφορμή το παραμύθι συζητήσαμε για τη στάση μας α-
πέναντι στο περιβάλλον και την ευθύνη που έχουμε όλοι στο να συμβάλλουμε στη καθα-
ριότητα της πόλης μας. Με το λογισμικό έκφρασης και δημιουργίας Revelation Natural Art 
τα νήπια προκλήθηκαν να αποτυπώσουν μια καθαρή (Εικόνα 2, αριστερά) και μια βρώμικη 
πόλη (Εικόνα 2, δεξιά), χρησιμοποιώντας τα εργαλεία του λογισμικού. 

  

Εικόνα 2: Καθαρή και βρώμικη πόλη στο Revelation Natural Art 

Προκειμένου να αποσαφηνίσουμε τις αιτίες ρύπανσης του αέρα επιλέξαμε να παρακολου-
θήσουμε σχετικά video από το YouTube. Συγκεκριμένα είδαμε ρύπους από εργοστάσια στο 
βίντεο με τίτλο «Ο αέρας που αναπνέουμε προκαλεί καρκίνο – science» 
(https://www.youtube.com/watch?v=1BJWzEahxQI) και στο βίντεο με τίτλο «Air Pollution» 
(https://www.youtube.com/watch?v=UcWpkWBX04E). Οι ΤΠΕ δρουν επικουρικά στο έργο 
μας με την πληθώρα σχετικών πολυμεσικών και υπερμεσικών εφαρμογών, καθότι δίνουν τη 
δυνατότητα να παρατηρήσουμε αυθεντικές εικόνες του περιβάλλοντος άμεσα. Η παρακο-
λούθηση των βίντεο έδωσε αφορμή συζήτησης για τις αιτίες ρύπανσης του αέρα και τα 
παιδιά κατονόμασαν αρκετές από αυτές, όπως τα καυσαέρια των αυτοκινήτων, τους ρύ-
πους των εργοστασίων, τον καπνό από τις πυρκαγιές ή από τις καμινάδες των σπιτιών. Επι-
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λέξαμε ως κυριότερη αιτία ρύπανσης του αέρα τους μολυσμένους καπνούς των εργοστασί-
ων. Ακολούθως περιηγηθήκαμε με την βοήθεια του λογισμικού οπτικοποίησης Google 
Earth και εντοπίσαμε περιοχές που έχουν εργοστάσια. Προκειμένου να αξιολογήσουμε την 
εμπέδωση του νέου λεξιλογίου, αξιοποιήσαμε το λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής Hot 
potatoes δημιουργώντας ένα σταυρόλεξο με εικόνες και λέξεις όπως καυσαέριο, εργοστά-
σιο, οξυγόνο, καπνοσυλλέκτης. 

Η επόμενη δράση μας αφορούσε στο θέμα της μόλυνσης του νερού και εντάχθηκε στην ευ-
ρύτερη θεματική ενότητα του νερού. Τα παιδιά ήδη γνωρίζουν ότι το νερό είναι βασικό 
στοιχείο της ζωής του πλανήτη και ότι νερό υπάρχει παντού αφού καλύπτει το μεγαλύτερο 
μέρος της γης. Στις διερευνήσεις που πραγματοποιούν τα παιδιά στους γεωγραφικούς χάρ-
τες και στην υδρόγειο σφαίρα έρχεται να προστεθεί η αξία του λογισμικού οπτικοποίησης 
Google Earth. Μέσα από τις δυνατότητες που προσφέρει τα παιδιά αντιλαμβάνονται ακόμη 
καλύτερα την κατανομή του νερού στον πλανήτη μας, καθώς και την επιφάνεια που καλύ-
πτει πάνω στη γη. Εντοπίζουμε τους υδάτινους όγκους και αναγνωρίζουμε τα ποτάμια, τις 
λίμνες και τη θάλασσα. Η ενασχόλησή μας αυτή προκαλεί το ενδιαφέρον στα παιδιά για 
αναζήτηση υλικού στο σπίτι. Με την βοήθεια των γονιών τους συγκεντρώνουν πληροφορίες 
και εποπτικό υλικό για το ποτάμι και τη θάλασσα. Στη συνέχεια ταξινομούμε τις εικόνες με 
βάση τις ευεργετικές επιδράσεις του νερού και τις καταστροφικές συνέπειες της βιωσιμότη-
τάς του, όταν αυτό μολύνεται. Επιλέγουμε και σκανάρουμε κάποιες εικόνες και οργανώ-
νουμε μια παρουσίαση σε Power point, η οποία αποθηκεύεται στην επιφάνεια εργασίας 
για να είναι εύκολα προσβάσιμη από τα παιδιά.  

Η προηγούμενη ταξινόμηση μας βοηθά να επικεντρώνουμε το ενδιαφέρον μας στη μόλυν-
ση του νερού και η ανάγνωση του παραμυθιού «Ο Δρακοπόταμος» έρχεται ως αρωγός σε 
αυτή μας την προσπάθεια. Ουσιαστικά, μας οδηγεί σε προβληματισμό, σχετικά με τις δρά-
σεις που οφείλει να αναλάβει ο πολίτης του μέλλοντος, προκειμένου να ελαχιστοποιούνται 
οι κίνδυνοι και οι απειλές προς το περιβάλλον, όσον αφορά στη μόλυνση του νερού και στις 
επιπτώσεις στην τροφική αλυσίδα (φυτά, ζώα, άνθρωποι). Στην αναζήτησή μας για μολυ-
σμένους ποταμούς ανακαλύψαμε ότι ο ποταμός Ασωπός είναι ένας από αυτούς. Έτσι, επι-
λέγουμε να παρακολουθήσουμε δύο βίντεο από το YouTube που σχετίζονται με τον ποταμό 
Ασωπό. Το πρώτο βίντεο «Ασωπός Πρωτομαγιά 2012» 
(https://www.youtube.com/watch?v=gMttJ8lCES4) αναφέρεται στις ομορφιές και τη ζωή 
του ποταμού, ενώ το δεύτερο «ΑΣΩΠΟΣ video» παρουσιάζει τη μόλυνση του ποταμού από 
τα λύματα των εργοστασίων (https://www.youtube.com/watch?v=XS1uIloyWwh). Με το 
λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration δημιουργήσαμε ένα εννοιολογικό 
χάρτη για την αναγνώριση των επιπτώσεων της μόλυνσης στα έμβια όντα και την εμπέδωση 
της αλληλεπίδρασης και αλληλοεξάρτησης των οργανισμών. Έτσι τα παιδιά ανασύρουν σχε-
τικές εικόνες, τις τοποθετούν γύρω από το μολυσμένο ποταμό και συνδέουν με βέλη τους 
αλληλοεξαρτώμενους οργανισμούς. Εφόσον ολοκληρώσαμε τη γνώση γύρω από τη μόλυν-
ση του ποταμού, αποφασίσαμε να ταξιδέψουμε εικονικά μέχρι τον Ασωπό χρησιμοποιώ-
ντας το λογισμικό οπτικοποίησης Google Maps. Χαράξαμε την διαδρομή Αγρίνιο-Ασωπός, 
εντοπίσαμε τις πόλεις που περνάμε και εκτιμήσαμε την απόσταση που μας χωρίζει από τη 
συγκεκριμένη περιοχή  
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Οι δράσεις μας μπορούν να επεκταθούν στη μόλυνση της θάλασσας με χρήση ανάλογων 
λογισμικών. Επίσης μπορούμε να αναπτύξουμε ηλεκτρονική επικοινωνία με σχολεία της 
περιοχής, κοινοποιώντας τους τα συμπεράσματά μας. Μπορούμε ακόμη να δημιουργήσου-
με αφίσα με μηνύματα προστασίας και βιωσιμότητας του ποταμού και να την παραχωρή-
σουμε στα παιδιά της περιοχής, προκειμένου να προτρέψουν τους συντοπίτες τους να εν-
διαφερθούν και αποκτήσουν οικολογική συνείδηση. Ένα σχετικό βίντεο, οικολογικού περιε-
χομένου με δράσεις των παιδιών στρατευμένες με την διατήρηση της περιβαλλοντικής υ-
γείας και αειφορίας, μπορεί να αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Νηπιαγωγείου. Ο υπεύθυ-
νος παγκόσμιος πολίτης του μέλλοντος διαμορφώνεται κατά την παιδική ηλικία. Το βασικό 
όφελος της εκπαίδευσης για την αειφόρο ανάπτυξη είναι ότι αυτή παρέχει χώρο για την 
υιοθέτηση υπεύθυνης συμπεριφοράς και προωθεί την παγκόσμια δέσμευση για βιώσιμες 
πρακτικές που αντανακλούν τις τοπικές ανησυχίες και σχετίζονται με τη αγωνία για τη βιω-
σιμότητα όλου του πλανήτη (Pearson & Degotardi, 2009). Ο απώτερος στόχος της σύγχρο-
νης εκπαίδευσης είναι η ανάπτυξη μιας υπεύθυνης κοινωνίας. Και η βιωσιμότητα είναι ένα 
από τα αναμενόμενα αποτελέσματα. φαίνεται ως εκ τούτου, περιττό να μιλάμε για την ευ-
θύνη και την αειφορία. Η υπεύθυνη ανάπτυξη, γίνεται η εγγύηση ενός τύπου της βιωσιμό-
τητας (Sauvé, 1996). 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Βασική αρχή ενός προγράμματος Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη είναι η ενεργός 
συμμετοχή των εκπαιδευόμενων στη διαδικασία της μάθησης και στη διαδικασία επίλυσης 
περιβαλλοντικών προβλημάτων. Η σύνδεση των ΤΠΕ με την εκπαίδευση για την αειφόρο 
ανάπτυξη γίνεται συνήθως αντιληπτή μέσω εφαρμογών χρήσης του διαδικτύου ως πηγής 
πληροφόρησης αλλά και ως πηγής εντοπισμού αλληλεπιδραστικών πολυμέσων εικονικού 
περιβάλλοντος. Η χρήση του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή και ειδικότερα του διαδικτύου στην 
εκπαιδευτική διαδικασία αποτελεί ένα ιδιαίτερα χρηστικό, γνωστικό εργαλείο τόσο για τον 
εκπαιδευτικό όσο και για τον μαθητή (Δημητρίου, 2013). 

Ο προγραμματισμός δράσεων για την Αειφόρο ανάπτυξη με τη συμβολή των ΤΠΕ προσφέ-
ρει στην προσχολική εκπαίδευση ένα ευρύ φάσμα προσεγγίσεων και ευκαιριών για την 
πραγματοποίηση της εκπαιδευτικής της αποστολής με έναν εμπνευσμένο τρόπο. Αρχικά τα 
παιδιά ανακαλύπτουν και διαμορφώνουν τον κόσμο ενισχύοντας τις ικανότητες και τις δε-
ξιότητές τους, όσον αφορά στη συμμετοχή τους αλλά και στις ενέργειές τους σε θέματα που 
παρουσιάζουν ενδιαφέρον για το μέλλον, όπως η βιολογική ποικιλότητα, το νερό, το κλίμα, 
η ενέργεια, ο καταναλωτισμός, η ένδυση, η υγεία και η διατροφή. Ενισχύεται παράλληλα η 
βιωματική μάθηση, διότι τα παιδιά διατηρούν στενές επαφές με τον πραγματικό κόσμο, 
μέσω των αντικειμένων και των θεματικών της αειφόρου ανάπτυξης, αλλά επίσης προω-
θούνται στη μάθηση σε πραγματικές καταστάσεις και ενθαρρύνονται στις διαδικασίες λή-
ψης αποφάσεων για την ενίσχυση της κοινότητας. Ταυτόχρονα, η αναζήτηση πληροφοριών 
για τους άλλους και το περιβάλλον μέσω και των ΤΠΕ ενισχύει μια εκπαίδευση με βάση τις 
θεμελιώδεις αξίες που βοηθούν τα παιδιά να ζήσουν μαζί στο μέλλον με σεβασμό και ανο-
χή. Επιπροσθέτως, η εκπαίδευση για την αειφόρο ανάπτυξη αναπτύσσει δεξιότητες και ικα-
νότητες που απαιτούνται για την άσκηση της συμμετοχής και έτσι κατοχυρώνει τις δεξιότη-
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τες επικοινωνίας. Εξάλλου η μάθηση μέσω διερεύνησης και ανακάλυψης μυεί τα παιδιά 
στα φαινόμενα των φυσικών επιστημών (German Commission for UNESCO, 2010). 

Τελικά η ενασχόληση και η δραστηριοποίηση των παιδιών προς την κατεύθυνση της αειφό-
ρου ανάπτυξης με τη βοήθεια τεχνολογικών περιβαλλόντων, προσβλέπει προς μια εκπαί-
δευση ενταξιακή, δηλαδή μια εκπαίδευση στην οποία όλοι οι άνθρωποι θα έχουν τις ίδιες 
ευκαιρίες, ανεξάρτητα από τις ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες, το φύλο τους, το κοινωνικό 
και οικονομικό τους υπόβαθρο. Υπό το πρίσμα δε της παγκοσμιοποίησης, η Εκπαίδευση για 
την Αειφόρο Ανάπτυξη διατηρεί στενά σημεία επαφής με τα θέματα της μετανάστευσης, 
της πολυμορφίας και της ισότητας ενισχύοντας και τη διαπολιτισμική εκπαίδευση (Νομι-
κού, 2006). Είναι ιδιαίτερα πρόσφορο και σημαντικό, τα παιδιά να βιώνουν την εποικοδο-
μητική επίλυση προβλημάτων μέσα από τις αρχές της ενεργητικής προσέγγισης και της 
συμμετοχής τους σε ετερογενείς ομάδες. 
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Αναζητώντας το «Φιδένιο». Ένα παιχνίδι διάχυτου υπολογισμού για το Νηπιαγωγείο 

Κρικλάνη Μαρία 
Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Τ.Π.Ε. για την εκπαίδευση» 

mariakrik@sch.gr 

Λιάπη Αγγελική 
Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Τ.Π.Ε. για την εκπαίδευση» 

antzellina@gmail.com 

Τσαπάρα Μαρία 
Νηπιαγωγός, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια του ΠΜΣ «Τ.Π.Ε. για την εκπαίδευση» 

m.tsapara@hotmail.com 

Περίληψη 

Η εκπαιδευτική κοινότητα στις μέρες μας σε όλο τον κόσμο χρησιμοποιεί υπολογιστές και 
ψηφιακά δίκτυα. Οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν ένα σπουδαίο ρόλο στο νηπιαγωγείο. Με την 
ενεργητική συμμετοχή του μαθητή στις δραστηριότητες μάθησης που αξιοποιούν τις ΤΠΕ 
βελτιώνεται η παρεχόμενη εκπαίδευση, προωθείται και ενισχύεται η καινοτομία και η 
δημιουργικότητα. Το χωροευαίσθητο παιχνίδι «Αναζητώντας τον φιδένιο» σχεδιάστηκε στα 
πλαίσια του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών 
«Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση». Αποτελεί 
εκπαιδευτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε σε τρία νηπιαγωγεία και προέκυψε 
έπειτα από την δημιουργία ενός κοινού ψηφιακού παραμυθιού που δημιούργησαν τα ίδια 
σχολεία. Η εφαρμογή χωροευαίσθητων παιχνιδιών απαιτεί την δράση των παικτών σε 
φυσικό και εικονικό χώρο και την εξελίξη του παιχνιδιού με την αξιοποίηση τεχνολογικών 
εργαλείων, υπολογιστής, κινητό τηλέφωνο, φωτογραφική μηχανή κ.α. στο φυσικό 
περιβάλλον. Στην παρούσα εκπαιδευτική δράση οι μαθητές συμμετείχαν στην δημιουργία 
του παιχνιδιού με διάφορους τρόπους και έπειτα έπαιξαν το παιχνίδι στις αυλές των 
σχολείων.  

Λέξεις - κλειδιά: Παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού, Νηπιαγωγείο, παραμύθι 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα ερευνητικά δεδομένα των τελευταίων ετών αποδεικνύουν ότι τα παιδιά μικρών ηλικιών 
τα οποία εκτελούν στο σχολείο επιτυχώς δραστηριότητες με Η/Υ, βγαίνουν κερδισμένα 
συγκριτικά με εκείνα που δεν το κάνουν στους εξής τομείς: ανάπτυξη της νοημοσύνης, 
εμπλουτισμός των γνώσεων, ενίσχυση της μνήμης, ικανότητα επίλυση προβλήματος 
ανάπτυξη συνεργατικού πνεύματος, διεύρυνση της επικοινωνίας και δεξιότητες 
αναστοχασμού (Κόμης, 2004).  
 
Είναι γεγονός αναμφισβήτητο, ότι το παιχνίδι αποτελεί έναν από τους πιο σημαντικούς 
παράγοντες ανάπτυξης και μάθησης. Πολλοί ερευνητές δίνουν σημασία στο ρόλο του 
παιχνιδιού καθώς, ο τρόπος με τον οποίο συμπεριφέρονται τα παιδιά καθώς παίζουν, 
απεικονίζει συνήθως τη συμπεριφορά τους στην καθημερινότητά τους γενικότερα. Μέσα 
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από το παιχνίδι των παιδιών, οι εκπαιδευτικοί, έχουν τη δυνατότητα να διερευνήσουν τις 
ανάγκες, τις προτιμήσεις, τα ενδιαφέροντα, αλλά και τυχόν δυσκολίες που αντιμετωπίζουν 
τα παιδιά. Παράλληλα δεν εξυπηρετεί μόνο τους σκοπούς της αναψυχής και της 
διασκέδασης, αλλά επιπλέον προσδίδει υψηλή κοινωνική αξία. 
 
Η έναρξη της εποχής των υπολογιστών εισήγαγε μια νέα πραγματικότητα, την εικονική. 
Μέσω της ραγδαίας εξέλιξης της τεχνολογίας, δόθηκε η δυνατότητα δημιουργίας εικονικών 
κόσμων (Hinske et al, 2007). Ταυτόχρονα, η ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών, οδήγησε στην 
ανάπτυξη ψηφιακών και υβριδικών παιχνιδιών, τα οποία αποτέλεσαν εργαλεία βιωματικής 
μάθησης παρέχοντας τη δυνατότητα στους χρήστες για πειραματισμό. 

Τα Παιχνίδια διάχυτου υπολογισμού, είναι παιχνίδια που έχουν ένα ή περισσότερα βασικά 
χαρακτηριστικά τα οποία επεκτείνουν το συμβατικό μαγικό κύκλο του παιχνιδιού 
κοινωνικά, χωρικά και χρονικά (Montola, 2009). Ο μαγικός κύκλος είναι το πλαίσιο ενός 
παιχνιδιού και είναι ένας κλειστός χώρος, αποτελώντας το μαγικό κόσμο του παιχνιδιού 
μέσα στον πραγματικό κόσμο. Προσδίδει δύναμη στις πράξεις των παικτών, δημιουργώντας 
ταυτόχρονα, καινούργιες και πολύπλοκες σημασίες (Huizinga 1938, Salen & Zimmerman 
2004). Ο μαγικός κύκλος υπάρχει από την στιγμή που οι παίκτες συμμετέχουν στο παιχνίδι, 
ενώ χάνεται όταν εγκαταλείψουν το παιχνίδι.  

Η τεχνολογία φορητών συσκευών έχει δημιουργήσει νέες δυνατότητες για την υποστήριξη 
διασκεδαστικών δραστηριοτήτων άτυπης μάθησης. Στο σημερινό επίπεδο της τεχνολογίας 
ιδιαίτερη διάδοση έχει γνωρίσει μια κατηγορία παιχνιδιών διάχυτου υπολογισμού, που 
είναι γνωστά ως χωροευαίσθητα φορητά παιχνίδια (location sensitive mobile games), τα 
οποία αποκτούν φανατικούς χρήστες (Sintoris et al, 2010). Γίνεται χρήση τεχνολογιών 
διάχυτου υπολογισμού (ενεργός χώρος: φυσικοί υπερσύνδεσμοι, δικτύωση, εντοπισμός 
θέσης), καθώς επίσης και κινητών τηλεφώνων ως εργαλεία αλληλεπίδρασης με το χώρο. Η 
ελκυστικότητα των συσκευών, κεντρίζουν την περιέργεια των παικτών, αποτελώντας 
ταυτόχρονα ένα σημαντικό κίνητρο μάθησης στηριζόμενα στις σύγχρονες θεωρίες μάθησης 
(Schrier, 2006).  

Τα χωροευαίσθητα παιχνίδια διεξάγονται σε φυσικό χώρο, με τη χρήση χώρο-ευαίσθητων 
φορητών συσκευών, από πολλούς παίκτες, τους οποίους εμπλέκουν σε μια διαδικασία 
μάθησης ή επίγνωσης κάποιας πληροφορίας ως σχεδιαστικό στόχο. Επιπροσθέτως έχουν 
ως στόχο τη χρήση τεχνολογιών διάχυτου υπολογισμού στα παραδοσιακά παιχνίδια ή 
ακόμη και τη δημιουργία νέων παιχνιδιών, τα οποία είναι αδύνατο να πραγματοποιηθούν 
με τα παραδοσιακά μέσα. Μπορούν να λάβουν χώρα σε μουσεία και γενικότερα σε τόπους 
ιστορικού, πολιτισμικού ή και φυσικού ενδιαφέροντος όπου η μάθηση συνδυάζεται με τη 
διασκέδαση έξω από τα πλαίσια της τυπικής μάθησης (Hall et al, 2005).Οι παίκτες 
αλληλεπιδρούν μεταξύ τους είτε ατομικά είτε ως μέλη μιας ομάδας αλλά και με 
αντικείμενα του φυσικού χώρου, προσπαθώντας να συλλέξουν στοιχεία. Σκοπός των 
χωροευαίσθητων παιχνιδιών είναι η ενεργοποίηση των παικτών, η εμπλοκή τους στην 
πρόκληση του παιχνιδιού, η ενεργοποίηση της κριτικής τους ικανότητας, η λήψη 
αποφάσεων, η αυθόρμητη κινητοποίησή τους μέσω των πολλαπλών ερεθισμάτων 
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(Sweetser & Wyeth, 2005) και η καλλιέργεια δεξιοτήτων και ανάπτυξη της 
κοινωνικοποίησης των παικτών.  
 
Ο συνδυασμός τεχνολογικών και παραδοσιακών μέσων είναι μια εναλλακτική μορφή 
μαθησιακής διαδικασίας που εφαρμόζεται αρκετά συχνά στο χώρο του Νηπιαγωγείου. Τα 
παιδιά μέσα από τα διάχυτα παιχνίδια μπορούν να πειραματιστούν, να ενισχύσουν τον 
αυτοέλεγχο τους, να αναπτύξουν δεξιότητες στρατηγικής και λήψης αποφάσεων. 
Παράλληλα τους δίνεται η δυνατότητα να αλληλεπιδράσουν, να μάθουν, να αναπτύξουν 
υπευθυνότητα και να δουλέψουν σε συνθήκες συνεργασίας και να φτάσουν στην ομαδική 
συγκέντρωση (Prensky, 2010).  
 

Περιγραφή εκπαιδευτικής παρέμβασης 
 

Προπαρασκευαστικό στάδιο 
 
Το χωροευαίσθητο παιχνίδι βασίστηκε στο ψηφιακό παραμύθι, «Ο Φιδένιος το Φίδι που 
φοβόταν», που δημιούργησαν οι 65 μαθητές (51 νήπια και 14 προνήπια) δύο αστικών και 
ενός ημιαστικού Νηπιαγωγείου. Η παρούσα εργασία σχεδιάστηκε με απώτερο στόχο την εξ 
αποστάσεως συνεργασία των τριών Νηπιαγωγείων, την εμπλοκή των μαθητών σε 
δραστηριότητες ψηφιακής αφήγησης και την εφαρμογή διαφορετικών ψηφιακών 
διαδρομών στην ίδια ιστορία. Μέσω του κοινωνικού δικτύου, Skype, οι μαθητές των τριών 
νηπιαγωγείων γνωρίστηκαν και συνεργάστηκαν για την δημιουργία μιας κοινής ψηφιακής 
ιστορίας. Στη συνέχεια, μέρος του παραμυθιού που δημιουργήθηκε, μεταφέρθηκε σε 
διάχυτο παιχνίδι στην αυλή των σχολείων που αναφέρθηκαν. Η μεταφορά του παραμυθιού 
σε χωροευαίσθητο παιχνίδι αφορά την αναζήτηση των διάφορων ζώων, ώστε όλοι μαζί να 
οδηγηθούν στην ανακάλυψη της κούκλας «Φόβος». Ο τελικός σκοπός είναι η βοήθεια των 
ζώων στον Φιδένιο για να καταφέρει να ξεπεράσει τους φόβους του. Τα παιδιά των τριών 
Νηπιαγωγείων συνέβαλαν στην προετοιμασία της υλοποίησης του παιχνιδιού, 
αναλαμβάνοντας το κάθε τμήμα διαφορετικές αρμοδιότητες.  
 
Το πρώτο νηπιαγωγείο δημιούργησε τους ήρωες-κούκλες που θα υπήρχαν κρυμμένοι στην 
αυλή σε διάφορα σημεία.  
 

    
Εικόνα 1. Κατασκευή κούκλα «Ελεφαντίνα»          Εικόνα 2. Κούκλα «αρκούδα» 

 
Το δεύτερο νηπιαγωγείο ηχογράφησε τις φωνές των ηρώων που θα έδιναν τις οδηγίες για 
την εξέλιξη του παιχνιδιού. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες. Η ομάδα της 
ελεφαντίνας και της αρκουδίτσας, χρησιμοποίησε το πρόγραμμα ηχογράφησης Audacity 
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προκειμένου να ζωντανέψει τον ήρωα της. Η ομάδα των νυχτερίδων χρησιμοποίησε την 
εφαρμογή της ιστοσελίδας www.voki.com. 

 

    
Εικόνα 3. Η ηχογράφηση                     Εικόνα 4. Οι ήρωες 

 
Το τρίτο νηπιαγωγείο με τη συνδρομή της Νηπιαγωγού δημιούργησε τα qr codes του 
παιχνιδιού μέσα στα οποία θα «κρυβόντουσαν» οι αποστολές του παιχνιδιού. 

Τα νήπια επέλεξαν μαζί με τη Νηπιαγωγό τις φωτογραφίες από το παραμύθι που ήθελαν να 
τις μετατρέψουν σε qr codes. Η δημιουργία των qr codes έγινε μέσω της εφαρμογής στην 
ιστοσελίδα http://www.visualead.com .  

 

 
Εικόνα 5. Qr code 

 
Δημιουργήθηκαν με τις επιλεγμένες εικόνες βίντεο, στα οποία εμπεριέχονταν οι οδηγίες οι 
οποίες είχαν ηχογραφηθεί από τα παιδιά είτε στο audacity είτε στο voki με τη δημιουργία 
avatars και ανέβηκαν στο youtube (www.youtube.com) 

 
Υλοποίηση παιχνιδιού 

 
Ο χώρος που επιλέχθηκε για την πραγματοποίηση του χωροευαίσθητου παιχνιδιού ήταν οι 
σχολικές αυλές των τριών Νηπιαγωγείων. Η ασφάλεια του χώρου, η οικειότητα και η άνεση 
που είχαν οι μαθητές, αλλά και το γεγονός ότι ένας από τους επιμέρους στόχους ήταν να 
δοθεί μια νέα οπτική στη χρήση και αξιοποίηση της σχολικής αυλής, ώστε να ξεφύγει πλέον 
από τη μονοδιάστατη χρήση της, συνέβαλαν σε αυτή την επιλογή.  

Τα παιδιά είναι συγκεντρωμένα στην τάξη τους και η Νηπιαγωγός παρουσιάζει ένα φάκελο 
μέσα στο οποίο υπάρχει ένα μήνυμα. Τα παιδιά με τη βοήθεια της Νηπιαγωγού διαβάζουν 
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το γράμμα και καλούνται να αποκωδικοποιήσουν το μήνυμα. Με αυτό τον τρόπο, 
οδηγούνται έξω στην αυλή, όπου υπάρχει τοποθετημένος ένας ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

Πατούν το play. Εμφανίζεται στην οθόνη του υπολογιστή, ο Φιδένιος, ο οποίος συστήνεται 
και τους πληροφορεί ότι θα πρέπει να βρουν τους τέσσερις φίλους του, τα άλλα ζώα, 
λύνοντας γρίφους και φτιάχνοντας παζλ με την βοήθεια ενός υπολογιστή και ενός κινητού. 
Οι μαθητές πρέπει να χωριστούν σε δύο ομάδες. Τα παιδιά παρακολουθούν το βίντεο, 
συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που τους έδωσε ο Φιδένιος, τις επεξεργάζονται. Στο 
τραπέζι που είναι τοποθετημένος ο υπολογιστής που παρακολούθησαν το βίντεο, υπάρχει 
μια εικόνα, κάτω από τον υπολογιστή. Τα παιδιά με τη βοήθεια του προγράμματος 
quickmark που έχει εγκατασταθεί στον υπολογιστή και στο κινητό, σαρώνουν το qr code 
που υπάρχει στην εικόνα.  
 

                    

Εικόνα 6. Οι βοηθοί του Φιδένιου         Εικόνα 7 . Τα παιδιά σκανάρουν την εικόνα 

Τότε αποκαλύπτεται ένα βιντεάκι στο οποίο εμφανίζονται οι βοηθοί του Φιδένιου, οι 
οποίοι τους ζητούν να χωριστούν σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα παίρνει ένα κινητό και η 
άλλη έναν υπολογιστή μαζί με ένα έμβλημα - κονκάρδα. Κάθε ομάδα ακούει ένα 
ηχογραφημένο μήνυμα. Είναι ο Φιδένιος, ο οποίος τους αναθέτει μια αποστολή. Πρέπει να 
λύσουν από ένα γρίφο η κάθε ομάδα ώστε να οδηγηθούν στα σωστά σημεία που είναι 
κρυμμένα τα ζώα ελεφαντίνα και αρκούδα(σκάμμα και παγκάκι). Αφού κατευθυνθούν εκεί 
βρίσκουν τις κούκλες όπου από κάτω υπάρχει μια φωτογραφία(με qr code) με περαιτέρω 
οδηγίες. Καλούνται να σαρώσουν τα qr codes για να διαβάσουν τις παρακάτω οδηγίες. 

    

Εικόνα 8.Τα παιδιά ψάχνουν    Εικόνα 9. Βρίσκουν την αρκουδίτσα 
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Εικόνα 10. Τα παιδιά σαρώνουν τα qrcodes 

Μόλις σαρώσουν την εικόνα, εμφανίζεται στην οθόνη του κινητού/ υπολογιστή ένα βίντεο. 
Στο βίντεο εμφανίζεται η Αρκουδίτσα/Ελεφαντίνα όπου τους προτρέπει να διερευνήσουν 
δύο λευκούς φακέλους που θα τους δώσει η νηπιαγωγός/βοηθός. Είναι ένα πάζλ με οχτώ 
κομμάτια. Τα παιδιά φτιάχνουν το πάζλ. Μια εικόνα προκύπτει, στην οποία απεικονίζεται η 
Κωνσταντίνα η Νυχτερίδα. Πρέπει να βρουν το σημείο αυτό στην αυλή (στη μπασκέτα είναι 
η λύση). Στο δεύτερο παζλ προκύπτει μια εικόνα, στην οποία απεικονίζονται δύο 
νυχτερίδες. Πρέπει να βρουν το σημείο αυτό στην αυλή (στη βρύση είναι η λύση). Σε κάθε 
σημείο είναι κρυμμένες οι νυχτερίδες. Τα παιδιά παίρνουν τις κούκλες. Κάτω από κάθε 
κούκλα υπάρχει μια εικόνα. Τα παιδιά καλούνται πάλι με τη βοήθεια του κινητού 
τηλεφώνου και του υπολογιστή να σαρώσουν το qr code. Κάθε ομάδα καλείται να λύσει το 
γρίφο που της δόθηκε. Και οι δύο ομάδες οδηγούνται πίσω στην πόρτα του Νηπιαγωγείου, 
εκεί όπου όλα ξεκίνησαν. 

 Εκεί βρίσκεται πάνω στο τραπέζι ο Υπολογιστής. Δίνεται, ο τελευταίος γρίφος. Πρόκειται 
για την εικόνα μιας τάξης. Τα παιδιά με τη βοήθεια του κινητού/υπολογιστή, σαρώνουν το 
qrcode που εμφανίζεται στην εικόνα. Στην οθόνη εμφανίζεται η ίδια εικόνα αλλά αυτή τη 
φορά με χαραγμένη μια διαδρομή. Παράλληλα ακούγεται ο Φιδένιος να συγχαίρει τους 
μαθητές που πέτυχαν το σκοπό τους και τους προτρέπει να ακολουθήσουν την διαδρομή 
για να τον συναντήσουν. 

 
Εικόνα 11. Η διαδρομή 

 
Μελετούν με προσοχή το χάρτη και τη διαδρομή που πρέπει να ακολουθήσουν. 
Επιστρέφουνε στην τάξη. Εκεί τους περιμένει ο Φιδένιος με το Φόβο, όλοι γίνονται μια 
μεγάλη παρέα. Ο Φιδένιος δεν έχει λόγο πια να φοβάται, αφού βρίσκεται μαζί με τους 
παλιούς και τους καινούργιους του φίλους. Τα παιδιά παίζουν κουκλοθέατρο με τους 
ήρωες της ιστορίας. 
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Αξιολόγηση εκπαιδευτικής παρέμβασης 

 
Η αξιολόγηση του χωροευαίσθητου παιχνιδιού βασίστηκε στο πλαίσιο αξιολόγησης χωρο-
ευαίσθητων παιχνιδιών των Sintoris et all. Η αξιολόγηση βασίζεται στους παρακάτω άξονες 
οι οποίοι αποτέλεσαν και τους βασικούς στόχους του χωροευαίσθητου παιχνιδιού που δη-
μιουργήθηκε. Για την συλλογή των πληροφοριών χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος της παρατή-
ρησης από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς και τους συναδέλφους των τμημάτων τους, οι 
οποίοι συνέδραμαν στην καταγραφή (συστηματική γραπτή περιγραφή της δράσης και αξιο-
λόγησης των ιδιαίτερων αναγκών της σε συνάρτηση με τις ανάγκες της ομάδας). Επιπλέον, 
ως ερευνητικά εργαλεία χρησιμοποιήθηκαν η φωτογραφική μηχανή και το δημοσιογραφικό 
κασετόφωνο. 

Καθ’ όλη τη διάρκεια του παιχνιδιού οι μαθητές και των τριών Νηπιαγωγείων φάνηκαν να 
διασκεδάζουν ιδιαίτερα, ενώ ενεπλάκησαν σε όλες τις αποστολές του παιχνιδιού χωρίς να 
αναλωθούν και να επικεντρωθούν μόνο στο κομμάτι του παιχνιδιού που είχαν δημιουργή-
σει οι ίδιοι, άλλα έδειξαν αμείωτο ενδιαφέρον για το σύνολο του παιχνιδιού, όπως διαφαί-
νεται και μέσα από την ανάλυση των στόχων του χωροευαίσθητου παιχνιδιού. 

Ευχαρίστηση:  Ήταν μεγάλη έκπληξη ότι μπροστά τους ξετυλιγόταν κάπως διαφορετικά το 
δικό τους παραμύθι. Δεν έχασαν καθόλου το ενδιαφέρον τους από την αρχή ως το τέλος. 
Αξίζει να αναφερθεί ότι οι μαθητές έδειχναν μεγάλη χαρά, ευχαρίστηση αλλά και ικανοποί-
ηση όταν έβρισκαν ένα νέο στοιχείο ή έλυναν ένα «γρίφο». Όταν τελείωσε το παιχνίδι ρω-
τούσαν «Δεν έχει άλλο, θα παίξουμε πάλι από την αρχή». Εντύπωση μας έκανε το γεγονός 
ότι τέτοιου είδους απαντήσεις δόθηκαν και από τα τρία Νηπιαγωγεία ανεξαιρέτως, αποδει-
κνύοντας για άλλη μια φορά πόσο ευχάριστη και διασκεδαστική ήταν η εμπειρία του χωρο-
ευαίσθητου παιχνιδιού.   

Μαθησιακές διαδρομές: Ο σχεδιασμός του χωροευαίσθητου παιχνιδιού, βασίστηκε σε 
προηγούμενες εμπειρίες των παιδιών, ενώ ταυτόχρονα ήταν συμβατός με το ΑΠΣ και το 
ΔΕΠΣΣ για το Νηπιαγωγείο. Συνέβαλε στην ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας και βοήθησε 
στην αλληλεπίδραση των παιδιών. Επίσης δεν υπήρξε κάποιο παιδί που να μην ήθελε να 
συμμετάσχει, ακόμη και παιδιά που είχε παρατηρηθεί να μην συμμετέχουν αρκετά σε 
δραστηριότητες που αναπτύσσονται στην τάξη του Νηπιαγωγείου, συμμετείχαν με πολλή 
χαρά. Η κινητοποίηση αυτή μεγιστοποιήθηκε από την παρουσία του Φιδένιου και το 
κάλεσμα του για βοήθεια. Διαπιστώθηκε ότι και στις καθημερινές δραστηριότητες της τάξης 
τα παιδιά προέτρεπαν τους συμμαθητές τους να ζητούν την βοήθεια των φίλων τους όταν 
αντιμετώπιζαν κάποια δυσκολία. Το παιχνίδι σχεδιάστηκε με τέτοιο τρόπο που να 
προσφέρει στα παιδιά την ευκαιρία, να εμπλακούν σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και 
διατύπωσης στρατηγικών, ενώ δόθηκε ο κατάλληλος χρόνος σε κάθε παιδί, χρόνος που 
ανταποκρινόταν στους δικούς του ρυθμούς.  

Κοινωνική αλληλεπίδραση: Υπήρξε συνεργασία ανάμεσα στα μέλη των ομάδων, τα οποία 
δούλεψαν για τον «κοινό στόχο». Η παρατήρηση της συμπεριφοράς των μελών των ομάδων 
υποστηρίζει περισσότερο την ανάπτυξη ευγενούς άμιλλας παρά ανταγωνισμού. Αξίζει να 
αναφέρουμε ότι υπήρξαν παιδιά τα οποία μέσω του παιχνιδιού βοηθήθηκαν να 
αναπτύξουν δεξιότητες συνεργασίας και λεκτικής επικοινωνίας με τα άλλα παιδιά. Έμαθαν 
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να μοιράζονται και να συναποφασίζουν για το καλό της ομάδας τους. Οι ήδη υπάρχουσες 
σχέσεις ανάμεσα στα παιδιά συνέβαλαν στην ομαλή λειτουργία τόσο της ομάδας όσο και 
του παιχνιδιού, αλλά επιπλέον και παιδιά που είχαν δυσκολίες στις κοινωνικές τους 
αλληλεπιδράσεις, αλληλεπίδρασαν με τους συμμαθητές τους χωρίς ιδιαίτερη δυσκολία. Η 
υλοποίηση του χωροευαίσθητου παιχνιδιού αποτέλεσε ένα τρόπο να συνδυαστεί η 
κοινωνική αλληλεπίδραση μεταξύ των παιχτών με τα πολύπλοκα σενάρια που παρέχουν τα 
πλούσια αλληλεπιδραστικά περιβάλλοντα (Sintoris et all).  

Αλληλεπίδραση με το χώρο: Οι ιδιότητες του φυσικού χώρου που παίζεται ένα παιχνίδι 
αποτελούν ουσιαστικό μέρος της δυναμικής του παιχνιδιού (Σιντόρης et all). Ο χώρος που 
επιλέχθηκε για τη διεξαγωγή του παιχνιδιού ήταν κατάλληλος καθώς υπήρχε η δυνατότητα 
να κινηθούν άνετα και να αλληλεπιδράσουν με στοιχεία του περίγυρου. Να εστιάσουμε 
επίσης και στο γεγονός ότι ίσως να δόθηκε μια άλλη οπτική της αυλής του σχολείου. Ο 
οικείος χώρος του προαύλιου χώρου διευκόλυνε την όλη διαδικασία καθώς ήταν πολύ πιο 
εύκολο στα παιδιά να κινηθούν και να δράσουν σε ένα γνώριμο περιβάλλον, χωρίς αυτό να 
στερήσει κάτι από τη «μαγεία» του παιχνιδιού. Αλληλεπίδρασαν με το χώρο και απέκτησε 
νέα διάσταση η σημασία του καθώς αποτέλεσε το συνδετικό κρίκο ανάμεσα στον ψηφιακό 
και αναλογικό κόσμο. 

Σχέση ψηφιακής και φυσικής διάστασης: Οι κανόνες του παιχνιδιού ήταν σαφείς και 
ξεκάθαροι σε όλα τα παιδιά. Κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού ενεπλάκησαν με αντικείμενα 
του πραγματικού χώρου τα οποία συνέβαλαν στην εξέλιξή του. Τα παιδιά χρησιμοποίησαν 
το κινητό τηλέφωνο ως εργαλείο αλληλεπίδρασης με το χώρο και τις τεχνολογίες διάχυτου 
υπολογισμού. Οι ψηφιακές συσκευές έπαιξαν το ρόλο της γέφυρας ανάμεσα στο ψηφιακό 
και φυσικό χώρο, ενώ αυτή η ενσωμάτωση ήταν απολύτως ομαλή, χωρίς να προκύψουν 
κάποιες δυσκολίες. Τα παιδιά με μεγάλη ευκολία, μπόρεσαν να χειριστούν την εφαρμογή 
σάρωσης των qr codes τόσο μέσω του κινητού όσο και μέσω του Ηλεκτρονικού Υπολογιστή.  

Επίσης, αξίζει να σημειωθεί ότι το διάχυτο παιχνίδι παίχτηκε και από μια ομάδα ελέγχου, 
την οποία αποτέλεσαν νήπια ενός τμήματος που δεν συμμετείχε στη διαδικασία δημιουρ-
γίας της ψηφιακής αφήγησης με σκοπό οι νηπιαγωγοί να διερευνήσουν το αν θα μπορέσει 
να αποτελέσει αυτοτελές παιχνίδι με παιδαγωγικά οφέλη. Το συμπέρασμα που προέκυψε 
ήταν ότι υπήρχαν παιδαγωγικά οφέλη καθώς και η ομάδα ελέγχου που στην αρχή του παι-
χνιδιού έδειξε δείγματα ανταγωνιστικότητας με εκφράσεις «Εμείς θα κερδίσουμε κυρία 
γιατί είμαστε οι καλύτεροι», μετά την προβολή του αρχικού βίντεο του Φιδένιου που τόνιζε 
την αξία της συνεργασίας, της αλληλοβοήθειας και της ομαδικότητας άρχισε να διαφαίνε-
ται η διάθεση για την λύση των γρίφων από κοινού -όλη η τάξη- . Έτσι ενώ η όλη δράση ξε-
κίνησε ανταγωνιστικά, κατά τη διάρκεια της δράσης ο ανταγωνισμός – που αποτελούσε 
χαρακτηριστικό γνώρισμα του τμήματος σύμφωνα και με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό – 
μειώθηκε καθώς ανακάλυψαν ότι όταν συνεργαζόταν και ο ένας βοηθούσε τον άλλο έλυναν 
γρηγορότερα τους γρίφους και ολοκλήρωναν τις αποστολές. Μάλιστα προς το τέλος του 
παιχνιδιού ο Κ. που ήταν περισσότερο εξοικειωμένος με τις νέες τεχνολογίες, βοηθούσε και 
τα παιδιά της αντίπαλης ομάδας να “διαβάσουν” τα qr codes. Αξίζει επίσης να σημειωθεί 
ότι οι μαθητές της ομάδας ελέγχου δε δυσκολεύτηκαν να ακολουθήσουν την ροή του παι-
χνιδιού και διασκέδασαν πολύ κατά τη διάρκεια του, χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί 
η επισήμανση τους «Κυρία, δεν έχει άλλες πίστες;». Εν κατακλείδι, κρίνεται πως το συγκε-
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κριμένο παιχνίδι διατηρεί την ψυχαγωγική του διάσταση και μπορεί να λειτουργήσει σε ένα 
παιδαγωγικό πλαίσιο ανεξάρτητα από την αρχική ψηφιακή ιστορία στην οποία στηρίζεται. 
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Αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων της χρήσης των Τ.Π.Ε. ως καινοτόμο εργα-
λείο διδασκαλίας κυκλοφοριακής αγωγής στην προσχολική αγωγή 

Ευταξία Κωνσταντία 
Νηπιαγωγός 

connie7xia@yahoo.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνήσει το βαθμό στον οποίο η διδασκαλία με 
την χρήση των ΤΠΕ στην προσχολική ηλικία αυξάνει τις γνώσεις σε σχέση με την παραδοσιακή 
μορφή διδασκαλίας. Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τη σχολική χρονιά 2013—2014 σε 20 νή-
πια ενός δημόσιου νηπιαγωγείου της Κατερίνης πάνω στη διδακτική ενότητα της κυκλοφο-
ριακής αγωγής. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες την πειραματική (Ν=10) τα οποία δι-
δάχθηκαν θέματα Κυκλοφοριακής Αγωγής με την χρήση των ΤΠΕ παράλληλα με την παραδο-
σιακή μορφή διδασκαλίας και την ομάδα ελέγχου(Ν=10) τα οποία διδάχθηκαν με την παρα-
δοσιακή διδασκαλία μόνο. Για την αξιολόγηση των μαθησιακών αποτελεσμάτων δημιουργή-
θηκε ένα ερωτηματολόγιο με εικόνες. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι η χρήση των ΤΠΕ στις 
διαδικασίες διδασκαλίας και μάθησης μπορεί να βελτιώσει τις γνώσεις σε σχέση με τη χρήση 
των συμβατικών μέσων διδασκαλίας. Τα ευρήματα υποδεικνύουν ότι η διδασκαλία δεξιοτή-
των ΤΠΕ μπορεί να ξεκινήσει από την προσχολική ηλικία όταν αυτή γίνεται μέσω ψηφιακών 
παιχνιδιών, λογισμικών και εφαρμογών. 

Λέξεις κλειδιά: Προσχολική Αγωγή, ΤΠΕ, Κυκλοφοριακή Αγωγή. 

Εισαγωγή 

Έχουν γίνει πολλές εμπειρικές έρευνες που επιχειρούν να ερμηνεύσουν τη χρήση των Τ.Π.Ε. 
στο νηπιαγωγείο στο πλαίσιο των γνωστικών και κοινωνικογνωστικών θεωριών. Τα πλεονε-
κτήματα από τη χρήση των υπολογιστών είναι πολλά για τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας 
που δεν ξέρουν να διαβάζουν και να γράφουν (Ayvacι & Devecioglu, 2010). H εξατομικευμένη 
μάθηση στην οποία συμμετέχουν όλες οι αισθήσεις, ειδικότερα της όρασης και της ακοής 
(Clements, 2002. Zaranis et al., 2013) και η δυνατότητα χρήσης εξελιγμένων εργαλείων για 
σύγχρονη και ασύγχρονη επικοινωνία (π.χ. email, chat) (Βερναδάκης και συν., 2006) δίνει ευ-
καιρίες ενίσχυσης της ευελιξίας και της συνεχούς ανατροφοδότησης (Χαραλάμπους, 2012) 
σύμφωνα με την «ανακαλυπτική μάθηση» του J. Bruner και την «ζώνη της επικείμενης ανά-
πτυξης» του Vygotsky που υποστηρίζει ότι οι γνώσεις πρέπει να χτίζονται προοδευτικά 
(Zaranis et al., 2013. Μπούλντη, 2012). Οι μαθητές δεν έρχονται στο σχολείο με τις ίδιες ε-
μπειρίες, ούτε μαθαίνουν με τον ίδιο τρόπο (Daal & Reitsma, 2000. Μπουλντή, 2012. Zaranis 
et al, 2013) και το διάστημα προσοχής τους είναι πολύ μικρό (Ayvacι & Devecioglu, 2010). Στα 
νήπια οι Τ.Π.Ε προσαρμόζονται στον ατομικό τους ρυθμό ανάπτυξης (Βερναδάκης και συν., 
2006. Daal & Reitsma, 2000. Kalogiannakis & Zaranis, 2012. Μπουλντή, 2012) σύμφωνα με 
την εποικοδομητική θεωρία του Piaget. Επίσης η σημερινή γενιά γνωρίζει τα ψηφιακά εργα-
λεία καλύτερα από κάθε άλλη και ως «Digital Natives» (Prensky, 2001) η τεχνολογία είναι 
μέρος της κοινωνικής τους ζωής (Zevenbergen, 2007). Τα εικονικά εργαλεία όπως τα λογι-
σμικά και τα παιχνίδια που στηρίζονται σε Συμπεριφοριστικές Θεωρίες Μάθησης με άμεση 
ανατροφοδότηση και επιβεβαίωση τόσο οπτική όσο και ακουστική (Zaranis et al, 2013) επι-
τυγχάνουν καλύτερα αποτελέσματα μάθησης (Zaranis et al., 2013) και θεωρούνται αποτελε-
σματική μέθοδος για τη διδασκαλία και κατανόηση κάποιων αρχικών μαθηματικών εννοιών 
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στην προσχολική ηλικία (Elliott & Hall, 1997 όπως αναφέρεται από τους Βερναδάκη και συν., 
2006. Kalogiannakis & Zaranis, 2012). Ενισχύουν την κατανόηση των εννοιών (Clements, 2002. 
Zevenbergen, 2007), αυξάνουν το ενδιαφέρον των παιδιών για μάθηση (Ayvacι & Devecioglu, 
2010. Inkpen, Booth, Klawe, & Upitis, 1995 όπως αναφέρεται από τον Ke, 2009. Μπουλντή, 
2012. Λοβαρή & Χαραλάμπους, 2006), βοηθάνε τα παιδιά να συσχετίζουν καλύτερα τις έν-
νοιες με την καθημερινή τους ζωή (Ayvacι & Devecioglu, 2010) και βελτιώνουν τη στρατηγική 
σκέψη τους (Oyen & Bebko, 1996 όπως αναφέρεται από τον Ke, 2009). Το ερώτημα επομένως 
δεν είναι αν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται οι υπολογιστές στην μαθησιακή διαδικασία 
αλλά εάν παρέχουν εμπειρίες που διευκολύνουν τη μάθηση των παιδιών (Clements, 2002) 
και οδηγούν σε καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα από τις παραδοσιακές μεθόδους διδα-
σκαλίας.  

Οι περισσότερες έρευνες εστιάζουν σε μαθησιακούς τομείς όπως η γλώσσα, τα μαθηματικά, 
τα εικαστικά αλλά ελάχιστες σε θέματα αγωγής υγείας όπως η κυκλοφοριακή αγωγή. Η μόνη 
έρευνα σχετικά με τη διδασκαλία της κυκλοφοριακής αγωγής με τη χρήση των υπολογιστών 
στο νηπιαγωγείο είναι των Renaud και Suissa (1989) η οποία όμως δεν είναι πρόσφατη και 
αφορά μόνο παιχνίδια προσομοίωσης. Οι Dragutinovic και Twisk (2006) σε μια επισκόπηση 
βιβλιογραφίας πάνω στην αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων κυκλοφοριακής αγωγής 
στα σχολεία διαπιστώνουν ότι τα προγράμματα είναι ανεπαρκή. Το Delaware State 
Department Of Public Instruction (1968) τονίζει ότι είναι ευθύνη των σχολείων να διδάξουν 
στους μαθητές τους πώς να προστατεύουν τον εαυτό τους και τους άλλους. Γίνεται κατα-
νοητή επομένως η αναγκαιότητα της διαπαιδαγώγησης των παιδιών από τη νηπιακή κιόλας 
ηλικία πάνω στους κανόνες του ΚΟΚ με σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας που θα προσελκύ-
σουν το ενδιαφέρον τους και θα βοηθήσουν στην καλύτερη κατανόηση των κανόνων.  

Αυτή η ιδιαίτερη και πολυδιάστατη αγωγή, μέσα από βιωματικές, ενεργητικές μεθόδους μά-
θησης στοχεύει μεταξύ των άλλων (α) στην ενημέρωση των παιδιών σχετικά με τους κανόνες 
του ΚΟΚ, ο οποίος έχει παγκόσμια χαρακτηριστικά, (β) στην άσκηση των παιδιών να επιλέ-
γουν ασφαλείς και κατάλληλους χώρους (π.χ. διαβάσεις πεζών, πεζοδρόμια, ειδικές λωρίδες) 
για την πεζή μετακίνησή τους από το ένα μέρος στο άλλο, για το παιχνίδι ή για την οδήγηση 
του ποδηλάτου τους, (γ) στην παρατήρηση, πρόβλεψη, εκτίμηση και αντιμετώπιση κάθε επι-
κίνδυνης κατάστασης και (δ) στην πληροφόρηση τους για τις βασικές αιτίες των ατυχημάτων 
(Σωτηράκου & Μπάκα, 2005). Η παρούσα έρευνα εστίασε μόνο στα δύο πρώτα χαρακτηρι-
στικά (α και β) του ορισμού των Σωτηράκου και Μπάκα (2005). 

Διατύπωση Ερευνητικού Προβλήματος 

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να εξετάσει αν υπάρχουν διαφορές στις γνώσεις των 
παιδιών προσχολικής ηλικίας σε μια συγκεκριμένη διδακτική ενότητα όταν η διδασκαλία ε-
νισχύεται με τη χρήση των Τ.Π.Ε σε σύγκριση με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. Για 
το σκοπό της έρευνας αξιολογήθηκαν τα μαθησιακά αποτελέσματα της εφαρμογής των ΤΠΕ 
πάνω σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Το ερευνητικό ερώτημα που προέκυψε ήταν: Έχει 
η διδασκαλία με τη χρήση των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα 
πάνω σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής συγκριτικά με την παραδοσιακή διδασκαλία; Η πα-
λιότερη έρευνα των Renaud και Suissa (1989) για την αποτελεσματικότητα των παιχνιδιών 
προσομοίωσης στην εκπαίδευση κυκλοφοριακής αγωγής στο νηπιαγωγείο έδειξε καλύτερη 
στάση και αύξηση γνώσεων σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής. Επιπλέον οι Dragutinovic και 
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Twisk (2006) αναφέρουν ότι σε μικρές ομάδες παιδιών που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, εί-
ναι αποτελεσματικότερα τα προγράμματα κυκλοφοριακής αγωγής όταν η πρακτική εκπαί-
δευση υποστηρίζεται από τη χρήση του υπολογιστή. Η ερευνητική υπόθεση επομένως ήταν 
ότι τα νήπια που θα διδασκόταν την συγκεκριμένη διδακτική ενότητα με την χρήση των Τ.Π.Ε. 
παράλληλα με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας θα αποκτούσαν περισσότερες γνώσεις 
από τα παιδιά που θα διδασκόταν μόνο με την παραδοσιακή μέθοδο διδασκαλίας.  

Συμμετέχοντες 

Οι συμμετέχοντες ήταν 20 νήπια (10 αγόρια και 10 κορίτσια) που φοιτούσαν στο κλασικό 
τμήμα του 17ου Νηπιαγωγείου Κατερίνης κατά το σχολικό έτος 20132014. Το δείγμα χωρί-
στηκε τυχαία στην πειραματική και στην ομάδα ελέγχου. Για να ελεγχθούν οι εξωτερικές με-
ταβλητές οι συμμετέχοντες στις δύο ομάδες εξισώθηκαν με βάση το φύλο και την ηλικία. Σε 
κάθε ομάδα (πειραματική και έλεγχου)υπήρχε ίσος αριθμός αγοριών (ν=5) και κοριτσιών 
(ν=5). Πριν ξεκινήσει η διαδικασία της έρευνας ζητήθηκαν οι απαραίτητες άδειες από την 
Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου καθώς και η γονική συναίνεση. Τα παιδιά της πειραματικής 
ομάδας ήταν όλα (100%) εξοικειωμένα με την χρήση υπολογιστή αλλά δεν γνώριζαν τη χρήση 
των συγκεκριμένων λογισμικών «Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια A' και Β΄» που χρη-
σιμοποιήθηκαν στο πείραμα. 

Διαδικασία 

Για την εξάλειψη της απειλής του ιστορικού και οι δύο ομάδες διδάχτηκαν από την ίδια εκ-
παιδευτικό, για δύο εβδομάδες (26 Μαρτίου 4 Απριλίου), συγκεκριμένα θέματα κυκλοφο-
ριακής αγωγής. Η παραδοσιακή διδασκαλία περιελάμβανε ανάγνωση ιστοριών, κατασκευές 
σημάτων, παιχνίδια ρόλων και βιωματική προσέγγιση. Η πειραματική ομάδα παράλληλα με 
την παραδοσιακή διδασκαλία είχε τη δυνατότητα να εξασκείται και στον υπολογιστή της τά-
ξης με δύο λογισμικά τα «Μαθαίνω να κυκλοφορώ με ασφάλεια Α΄ και Β΄» για 10΄ την ημέρα. 
Τα λογισμικά «Μαθαίνω να Κυκλοφορώ με Ασφάλεια A' και Β΄» είναι ολοκληρωμένα εκπαι-
δευτικά προγράμματα που προσεγγίζουν τη γνώση διαθεματικά και βιωματικά και έχουν 
στόχο να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής ενώ ταυτόχρονα 
αξιοποιούν τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Παυλίδης & Μπίτσης, 2009). Τα 
προγράμματα είναι διαθέσιμα στα Ελληνικά και διανέμονται δωρεάν από το Υπουργείο Παι-
δείας δια βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων για εκπαιδευτική χρήση(βλ. Εικόνα 1). 

Επειδή το πείραμα διεξήχθη κατά την διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων και εξαιτίας 
του γεγονότος ότι οι δύο ομάδες (πειραματική και έλεγχου) βρισκόταν στην ίδια τάξη, επιλέ-
χθηκε η επίδειξη του λογισμικού σε κάθε παιδί της πειραματικής ομάδας εξατομικευμένα. 
Επιπλέον, επειδή τα λογισμικά απευθύνονται και σε μαθητές δημοτικού, η νηπιαγωγός κα-
θοδήγησε τα παιδιά σε επιλεγμένες μόνο δραστηριότητες κατάλληλες για την ηλικία τους. 
Μετά την εκμάθηση του προγράμματος τα παιδιά είχαν την δυνατότητα να ασχοληθούν με 
τα λογισμικά και μόνα τους σε ομάδες των δύο ή των τριών. 
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(Εικόνα 1. Βρες τα σωστά σήματα και οδήγησε το αυτοκινητάκι στο γκαράζ) 

Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας και οι δύο ομάδες απάντησαν στο ίδιο ερω-
τηματολόγιο με σκοπό να μετρηθεί η επίδραση του τύπου διδασκαλίας στις α. γνώσεις του 
ΚΟΚ β. γνώσεις για τη σωστή συμπεριφορά του πεζού και γ. γνώσεις για τη σωστή συμπερι-
φορά του ποδηλάτη. 

Η μέτρηση της απόδοσης των δύο ομάδων έγινε μόνο μια φορά. Επιλέχθηκε η τελική μέτρηση 
μόνο γιατί ο προέλεγχος μπορούσε να επηρεάσει την πειραματική μεταχείριση καθώς μπο-
ρούσε οι συμμετέχοντες να προβλέψουν τις ερωτήσεις με βάση την εμπειρία τους από το 
προκαταρκτικό τεστ (Creswell, 2011).  

Εργαλείο 

Σύμφωνα με τους Dragutinovic και Twisk (2006) η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί να επιτευ-
χθεί με μεθόδους αξιολόγησης όπως ερωτηματολόγια, ημερολόγια, παρατήρηση της τάξης, 
συνεντεύξεις κ.τ.λ. Στην παρούσα έρευνα λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών, τα οποία δε 
γνωρίζουν γραφή και ανάγνωση η αξιολόγηση του προγράμματος έγινε με τη χρήση ερωτη-
ματολόγιου επιλογής εικόνων. Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε κατασκευάστηκε 
από τον ερευνητή με εικόνες που άντλησε από βιβλία κυκλοφοριακής αγωγής αλλά και από 
το διαδίκτυο. Σκοπός του ερωτηματολόγιου ήταν να ελεγχθούν οι γνώσεις των παιδιών πάνω 
σε θέματα κυκλοφορικής αγωγής. Σύμφωνα με τον λειτουργικό ορισμό της κυκλοφοριακής 
αγωγής, έτσι ώστε να δοθεί απάντηση στο ερευνητικό ερώτημα και την υπόθεση (Creswell, 
2011) και για να εξασφαλιστεί η εγκυρότητα του περιεχομένου, το ερωτηματολόγιο περιλάμ-
βανε 20 ερωτήσεις. Λόγω της μικρής ηλικίας των παιδιών οι ερωτήσεις ήταν διατυπωμένες 
σε απλή γλώσσα και σύντομες. Αποφεύχθηκαν εσκεμμένα οι αρνητικά διατυπωμένες και οι 
διφορούμενες ερωτήσεις καθώς και οι άχρηστες λεπτομέρειες. Συγκεκριμένα περιλάμβανε 8 
ερωτήσεις σχετικές με τις γνώσεις για τη σωστή συμπεριφορά του πεζού, 6 σχετικές με τις 
γνώσεις για τη σωστή συμπεριφορά του ποδηλάτη και 6 σχετικές με τις γνώσεις του ΚΟΚ. 
Περιέλαβε δηλαδή πολλές ερωτήσεις για κάθε έννοιαμεταβλητή για να εξασφαλιστεί η αξιο-
πιστία χωρίς όμως να είναι πολύ μεγάλο και κουραστικό σεβόμενο την ιδιαιτερότητα της μι-
κρής ηλικίας των παιδιών ηλικίας για να εξασφαλιστεί ταυτόχρονα και η εγκυρότητα.  
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Το ερωτηματολόγιο δόθηκε προσωπικά στο κάθε παιδί το πρωί την ώρα των ελεύθερων δρα-
στηριοτήτων για να αποκλειστεί το σφάλμα του συμμετέχοντα λόγω της ημερήσιας κούρα-
σης. Ο ερευνητής διάβαζε τις ερωτήσεις και το παιδί επέλεγε τη σωστή απάντηση ανάμεσα 
σε δύο εικόνες την Α και τη Β εξασφαλίζοντας τη σταθερότητα στις μετρήσεις. Χρησιμοποιή-
θηκε μια ονομαστική κλίμακα με κλειστές ερωτήσεις και διχοτομημένες απαντήσεις και οι 
εξαρτημένες είχαν δύο τιμές Α και Β.  

Αποτελέσματα 

Η ανάλυση των δεδομένων έγινε με το στατιστικό πρόγραμμα SPSS 21. Τα παιδιά βαθμολο-
γήθηκαν με 1 βαθμό για κάθε σωστή απάντηση, ενώ η λανθασμένη απάντηση βαθμολογού-
νταν με 0. Στην συνέχεια υπολογίστηκαν οι αθροισμένες τιμές για κάθε μία κατηγορία λει-
τουργικού ορισμού αλλά και για τη συνολική επίδοση στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου. 
Εφαρμόστηκε το t- test για ανεξάρτητα δείγματα προκειμένου να συγκριθούν οι επιδόσεις 
της πειραματικής ομάδας σε σχέση με αυτές στην ομάδα ελέγχου. Από την ανάλυση των δε-
δομένων διαπιστώθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά στην συνολική βαθμολογία της πει-
ραματικής ομάδας (Μ.Ο. = 19,5, Τ.Α = 0,7) και της ομάδας ελέγχου (Μ.Ο. = 15,7, Τ.Α = 2,1), 
t(18)=5,398, p<0,001. Ανάλογα αποτελέσματα παρατηρήθηκαν σε όλες τις υποκατηγορίες 
του ερωτηματολογίου (βλ. Πίνακα 1). 

Πίνακας 1: Μέσοι Όροι και Τυπικές Αποκλίσεις των δύο Ομάδων στο Σύνολο και τις Υπο-
κατηγορίες του Ερωτηματολογίου 

Ομάδα Συνολική βαθ-
μολογία 

Α. Γνώσεις ως 
πεζός 

Β. Γνώσεις 
ως ποδηλάτης 

Γ. Γνώσεις 
Κ.Ο.Κ. 

 Μ.Ο   Τ.Α Μ.Ο  Τ.Α Μ.Ο  Τ.Α     Μ.Ο  Τ.Α 
  Ελέγχου         15.7    2.11       6.2  1.47       5.1   .87        4.4   .96                                 
  Πειραματική     19.5     .7        7.9   .31       5.9   .31         5.7   .67     

Συζήτηση 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων έδειξε ότι στο νηπιαγωγείο η παραδοσιακή μορφή διδασκα-
λίας όταν ενισχύεται με την χρήση των ΤΠΕ μπορεί να βελτιώσει τις γνώσεις πάνω σε θέματα 
κυκλοφοριακής αγωγής συγκριτικά με τη χρήση μόνο των παραδοσιακών μεθόδων διδασκα-
λίας. Τα αποτελέσματα αυτής της έρευνας έρχονται να επιβεβαιώσουν εκτός από την ερευ-
νητική υπόθεση και τα αποτελέσματα προηγούμενων, παρόμοιων ερευνών πάνω στην χρήση 
των ΤΠΕ στην εκπαίδευση σε διαφορετικές διδακτικές ενότητες (Ayvaci & Devecioglu,2010. 
Kalogiannakis & Zaranis, 2012. Λοβαρή & Χαραλάμπους,2006).  

Προτείνεται οι εκπαιδευτικοί προσχολικής αγωγής να αξιοποιήσουν τις ΤΠΕ ως ένα πολύτιμο 
εργαλείο διδασκαλίας και μάθησης για το σχεδιασμό των προγραμμάτων Κυκλοφοριακής α-
γωγής. Ως ένα καινοτόμο εργαλείο εκλύει την προσοχή των νηπίων (Kalogiannakis & 
Zaranis,2012. Λοβαρή & Χαραλάμπους, 2006) ενισχύοντας την παραδοσιακή μορφή διδα-
σκαλίας. Βοηθάει στην αλληλεπίδραση των μικρών μαθητών με το περιβάλλον τους , ανα-
πτύσσοντας κριτική σκέψη ώστε να αξιολογούν τις συνέπειες των πράξεων τους τόσο ως πε-
ζοί όσο και ως ποδηλάτες. Με τη χρήση κατάλληλων λογισμικών συνδέεται η σχολική γνώση 
με πραγματικές καταστάσεις δίνοντας νόημα στη διαδικασία της μάθησης (Ayvaci & 
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Devecioglu ,2010). Επιτρέπουν στα παιδιά να μαθαίνουν με τον ατομικό τους ρυθμό, να ανα-
γνωρίζουν τα λάθη τους στην οδική τους συμπεριφορά και να τα διορθώνουν. Η οπτικοποί-
ηση της έννοιας (Acha,2009. Mayer, 1997. Pampoulou & Detheridge, 2007 όπως αναφέρεται 
από την Χαραλάμπους, 2012) βοηθά τους μαθητές να αντιλαμβάνονται με σαφήνεια τη λει-
τουργία των σημάτων και να ανακαλούν την σημασία τους καλύτερα από τους μαθητές που 
τις διδάσκονται με την παραδοσιακή μορφή διδασκαλίας. 

Αυτό όμως προϋποθέτει εκτός από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών πάνω στις Τ.Π.Ε. 
(Ayvacι & Devecioglu, 2010. Daal & Reitsma, 2000. Zevenbergen, 2007. Kalogiannakis & 
Zaranis, 2012. Λοβαρή & Χαραλάμπους, 2006) και την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού 
(Clements, 1999. Clements, 2002. Χαραλάμπους, 2012.) Για την επιλογή του κατάλληλου λο-
γισμικού πολλοί περιορισμοί πρέπει να λαμβάνονται υπόψη, όπως τα χαρακτηριστικά του 
μαθητή, το περιεχόμενο μάθησης, στρατηγικές διδασκαλίας και οι τρόποι μάθησης (Βερνα-
δάκης και συν., 2006). Οι Zaranis et al. (2013) υποστηρίζουν επίσης, ότι ειδικά για την προ-
σχολική ηλικία, θα πρέπει να είναι εύχρηστα, να μην απαιτούν γνώσεις γραφής και ανάγνω-
σης και να συνδυάζουν ήχο και εικόνα. Αλλά οι ΤΠΕ δεν είναι «πανάκια» (Kalogiannakis & 
Zaranis, 2012, παρα.29) και για καλύτερα αποτελέσματα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται από 
κοινού με την παραδοσιακή διδασκαλία για την ολοκλήρωση και την ενίσχυσή της γιατί τα 
παιδιά αυτής της ηλικίας έχουν ανάγκη να αναπτύξουν και τις ψυχοκινητικές δεξιότητες αλ-
ληλεπιδρώντας με φυσικά υλικά και όχι μόνο με προσομοιώσεις. (Ayvacι & Devecioglu, 
2010). 

Το πολύ μικρό δείγμα και ο περιορισμένος χρόνος για την διεξαγωγή της έρευνας δεν επέ-
τρεψε την διεξαγωγή της σε πολλά επίπεδα. Μια έρευνα μεγαλύτερης διάρκειας, θα μπο-
ρούσε να εξετάσει το πώς τα παιδιά βίωσαν την εμπειρία της διδασκαλίας μέσω του Η/Υ, την 
αλλαγή στη διαμόρφωση της συμπεριφοράς και τη διάρκεια αυτής της αλλαγής.  
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Από το ένα (1) λεπτό στο ένα (1) Ευρώ. Ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη γνωριμία και την 
εξοικείωση των παιδιών με την ονομαστική αξία των κερμάτων του ευρώ. 

Τσέου Ελένη 
Νηπιαγωγός ΠΕ60 

etseou@nured.auth.gr 

Περίληψη 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο έχει ως βασικό σκοπό να μάθουν τα παιδιά να διαχειρίζο-
νται τα χρήματα και να πραγματοποιούν συναλλαγές στην καθημερινή ζωή. Ειδικότερα 
στοχεύει στην αντίληψη των διαφορών των κερμάτων τόσο ως προς τις δύο όψεις τους όσο 
και ως προς την ονομαστική τους αξία. Για το σκοπό αυτό εφαρμόστηκε η μέθοδος της ο-
μαδοσυνεργατικής διδασκαλίας και η εποικοδομητική προσέγγιση. Για την εξυπηρέτηση 
του σκοπού αυτού χρησιμοποιήθηκαν τα λογισμικά Revelation Natural Art και Kidspiration. 
Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παιδιά άρχισαν να παρατηρούν και να αντιλαμβάνονται τις 
διαφορές των κερμάτων τόσο ως προς τις δύο όψεις τους όσο και ως προς την ονομαστική 
τους αξία. Χρησιμοποίησαν κατάλληλο λογισμικό για να συγκρίνουν και να αντιστοιχίσουν 
τα κέρματα με την ονομαστική τους αξία. Για το σκοπό αυτό συνεργάστηκαν και βοήθησαν 
ο ένας τον άλλο.  

Λέξεις- Κλειδιά: Εκπαιδευτικά λογισμικά, Μαθηματικά, ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδα-
σκαλίας.  

Εισαγωγή 

Τα παιδιά από την προσχολική ηλικία ακόμη αποτελούν καταναλωτές ορισμένων προϊό-
ντων και συχνά ασκούν πίεση στους ενήλικες για την αγορά τους. Για το λόγο αυτό είναι 
σημαντική η αγωγή των παιδιών όσον αφορά τη διαχείριση των χρημάτων και την πραγμα-
τοποίηση οικονομικών συναλλαγών. Ιδιαίτερα στη σημερινή εποχή της οικονομικής κρίσης 
η αγωγή αυτή καθίσταται επιτακτική ανάγκη. Ο ΗΥ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο το 
οποίο μπορεί να συμβάλλει στην εξοικείωση των παιδιών με την διάκριση των κερμάτων 
και της ονομαστικής τους αξίας.  

Τίτλος Διδακτικού Σεναρίου 

Από το 1 λεπτό στο 1 Ευρώ. 

Τάξη στην οποία απευθύνεται- Εκτιμώμενη Διάρκεια Σεναρίου 

Το σενάριο σχεδιάστηκε για την προσχολική αγωγή. Ωστόσο θα μπορούσε να εφαρμοστεί 
και στην Α΄ Δημοτικού. Μπορεί να πραγματοποιηθεί στη διάρκεια μίας εβδομάδας. Συγκε-
κριμένα την 1η ημέρα κατασκευάζεται ο κουμπαράς και τίθεται το πρόβλημα «Πώς θα ξέ-
ρουν πόσα είναι τα χρήματα που ρίχνουν μέσα στον κουμπαρά;». Τη 2η ημέρα διερευνού-
νται οι προηγούμενες γνώσεις των παιδιών σχετικά με την ονομαστική αξία των κερμάτων 
και συζητούνται οι σχετικοί πίνακες αναφοράς. Την 3η ημέρα τα παιδιά πραγματοποιούν 
αντιστοιχίσεις στο λογισμικό Revelation Natural Art. Την 4η ημέρα συνδέουν τη νέα γνώση 
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με την καθημερινή ζωή πραγματοποιώντας αγοραπωλησίες και την 5η ημέρα πραγματο-
ποιείται η αξιολόγηση του σεναρίου μέσω του λογισμικού Kidspiration.  

Οργάνωση διδασκαλίας - Υλικοτεχνική Υποδομή- Τεκμηρίωση λογισμικού 

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν 10 νήπια και 5 προνήπια, δηλ. συνολικά 15 παιδιά, τα οποία 
χωρίστηκαν σε ομάδες των 3-4 ατόμων μικτής ικανότητας. Απαιτείται σύνδεση του ΗΥ με 
εκτυπωτή καθώς και εγκατάσταση των λογισμικών Revelation Natural Art και Kidspiration. 
Το πρώτο λογισμικό αποτελεί μία γενικής χρήσης εφαρμογή γραφικών, η οποία βασίζεται 
στις κοινωνικολιτισμικές προσεγγίσεις και δίνει τη δυνατότητα ανάπτυξης της δημιουργικό-
τητας και της συμβολικής έκφρασης και επικοινωνίας (Κόμης κ.α. 2011). Αποτελεί μία «νέα 
γενιά γραφικής απεικόνισης» (Blaho et al 2002, σ.3) η οποία προσφέρει ποικίλα και ενδια-
φέροντα εργαλεία ζωγραφικής. Η εικόνα μπορεί να ταξινομηθεί, να περιστραφεί, να τρο-
ποποιηθεί και να συμπληρωθεί με κείμενο. Το δεύτερο λογισμικό αποτελεί ένα ανοιχτό λο-
γισμικό καθοδηγούμενης διερεύνησης και ανακάλυψης το οποίο βασίζεται στον εποικοδο-
μητισμό και επιτρέπει την ποιοτική μοντελοποίηση καθώς αναπαριστά γνώσεις οι οποίες 
δεν είναι μετρήσιμες (Κόμης & Ράπτης 2002).  

Μέθοδος Διδασκαλίας 

Χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας (Ματσαγγούρας 1995). Επι-
πλέον γίνεται χρήση της μεθόδου επίλυσης προβλήματος. Το θέμα προσεγγίζεται διαθεμα-
τικά και διερευνητικά. Κατά την αντιπαράθεση των ιδεών των παιδιών με τον πίνακα ανα-
φοράς χρησιμοποιείται η στρατηγική της εννοιολογικής αλλαγής και των γνωστικών συ-
γκρούσεων (Vosniadou & Brewer 1987, Posner et al. 1982). Το μοντέλο διδασκαλίας που 
επιλέγεται βασίζεται στον συνδυασμό του ριζοσπαστικού και κοινωνικού εποικοδομητι-
σμού (Ernest 1995).  

Ρόλος εκπαιδευτικού 

Η νηπιαγωγός διερευνά την προηγούμενη γνώση των παιδιών και δημιουργεί υποστηρικτι-
κό υλικό (πίνακες αναφοράς, πίνακες αντιστοίχισης). Υιοθετεί διευκολυντικό ρόλο κατά τη 
διαδικασία ανάγνωσης των πινάκων και ενθαρρυντικό ρόλο κατά τη διάρκεια της αντιστοί-
χισης. Οργανώνει και συντονίζει το χωρισμό των παιδιών σε ομάδες ενώ παράλληλα εν-
θαρρύνει τη συνεργασία τους (Οδηγός Νηπιαγωγού 2006).  

Σύνδεση με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 

Η συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση συνδέεται με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπια-
γωγείου (ΔΕΠΠΣ 2003) καθώς οργανώνεται γύρω από ένα θέμα το οποίο προκαλεί το εν-
διαφέρον των παιδιών και ταυτόχρονα διαχέεται και αλληλεπιδρά με τα προγράμματα των 
Μαθηματικών, της Γλώσσας, της Δημιουργίας - Έκφρασης και της Πληροφορικής. Με τον 
τρόπο αυτό επιτυγχάνεται η ολιστική αντίληψη της γνώσης ενώ παράλληλα προκαλείται το 
ενδιαφέρον των παιδιών. Τα παιδιά εξοικειώνονται με τον ΗΥ και έρχονται σε επαφή με τις 
διάφορες χρήσεις του ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας και ως εργαλείο ανακάλυψης, δη-
μιουργίας και έκφρασης.  
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Βασικός Σκοπός 

Να αντιληφθούν τα παιδιά τις διαφορές των κερμάτων ως προς την ονομαστική τους αξία 
ώστε να αρχίσουν να διαχειρίζονται τα χρήματα και να πραγματοποιούν συναλλαγές στην 
καθημερινή ζωή. 

Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

• Να διαχειρίζονται και να χρησιμοποιούν υλικά, μέσα και καταστάσεις που συνδέο-
νται με την καθημερινή ζωή όπως τα χρήματα και οι συναλλαγές με αυτά (Μαθημα-
τικά).  

• Να οικοδομούν σταδιακά την έννοια των αριθμών (Μαθηματικά).  

• Τα παιδιά να αντιληφθούν και να αναγνωρίσουν τις διαφορετικές όψεις των αντι-
κειμένων (Μαθηματικά).  

• Να «ερμηνεύουν» γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδι-
κασίες παρατήρησης, περιγραφής, σύγκρισης και αντιστοίχισης (Μαθηματικά).  

• Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον με τη βοήθεια πίνακα αναφοράς 
(Γλώσσα).  

• Να εκφράζονται με το δραματικό παιχνίδι, να γνωρίζουν τον εαυτό τους και τον κό-
σμο (Παιδί, Δημιουργία και Έκφραση/ Δραματική Τέχνη). 

• Να χρησιμοποιούν με πολλούς τρόπους διάφορα υλικά για να κάνουν μικροκατα-
σκευές όπως κουμπαρά (Παιδί, Δημιουργία και Έκφραση/ Εικαστικά) 

Στόχοι ως προς τις ΤΠΕ 

• Να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργα-
σία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για παιχνίδι και διασκέδαση  

• Να χρησιμοποιήσουν κατάλληλο λογισμικό για να εξερευνήσουν και να επιλύσουν 
απλά προβλήματα. 

Στόχοι ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

• Να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους καθώς και ικανότητες συνεργασίας.  

Προαπαιτούμενη Γνώση 

Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με ορισμένες απλές λειτουργίες του ποντικιού όπως να κι-
νούν το ποντίκι παρατηρώντας την ταυτόχρονη κίνηση του δείκτη στην οθόνη και να τοπο-
θετούν τον δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη. Επίσης γνωρίζουν τη 
λειτουργία του ποντικιού «σύρε και άσε» (drag and drop) και τη λειτουργία του εκτυπωτή.  
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Περιγραφή Σεναρίου 

1η δραστηριότητα-Έναυσμα 

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αποταμίευσης τα παιδιά κατασκευάζουν έναν κουμπαρά 
για να βάζουν εκεί τα χρήματα που μαζεύουν. Αναγνωρίζουν όμως την ονομαστική αξία των 
κερμάτων του ευρώ; Πώς θα ξέρουν πόσα είναι τα χρήματα που ρίχνουν μέσα στον κου-
μπαρά τους;  

2η Δραστηριότητα : Διερεύνηση προηγούμενης γνώσης - Δημιουργία πινάκων αναφοράς 

Αρχικά δείξαμε στα παιδιά κέρματα του ευρώ και διερευνήσαμε τη γνώση τους σχετικά με 
την ονομαστική τους αξία. Διαπιστώθηκε ότι τα περισσότερα παιδιά δυσκολεύονταν να τα 
διακρίνουν μεταξύ τους. Αποφασίστηκε η δημιουργία πινάκων αναφοράς με εικόνες και 
από τις δύο όψεις των νομισμάτων του ευρώ μέσω του λογισμικού Revelation Natural Art. 
Το λογισμικό αυτό δίνει τη δυνατότητα της επιλογής και τοποθέτησης των συγκεκριμένων 
κερμάτων με τέτοιο τρόπο ώστε να επιτευχθεί η εστίαση των παιδιών αρχικά στους διαφο-
ρετικούς αριθμούς και στη συνέχεια στα διαφορετικά γράμματα της ονομαστικής τους αξί-
ας. Με τον τρόπο αυτό μπορούν να διευκολυνθούν οι συγκρίσεις μεταξύ των κερμάτων και 
της ονομαστικής τους αξίας. Συγκεκριμένα στον 1ο πίνακα αναφοράς τοποθετήθηκαν μόνο 
το 1, 2 και 5 λεπτά, στον 2ο πίνακα τα 10, 20 και 50 λεπτά και στον 3ο πίνακα τα 1 και 2 ευ-
ρώ. Οι πίνακες αναφοράς εκτυπώθηκαν και αναρτήθηκαν στον πίνακα της τάξης. Με τη βο-
ήθεια των πινάκων αναφοράς τα παιδιά μπορούν να έρθουν σε σύγκρουση με τις προη-
γούμενες αντιλήψεις τους σχετικά με την αξία ορισμένων κερμάτων. Τα παιδιά προσπάθη-
σαν να «διαβάσουν» τους πίνακες αναφοράς (εικ. 1,2,3) εστιάζοντας στη διάκριση των λέ-
ξεων «ΕΥΡΩ» και «ΛΕΠΤΟ/Α» καθώς και στη διάκριση των αριθμών. Επιπλέον ζητήθηκε από 
τα παιδιά να παρατηρήσουν και να συγκρίνουν τις δύο όψεις των κερμάτων.  

 
Εικόνα 1. 1ος Πίνακας Αναφοράς 
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Εικόνα 2. 2ος Πίνακας Αναφοράς. 

 
Εικόνα 3. 3ος Πίνακας Αναφοράς 

3η Δραστηριότητα : Δημιουργία πινάκων αντιστοίχισης 

Προκειμένου να επιτευχθεί η οικοδόμηση της νέας γνώσης μέσω της ομαδοσυνεργατικής 
μάθησης, τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και εργάζονται στο περιβάλλον του λογισμικού 
Revelation Natural Art όπου η νηπιαγωγός δημιουργεί δύο φύλλα εργασίας (εικ.4, εικ.5). 
Στο πρώτο φύλλο εργασίας τοποθετούνται οι όψεις των κερμάτων των 5 λεπτών, των 50 
λεπτών, των 10 λεπτών και των 20 λεπτών. Στο δεύτερο φύλλο εργασίας τοποθετούνται οι 
όψεις των υπόλοιπων κερμάτων: του 1 λεπτού, του 1 ευρώ, των 2 λεπτών και των 2 ευρώ. Η 
επιλογή και τοποθέτηση των συγκεκριμένων κερμάτων δεν ήταν τυχαία αλλά είχε ως στόχο 
την εστίαση των παιδιών στη διάκριση των γραμμάτων και των αριθμών. Συγκεκριμένα 
στον 1ο πίνακα αντιστοίχισης η διαφορά των κερμάτων έγκειται μόνο στους αριθμούς και 
τα παιδιά δε χρειάζεται να διακρίνουν τα γράμματα καθώς όλα τα κέρματα που χρησιμο-
ποιούνται αναφέρονται στην αξία των λεπτών. Στον 2ο πίνακα αντιστοίχισης η δυσκολία των 
παιδιών αυξάνεται καθώς τα παιδιά θα πρέπει να διακρίνουν όχι μόνο τους αριθμούς μετα-
ξύ τους αλλά και τα γράμματα ανάμεσα στο «ΕΥΡΩ» και στα «ΛΕΠΤΑ». Ζητείται από τα παι-
διά, τα οποία εργάζονται κατά ομάδες στον ΗΥ, να αντιστοιχήσουν και τις δύο όψεις των 
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κερμάτων με την ονομαστική τους αξία η οποία αναγράφεται. Για την επίτευξη του στόχου 
αυτού μπορούν να ανατρέχουν στους πίνακες αναφοράς οι οποίοι είχαν εκτυπωθεί και α-
ναρτηθεί στην τάξη και να συνεργάζονται μεταξύ τους.  

 
Εικόνα 4. 1ος Πίνακας Αντιστοίχισης 

 
Εικόνα 5. 2ος Πίνακας Αντιστοίχισης 

4η δραστηριότητα: «Αγοραπωλησίες» στο μαγαζάκι 

Τα παιδιά είναι έτοιμα να συνδέσουν τη νέα γνώση τους με την καθημερινή ζωή και πραγ-
ματοποιούν «αγοροπωλησίες» στο μαγαζάκι με τη χρήση κερμάτων του ευρώ. Πάνω στα 
προϊόντα αναγράφονται οι τιμές σε αντιστοιχία με τους πίνακες αναφοράς. Επιπλέον τα 
κέρματα τοποθετούνται σε κουτάκια επάνω στα οποία αναγράφεται η ονομαστική τους 
αξία. Τα παιδιά πηγαίνουν στο μαγαζάκι δύο-δύο. Το παιδί-πελάτης ζητάει ένα προϊόν και 
ρωτάει την τιμή του. Το παιδί –πωλητής παίρνει από τα ράφια το προϊόν επάνω στο οποίο 
αναγράφεται η τιμή του και προσπαθεί να την ταυτίσει με τον πίνακα αναφοράς. Όταν το 
επιτύχει, λέει στον πελάτη πόσο κάνει το προϊόν. Τότε ο πελάτης παίρνει το προϊόν και 
προσπαθεί με τη σειρά του να ταυτίσει την τιμή που αναγράφεται στο προϊόν με την ονο-
μαστική αξία η οποία αναγράφεται επάνω στα κουτάκια με τα κέρματα. Όταν το επιτύχει 
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πληρώνει στον πωλητή το ανάλογο κέρμα και παίρνει το προϊόν στο σπίτι του. Το παιχνίδι 
συνεχίζεται με άλλα παιδιά.  

Αξιολόγηση Διδακτικού Σεναρίου 

Τα παιδιά καλούνται να συμπληρώσουν τη δομή ενός εννοιολογικού χάρτη, ο οποίος έχει 
δημιουργηθεί μέσω του λογισμικού Kidspiration. Συγκεκριμένα πρέπει να τοποθετήσουν τις 
εικόνες με τα κέρματα του ευρώ στην αντίστοιχη θέση της αξίας τους, η οποία έχει ανα-
γραφεί από τη νηπιαγωγό. Το λογισμικό αυτό δίνει τη δυνατότητα της αναπαράστασης και 
επικοινωνίας της γνώσης των παιδιών αλλά και της αναπαράσταση των σχέσεων μεταξύ 
των εννοιών που αναπαρίστανται, γεγονός που μπορεί να οδηγήσει αβίαστα στην επέκταση 
του σεναρίου.  

Αποτελέσματα 

Η δραστηριότητα αυτή ήταν πολύ ελκυστική στα παιδιά. Παρά τις αρχικές τους δυσκολίες 
να διακρίνουν την ονομαστική αξία των κερμάτων του ευρώ (μερικά παιδιά δεν αντιλαμβά-
νονταν τη διαφορά του 1 ευρώ από το 1 λεπτό), τα παιδιά άρχισαν να παρατηρούν και να 
αντιλαμβάνονται τις διαφορές των κερμάτων τόσο ως προς τις δύο όψεις τους όσο και ως 
προς την ονομαστική τους αξία. Με το λογισμικό Revelation Natural Art παρατήρησαν, σύ-
γκριναν και αντιστοίχησαν τα κέρματα με την ονομαστική τους αξία. Με τον τρόπο αυτό το 
λογισμικό λειτούργησε ως γνωστικό εργαλείο εποικοδομητικής μάθησης σύμφωνα με τα 
κριτήρια του εποικοδομισμού (αυθεντικότητα, πολλαπλότητα, πλαίσιο στήριξης). Επιπλέον, 
ως λογισμικό που βασίζεται στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις, μπορεί να υποστηριχθεί 
ότι συνέβαλλε στην ανάπτυξη της συνεργασίας και της ομαδικής εργασίας. Ιδιαίτερο εν-
διαφέρον έδειξαν επίσης τα παιδιά για τις «αγοραπωλησίες» στο μαγαζάκι, οι οποίες δε θα 
ήταν δυνατόν να πραγματοποιηθούν χωρίς τη μάθηση η οποία επιτεύχθηκε με τη βοήθεια 
του λογισμικού.  

Πιθανή Επέκταση Διδακτικού Σεναρίου 

Η δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με την ισοτιμία των κερμάτων του ευρώ π.χ. 1 ευρώ πε-
ριλαμβάνει 2 πενηντάλεπτα, 5 εικοσάλεπτα, 10 δεκάλεπτα και 100 λεπτά. Με τη βοήθεια 
του χάρτη αυτού μπορούν να πραγματοποιηθούν αφαιρέσεις και προσθέσεις ώστε να δίνο-
νται ρέστα στο μαγαζάκι. 
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Περίληψη 

Η συμμετοχή των γονέων στα εκπαιδευτικά προγράμματα αποτελεί πλέον μια σημαντική 
συνιστώσα της επιτυχίας τους και προϋποθέτει τη συνεργασία εκπαιδευτικών και γονέων 
σε πλαίσια εμπιστοσύνης και αλληλοεκτίμησης. Από την άλλη μεριά, η χρήση των ΤΠΕ απο-
τελεί μια θετική στρατηγική επιλογή των εκπαιδευτικών, προκειμένου η γονεϊκή εμπλοκή 
στην εκπαιδευτική διαδικασία να αποκτήσει ενεργητική υπόσταση. Στην παρούσα εργασία 
θα παρουσιάσουμε δράσεις που πραγματοποιήθηκαν στα πλαίσια συνεργασίας σχολείου 
και γονέων στο χώρο του νηπιαγωγείου με την αξιοποίηση των ΤΠΕ, οι οποίες ήταν ενταγ-
μένες σε διάφορες θεματικές ενότητες και ανταποκρίνονταν σε ποικίλα γνωστικά αντικεί-
μενα. 

 Λέξεις Κλειδιά: προσχολική αγωγή, γονεϊκή εμπλοκή, στρατηγικές παρέμβασης.  

Εισαγωγή 

Η σύμπραξη του θεσμού της οικογένειας με το θεσμό του σχολείου, για μια ισορροπημένη 
κοινωνική, γνωστική και συναισθηματική ανάπτυξη του παιδιού, αποτελεί σημαντικό πυ-
λώνα για την ομαλή έκβαση των προσχολικών προγραμμάτων. Εκπαιδευτικοί και γονείς 
δρουν με κύριο γνώμονα και αποδέκτη το παιδί, που βρίσκεται στο κέντρο των προσπα-
θειών τους, επιδρώντας σε αυτό καθοριστικά ο καθένας μέσα από το ρόλο που έχει αναλά-
βει (Παπούλα & Θεοφιλίδης, 2008). 

Παρόλο που αρχικά αρκετοί εκπαιδευτικοί αντιμετώπισαν με επιφύλαξη και σκεπτικισμό το 
άνοιγμα του σχολείου θεωρώντας ότι οι γονείς θα περιορίζονταν στο ρόλο του κριτή, «το 
καλωσόρισμα της γονεϊκής εμπλοκής στα σχολεία αποτελεί μια αναγνώριση του ζωτικού 
ρόλου των γονέων ως συνεργών στην εκπαίδευση των παιδιών τους» (Μπάμπαλης, 2007). 
Η αναγνώριση της σπουδαιότητας της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου έχει οδηγήσει 
στην ενσωμάτωση σχετικών δραστηριοτήτων σε όλα τα προγράμματα προσχολικής αγωγής 
(Σακελλαρίου, 2006). 

Επιπροσθέτως, η εισαγωγή των υπολογιστών στην εκπαιδευτική πραγματικότητα του νη-
πιαγωγείου, είναι εναρμονισμένη πλήρως με την σύγχρονη πραγματικότητα, αφού λαμβά-
νει υπόψη ότι η χρήση των ΤΠΕ στο μεγαλύτερο μέρος των καθημερινών ανθρώπινων ενα-
σχολήσεων αυξάνεται με γεωμετρική πρόοδο, και ότι το δεδομένο αυτό οδηγεί αναπόφευ-
κτα στην παράλληλη αύξηση του αριθμού των νηπίων που τις χρησιμοποιούν στο οικογε-
νειακό και ευρύτερα κοινωνικό περιβάλλον (Φεσάκης, 2009). Το γεγονός αυτό δίνει την δυ-
νατότητα στους εκπαιδευτικούς για άντληση ιδεών και προτάσεων σχετικά με τον τρόπο 
συνεργασίας των γονέων με το νηπιαγωγείο κατά τη φάση του σχεδιασμού της γονεϊκής 
εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η έρευνα δείχνει ότι τα μικρά παιδιά αποκτούν 
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ένα ευρύ φάσμα ικανοτήτων, όταν αλληλεπιδρούν με την τεχνολογία στο σπίτι. Τα παιδιά 
εισάγονται, μέσω των εμπειριών στο σπίτι, στη χρήση της τεχνολογίας για την επικοινωνία, 
την αυτο-έκφραση, την ψυχαγωγία. Με αυτόν τον τρόπο προετοιμάζονται για μια ζωή, στην 
οποία η τεχνολογία θα παίξει σημαντικό ρόλο (Plowman, McPake & Stephen, 2008). 

Ο υπολογιστής αποτελεί ένα σημαντικό εποπτικό μέσο και ένα αξιόλογο γνωστικό εργαλείο 
που έχουν οι εκπαιδευτικοί στη διάθεσή τους, το οποίο λειτουργεί επικουρικά, μέσω των 
δυνατοτήτων που προσφέρει, με τη χρήση ποικίλων λογισμικών. Σύμφωνα με την Νικολο-
πούλου (2009) και Ντολιοπούλου (2006) «έχει καλύτερα αποτελέσματα όταν συνδυάζεται 
με δραστηριότητες πέραν του υπολογιστή», υποστηρίζοντας τους στόχους που τίθενται κα-
τά την ανάπτυξη των διάφορων θεματικών ενοτήτων. 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού στη γονεϊκή εμπλοκή και οι ΤΠΕ 

Οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής εκπαίδευσης σε μεγάλο βαθμό έχουν αναγνωρίσει την 
επιπρόσθετη αξία που προσδίδουν οι νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική πράξη (Μαστρο-
γιάννης, 2014; Νικολοπούλου, 2010) και τη συμβολή τους στην προαγωγή των στόχων που 
θέτουν στα πλαίσια εφαρμογής των σύγχρονων αναλυτικών προγραμμάτων που οριοθε-
τούνται στο ΔΕΠΠΣ του νηπιαγωγείου. Γι’ αυτό τον λόγο τις έχουν «εντάξει στο αναλυτικό 
πρόγραμμα του νηπιαγωγείου, βελτιώνοντας την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαίδευσης» 
(Συμεωνίδης, 2011). Σε αυτό βοήθησε αφενός μεν ο ψηφιακός εγγραμματισμός των εκπαι-
δευτικών της προσχολικής εκπαίδευσης μέσω επιμορφώσεων (π.χ. επιμορφώσεις για νη-
πιαγωγούς Α΄ και Β΄ επιπέδου), αφετέρου η αναγκαιότητα χρήσης των ΤΠΕ λόγω της όλο 
και αυξανόμενης ψηφιοποίησης της επικοινωνίας μεταξύ των δημοσίων υπηρεσιών αλλά 
και της ανανέωσης του προσωπικού των σχολείων με εκπαιδευτικούς νεότερης ηλικίας, οι 
οποίοι έχουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαιδευτική 
πραγματικότητα αλλά και ευχέρεια χρησιμοποίησης νέων λογισμικών.  

Η ένταξη των νέων τεχνολογιών στα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα σπουδών του νη-
πιαγωγείου, είναι σύμφωνη με την «ολιστική παιδαγωγική» (Σακελλαρίου, 2006), η οποία 
προσφέρεται για πολιτιστική και κοινωνικοποιητική μάθηση των παιδιών μέσω ουσιαστι-
κών αλλαγών της συνεργασίας οικογένειας και σχολείου προς την κατεύθυνση νεότερων 
προτύπων σύμπραξης, όπου οι γονείς έχουν την δυνατότητα να συμμετέχουν ενεργά στην 
εκπαίδευση των παιδιών τους. Ταυτόχρονα η συμμετοχή των γονέων έρχεται να καταλύσει 
την άποψη που υποστηρίζει ότι η χρήση των ΤΠΕ οδηγεί τα παιδιά σε «κοινωνική απομό-
νωση και μοναξιά», καθώς η μάθηση μετατρέπεται από ατομική σε κοινωνική διαδικασία 
(Γκρίτση, Καμπεζά & Κότσαρη, 2000).  

Η Haugland (2000) εδώ και δεκαετίες επισημαίνει την αναπόφευκτη αλματώδη αύξηση της 
χρήσης του ΗΥ από τα παιδιά στο εξωσχολικό περιβάλλον και την επιθυμία των γονιών τους 
για εκμετάλλευση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες στη πρόοδο τους 
και τονίζει το πρόσφορο έδαφος που δημιουργείται για συνεργασία οικογένειας-σχολείου, 
μιας και οι γονείς απευθύνονται στους εκπαιδευτικούς σχετικά με την επιλογή των κατάλ-
ληλων λογισμικών για τα νήπια, τα χρονικά όρια της καθημερινής χρήσης, αλλά και πως 
μπορούν οι ίδιοι να συμμετέχουν στο σπίτι, ώστε τα παιδιά να επωφεληθούν από τις ΤΠΕ 
αποφεύγοντας τους κινδύνους που καιροφυλακτούν (Φεσάκης, 2009). Αναπόφευκτα, οι 
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γονείς που χρησιμοποιούν ΤΠΕ στην εργασία τους είναι καλύτερα εξοπλισμένοι για να υπο-
στηρίξουν τη χρήση των ΤΠΕ από τα παιδιά στο σπίτι για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Ωστόσο, 
υπάρχουν γονείς που δεν έχουν τέτοιες δυνατότητες και μάλλον μαθαίνουν από τα παιδιά 
τους. Είναι ανάγκη λοιπόν το σχολείο να αναγνωρίσει ότι το ψηφιακό χάσμα, όσον αφορά 
στο επίπεδο δεξιοτήτων των γονέων για τη στήριξη της χρήσης των ΤΠΕ στο σπίτι, είναι πε-
ρισσότερο σημαντικό από την δυνατότητα παροχής του ίδιου του μέσου. Ως εκ τούτου τα 
σχολεία πρέπει να παρέχουν περισσότερη κατάρτιση και υποστήριξη στους γονείς σχετικά 
με τη χρήση των ΤΠΕ στο σπίτι (Valentine, Marsh & Pattie, 2005). 

Η εμπειρία μας ως εκπαιδευτικών επιβεβαιώνει την άποψη αυτή, ενώ ταυτόχρονα μας 
φέρνει προ των ευθυνών μας στο να αφουγκραστούμε τις αγωνίες των γονιών και να αντα-
ποκριθούμε σ’ αυτές όσο το δυνατόν καλύτερα. Βεβαίως, σημαντικός είναι ο ρόλος των εκ-
παιδευτικών να αδράξουν την ευκαιρία ώστε η συνεργασία οικογένειας σχολείου να υπερ-
βεί την πεπατημένη οδό των παραδοσιακών τρόπων που έχουν καταγραφεί έως σήμερα και 
περιορίζονται στη συμμετοχή τους κυρίως στις σχολικές εκδηλώσεις, στην παροχή ενημέ-
ρωσης της προόδου, την αντιμετώπιση προβλημάτων συμπεριφοράς και την παροχή πλη-
ροφοριών για το παιδί (Σταμάτης & Κρασοπούλου 2012). Ο εκπαιδευτικός λαμβάνοντας 
υπόψη ότι ο εκάστοτε σύλλογος γονέων και κηδεμόνων αποτελείται από οικογένειες που 
προέρχονται από διαφορετικά κοινωνικά περιβάλλοντα και από ποικίλα μορφωτικά επίπε-
δα, όπως επίσης ότι έχουν διαφορετικές αντιλήψεις σχετικά με τον τρόπο και τον χρόνο ε-
νασχόλησης του παιδιού με τον υπολογιστή, θα πρέπει να προχωρήσει στην οργάνωση 
δράσεων που θα υπερκαλύπτουν όλους τους παραπάνω παράγοντες, με σκοπό την ανα-
βάθμιση της γνώσης που δίνεται μέσω της εκπαίδευσης, αλλά και την εξισορρόπηση των 
ανισοτήτων που ενδεχομένως υπάρχουν. 

Βασικοί παράμετροι που θα πρέπει να υπάρχουν ως προϋποθέσεις στο σχεδιασμό ενός ε-
ποικοδομητικού τρόπου εμπλοκής των γονέων στην εκπαιδευτική διαδικασία αναφέρονται 
παρακάτω. Συγκεκριμένα οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να διαμορφώνουν ένα άνετο και συ-
ναισθηματικά ασφαλές περιβάλλον για τους γονείς που προτίθενται να συμμετάσχουν στην 
εκπαιδευτική πραγματικότητα της τάξης και να τους παρέχουν υλικά και μέσα που ενδεχο-
μένως να χρειάζονται αλλά δεν κατέχουν. Ιδιαίτερη μέριμνα θα πρέπει να δοθεί εκ μέρους 
των εκπαιδευτικών στην επιλογή των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν, ώστε αυτά να 
είναι εύχρηστα, απλά και κατανοητά από γονείς και μαθητές, καθώς και ευρέως διαδεδο-
μένα για χρήση εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος (π.χ. αναζήτηση στο διαδίκτυ-
ο). Επιπλέον να δίνει λύσεις και ιδέες με ποικίλες δραστηριότητες με τη χρήση ΗΥ για ενερ-
γητική συμμετοχή, μιας και πολλοί γονείς δηλώνουν ότι θέλουν να συμπράξουν, αλλά δε 
γνωρίζουν πώς ή ποιες είναι οι κατάλληλες δραστηριότητες. Επιπροσθέτως, να λαμβάνει 
υπόψη τον ψηφιακό γραμματισμό, το βαθμό ευχέρειας χρήσης του ΗΥ, τα βιώματα, τις ε-
μπειρίες και τις επαγγελματικές τους ενασχολήσεις ώστε να μπορούν να εναρμονιστούν 
στην ανάπτυξη των ανάλογων θεματικών ενοτήτων. 

Παράλληλα μέσα από την αλληλεπίδραση με την οικογένεια, να ενθαρρύνει, να προτρέπει 
και να καλλιεργεί ένα θετικό κλίμα συνεργασίας και συμμετοχής, που θα έχει ως βάση του 
την αλληλοεκτίμηση και την εμπιστοσύνη. Μέσα από διάλογο και σταθερή επικοινωνία με-
ταξύ των εμπλεκομένων, στόχος είναι να αναδεικνύονται οι προοπτικές σύμπραξης και να 
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βελτιώνονται συνεχώς οι σχέσεις οικογένειας-σχολείου με καινοτόμες και ευχάριστες αλλη-
λεπιδράσεις. Τέλος, κατά τη διάρκεια των δράσεων συμμετοχής, ο εκπαιδευτικός οφείλει 
αφενός να συντονίζει και αφετέρου να καθοδηγεί διακριτικά όπου και όταν χρειάζεται, ι-
διαίτερα στη χρήση των λογισμικών. «Είναι πολύ σημαντικό για τα παιδιά να βλέπουν ότι οι 
γονείς τους συμμετέχουν ενεργά σε δράσεις που έχουν σχέση με εκείνα, τις νηπιαγωγούς, 
αλλά και τους υπόλοιπους γονείς του νηπιαγωγείου. Βιώνουν έτσι μία ατμόσφαιρα καλών 
σχέσεων, άριστης συνεργασίας, αμοιβαίας εμπιστοσύνης που τους παρέχει την αίσθηση της 
ασφάλειας και της ηρεμίας» (Αναγνωστόπουλος κ.ά., 2008).  

Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι «δεν είναι όλα τα νηπιαγωγεία, ούτε όλοι οι γονείς 
το ίδιο αποτελεσματικοί στη συνεργασία μεταξύ τους. Αυτό οφείλεται κυρίως στα πρόσωπα 
(νηπιαγωγοί - γονείς) και στην έλλειψη ενδιαφέροντος, παρά στην ανυπαρξία υφιστάμενων 
δυνατοτήτων» (Οδηγός γονέα, 2008). Η συνεχής διερεύνηση, ανατροφοδότηση και δέ-
σμευση των εμπλεκόμενων στη διαδικασία αλληλεπίδρασης λειτουργεί ως φερέγγυο επιτυ-
χίας των προσπαθειών. Κρίσιμη θεωρείται η προϋπόθεση του μη τορπιλισμού των προσπα-
θειών αυτών με οποιοδήποτε τρόπο. Αδιαμφισβήτητα, η ενδυνάμωση του θετικού κλίματος 
συνεργασίας των εμπλεκομένων ώστε να είναι δυνατή η από κοινού αντιμετώπιση αποριών 
που θα αναδύονται αναπόφευκτα στην πορεία της εκπαιδευτικής αναθεώρησης θεωρείται 
μία εκ των ων ουκ άνευ διαδικασία (Σταμάτης & Κρασοπούλου, 2012).  

Προγραμματισμός 

Ανάμεσα στις πιο δραστήριες γωνιές που δημιουργούνται στα περισσότερα νηπιαγωγεία 
συγκαταλέγεται "η γωνιά του ΗΥ". Σε καθημερινή βάση τα νήπια, ανάλογα με τον προγραμ-
ματισμό της λειτουργικής ένταξης του ΗΥ στην εκπαιδευτική διαδικασία και μάθηση (Ζαρά-
νης & Οικονομίδης, 2008) από τη Νηπιαγωγό , τον επισκέπτονται ατομικά ή ομαδικά. Είναι 
μια γωνιά με έντονο ενδιαφέρον, τόπος συγχρωτισμού των παιδιών, επικοινωνίας, ανταλ-
λαγής απόψεων, ψυχαγωγίας και δημιουργίας. Επιπλέον, αναπτύσσει την μαθηματική και 
κριτική σκέψη τους, ενισχύει τις ικανότητες απομνημόνευσης, όπως επίσης δημιουργεί θε-
τικότερη στάση απέναντι στην απόκτηση γνώσης (Haugland 2000).  

Το έντονο ενδιαφέρον των νηπίων για τον ΗΥ μας παρακίνησε ώστε να προσπαθήσουμε να 
τον ενσωματώσουμε στις δράσεις που σχεδιάσαμε με τους γονείς στην διάρκεια της επί-
σκεψης τους στο χώρο του νηπιαγωγείου. Ο στόχος μας ήταν διπλός, αφενός μεν οι γονείς 
να έρθουν σε επαφή με τον τρόπο χρήσης του ΗΥ στην εκπαιδευτική πράξη, αφετέρου τα 
παιδιά να συμμετέχουν σε δράσεις μαζί με τους γονείς τους όπου ο ΗΥ σαν εποπτικό μέσο 
θα κέντριζε το ενδιαφέρον τους.  

Οι δραστηριότητες δεν είναι αποσπασματικές, αλλά ενταγμένες στο πλαίσιο θεματικών ε-
νοτήτων που αναπτύσσονται στο νηπιαγωγείο σύμφωνα με τη μεθοδολογία που επιτάσσει 
το ΔΕΠΠΣ, δηλαδή τη διαθεματική προσέγγιση, τα σχέδια εργασίας και την ολιστική αντί-
ληψη της γνώσης (Χρυσαφίδης, 2006; Ματσαγγούρας, 2003). Όλες οι δράσεις λειτούργησαν 
επικουρικά ως προς τους γνωστικούς στόχους που έχουν τεθεί στην θεματική ενότητα, χω-
ρίς να προβούμε σε αποκλεισμό παραδοσιακών εκπαιδευτικών μεθόδων (Παπαθανασίου & 
Κόμης, 2003). Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν ήταν κυρίως ανοιχτού τύπου εύχρηστα 
και φιλικά προς τα νήπια και ο στόχος μας ήταν να προωθήσουμε την εξεύρεση τρόπου α-
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ντιμετώπισης καταστάσεων που αναδύονται μέσα στα πλαίσια της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας (Γκλιάου, 2007). 

Δραστηριότητες 

Οι δράσεις στις οποίες θα αναφερθούμε πραγματοποιηθήκαν σε δυο νηπιαγωγεία και 
συμμετείχαν γονείς νηπίων και προνηπίων. Ειδικότερα μία δραστηριότητα αναφέρεται στην 
ανάγνωση παραμυθιού από μία μητέρα. Το παραμύθι που επιλέχτηκε ήταν: «Είμαι ένας 
βάτραχος μικρούλης, ο Εμμανουήλ Α. Μπακακούλης». Το έναυσμα της δράσης δόθηκε μετά 
την επίσκεψή μας στην λίμνη της περιοχής μας και την ενασχόληση μας με την πανίδα της. 
Κατόπιν συνεννόησης με τη μητέρα ορίστηκε ο χρόνος προσέλευσης και επισημάνθηκε ο 
τρόπος που συνήθως γίνεται η ανάγνωση των παραμυθιών στο νηπιαγωγείο, δηλαδή ότι 
διαβάζουμε με το βιβλίο στραμμένο προς τα παιδιά, ώστε να βλέπουν τις εικόνες και το 
κείμενο. Η μητέρα, η οποία δεν ήταν συνηθισμένη σε αυτή την διαδικασία, εξέφρασε τη 
δυσκολία της για τη διεκπεραίωση της δραστηριότητας και αυτό μας ώθησε στην εξεύρεση 
της παρακάτω λύσης. Σκανάραμε λοιπόν όλες τις σελίδες του βιβλίου, τις εντάξαμε σε μία 
προβολή παρουσίασης με την βοήθεια του Power Point, την οποία και προβάλαμε στα παι-
διά κατά την διάρκεια της ανάγνωσης στην οθόνη του ΗΥ. Στη συνέχεια, παρουσία της μη-
τέρας, δραματοποιήσαμε το παραμύθι. Η δε παρουσίαση έμεινε στην επιφάνεια εργασίας 
του ΗΥ και τα παιδιά την επισκέπτονταν κάθε φορά που θέλανε να ξεφυλλίσουν ψηφιακά 
το παραμύθι. 

Σε μια επόμενη δραστηριότητα μας με τη βοήθεια του Google Earth και Google maps φτιά-
ξαμε το σχεδιάγραμμα της διαδρομής μιας εκπαιδευτικής επίσκεψής μας. Στα πλαίσια της 
ενασχόλησής μας με τα έντομα θελήσαμε να επισκεφτούμε ένα μελισσοκόμο. Μια από τις 
συνοδούς μητέρες, η οποία γνώριζε τη διαδρομή προσφέρθηκε να μας βοηθήσει. Αναζητή-
σαμε στο Google Earth την περιοχή μας, τσεκάραμε το σχολείο μας και τον τόπο προορι-
σμού που μας υπέδειξε η μητέρα και επιλέξαμε όλοι μαζί την συντομότερη και ασφαλέστε-
ρη διαδρομή. Υπολογίσαμε το χρόνο που χρειαζόμασταν να φθάσουμε στον προορισμό μας 
με την βοήθεια σημείων αναφοράς στο χάρτη (π.χ. την Εκκλησία, που έχουμε ήδη επισκεφ-
θεί και που βρίσκεται στη μέση περίπου της διαδρομής μας). Έτσι τα νήπια είχαν την ευκαι-
ρία να φτάσουν στην κατάκτηση της γνώσης μέσω του προσωπικού τους προβληματισμού 
και της διερεύνησης (Παππά, 2011). Τυπώσαμε το χάρτη μας και τον πήραμε μαζί μας για 
ανατροφοδότηση. 

Μία άλλη δράση πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια της ενασχόλησης μας με τα παιδιά του 
κόσμου. Καλέσαμε στο νηπιαγωγείο μας μια αλλοδαπή μητέρα να μας μιλήσει για τη χώρα 
προέλευσής της. Αρχικά εντοπίσαμε με τη βοήθεια του Google Earth τη γεωγραφική της 
θέση και τη συγκρίναμε με τη δική μας ως προς το μέγεθος, το σχήμα, τα χαρακτηριστικά 
της (π.χ. αν έχει θάλασσα, νησιά κ. ά) και την απόσταση της από την Ελλάδα (κοντά, μακριά, 
δίπλα…). Έπειτα, στο διαδίκτυο, αναζητήσαμε εικόνες με αξιοθέατα, μνημεία και τόπους 
προορισμού της χώρας, τις οποίες μας παρουσίαζε η μητέρα με σκοπό να τη γνωρίσουμε 
καλύτερα. Αναγνωρίσαμε τη σημαία τους και τη συγκρίναμε με την δική μας και τέλος τα 
νήπια απόλαυσαν παραδοσιακή μουσική και χορούς από τη χώρα αναφοράς που εντοπί-
σαμε στο You tube. Τέλος αξιοποιήσαμε το λογισμικό του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου "ο ε-
ξερευνητής του ΗΥ ", συνθέτοντας το πάζλ του παγκόσμιου χάρτη. 
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Στη θεματική ενότητα "υγιεινή διατροφή" προχωρήσαμε στην παρασκευή μιας φρουτοσα-
λάτας με μέλι. Αφού προμηθευτήκαμε τα υλικά, προσκαλέσαμε μια μητέρα να μας βοηθή-
σει. Όση ώρα εκείνη μας ετοίμαζε τη φρουτοσαλάτα, μια ομάδα παιδιών συμπλήρωνε δί-
πλα στις εικόνες των υλικών, που είχαν εισαχθεί σε ένα φύλλο Word, ονόματα των φρού-
των τα οποία πληκτρολογούσαν με τη βοήθεια ενός πίνακα αναφοράς. Όταν ετοιμάστηκε η 
φρουτοσαλάτα μοιράστηκε στα παιδιά. Όση ώρα τα νήπια τη γεύονταν, η μητέρα συμπλή-
ρωσε κάτω από τα καταγεγραμμένα υλικά την εκτέλεση της συνταγής. Ακολούθως, τυπώ-
σαμε την ολοκληρωμένη συνταγή στον εκτυπωτή, τη φωτοτυπήσαμε και τη μοιράσαμε σε 
όλους για να την επαναλάβουν στο σπίτι τους όποτε θελήσουν.  

Σε μια επόμενη δράση μας ζητήσαμε από τα νήπια να συλλέξουν στο σπίτι, με τη βοήθεια 
των γονιών τους, πληροφορίες και εποπτικό υλικό για τις "Μέλισσες". Μια μητέρα προ-
σφέρθηκε να μας παρουσιάσει μαζί με το παιδί της 2 αινίγματα σχετικά με το θέμα. Την 
προσκαλέσαμε στο νηπιαγωγείο, μας ανέφερε τα αινίγματα και έπειτα προβήκαμε στην 
καταγραφή τους στη γωνιά του Η/Υ. Η μητέρα μας βοήθησε στην ψηφιακή απόδοση των 
αινιγμάτων και αναζητήσαμε στο διαδίκτυο εικόνες που προσθέσαμε στο κείμενο ως απά-
ντηση. Το εκτυπώσαμε, το φωτοτυπήσαμε και τα νήπια έγραψαν με όποιο τρόπο μπορού-
σαν τη λύση των αινιγμάτων. Την πρωτότυπη εργασία την αναρτήσαμε στον πίνακα αναφο-
ράς για τις μέλισσες και τη διατηρήσαμε εκεί μέχρι την ολοκλήρωση του θέματος. 

Στη τελευταία δράση που θα αναφερθούμε κατασκευάσαμε το γενεαλογικό δέντρο ενός 
νηπίου. Αφορμή στάθηκε η ανάπτυξη του θέματος "Η οικογένεια μου". Ένα νήπιο προκει-
μένου να μας παρουσιάσει την οικογένειά του έφερε στο σχολείο φωτογραφίες που προ-
μηθεύτηκε από το οικογενειακό του άλμπουμ. Η μητέρα, η οποία ενθαρρύνθηκε να συμμε-
τέχει στην εκπαιδευτική διαδικασία στο περιβάλλον της τάξης (Μπάμπαλης, 2007), παρου-
σίασε και κατονόμασε μαζί με το νήπιο τα μέλη της οικογένειάς τους. Στη συνέχεια, με τη 
βοήθεια μιας φωτογραφικής μηχανής, ψηφιοποιήσαμε τις εικόνες και τις εισάγαμε στον 
Η/Υ. Ακολούθησε η κατασκευή του γενεαλογικού δέντρου της οικογένειας, καθώς μητέρα 
και παιδί κατέταξαν τις φωτογραφίες με χρονολογική σειρά ξεκινώντας από τους παππού-
δες και τις γιαγιάδες, προχωρώντας στους γονείς και καταλήγοντας στο ίδιο το παιδί. Το 
αποτέλεσμα τυπώθηκε στον εκτυπωτή και παραδόθηκε στο νήπιο, που το πήρε μαζί του ως 
ενθύμιο. Όλα τα παιδιά της τάξης είχαν την ευκαιρία να παίξουν αντίστοιχες δραστηριότη-
τες στο λογισμικό "ο εξερευνητής του ΗΥ" στο γνωστικό αντικείμενο της γλώσσας. 

Συμπεράσματα-Προτάσεις 

Είναι φανερό ότι η συνεργασία οικογένειας-σχολείου σε πλαίσια κατανόησης, εμπιστοσύ-
νης, ενεργητικής συμμετοχής και αλληλοεκτίμησης μόνο θετικά αποτελέσματα μπορεί να 
προσφέρει αφενός μεν στους δυο εμπλεκόμενους αφετέρου δε στο παιδί που είναι ο κύ-
ριος στόχος των εκπαιδευτικών πεπραγμένων. Ο Coleman (1998) αναφέρει χαρακτηριστικά 
ότι οι σχολικές επιδόσεις των παιδιών βελτιώνονται, όταν εκπαιδευτικοί και γονείς αναζη-
τούν την επικοινωνία και τη συνεργασία μεταξύ τους σε διάφορα επίπεδα σε ένα κλίμα αλ-
ληλοκατανόησης και αμφίδρομης ενημέρωσης (Σταμάτης & Κρασοπούλου, 2012).  

Οι εκπαιδευτικοί της προσχολικής αγωγής όντας «ιδεολογικά προετοιμασμένες να υποδε-
χθούν και να αξιοποιήσουν τον Η/Υ με τον καλύτερο τρόπο (Γκλιάου & Γουργιώτου, 2009), 
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έχουν στη διάθεση τους ακόμη μια επιλογή κατά τον σχεδιασμό των εκπαιδευτικών τους 
παρεμβάσεων. Η συνεχής και αδιάλειπτη επιμόρφωση και ενημέρωση των εκπαιδευτικών 
θα ωθήσει σε ακόμη θετικότερη στάση απέναντι στις ΤΠΕ και θα οδηγήσει σε πιο δημιουρ-
γικές και καινοτόμες δράσεις μέσω αυτών (Haugland, 2000), ενώ παράλληλα θα ισοσταθ-
μήσει τις ανισότητες που προϋπάρχουν (Φεσάκης, 2009).  

Είναι δεδομένη η δεκτικότητα των παιδιών στους Η/Υ και η άνεση τους στο να προσαρμό-
ζονται σε ψηφιακά περιβάλλοντα πολύ πιο εύκολα από τους ενήλικες (Μαστρογιάννης, 
2014). Η χρήση των νέων τεχνολογιών, ιδιαίτερα όταν συνδυάζεται και με άλλες δραστηριό-
τητες, κινεί το ενδιαφέρον των παιδιών, κρατά την προσοχή τους εστιασμένη και αποτελεί 
μια διαδικασία που τους προσφέρει ευχαρίστηση. Οι γονείς, από την άλλη πλευρά, οι οποί-
οι δέχονται να συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες που εμπεριέχουν τη χρήση 
του Η/Υ, αντιλαμβάνονται τις εκπαιδευτικές δυνατότητες που μπορεί να προσφέρει ως ερ-
γαλείο, απαντώντας σε ερωτήματα και απορίες τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους. Η 
χρησιμοποίηση δε, εύχρηστων, ευρέως διαδομένων και προσβάσιμων λογισμικών προσφέ-
ρει ιδέες και λύσεις για ανάλογη χρήση στο σπίτι, μιας και τα ποσοστά της σχολικής επίδο-
σης αυξάνονται όταν οι γονείς έχουν γνώση της εκπαιδευτικής πράξης και συνεχίζουν τις 
σχολικές πρακτικές στο σπίτι (Παπούλα & Θεοφιλίδης, 2008).  

Τέλος στην αξιολόγηση των δράσεων που παρουσιάστηκαν παραπάνω οι γονείς εξέφρασαν 
την ικανοποίηση τους από την εμπειρία συμμετοχής που είχαν και έδειξαν ενδιαφέρον για 
επιπλέον συνεισφορά και σύμπραξη στην εκπαιδευτική πραγματικότητα της τάξης. Επιπλέ-
ον, ένιωσαν ότι οι σχέσεις με τους εκπαιδευτικούς εδραιώθηκαν σε πιο γερές βάσεις και 
ήρθαν πιο κοντά στο παιδί τους. Όλοι οι παραπάνω λόγοι συνηγορούν προς την κατεύθυν-
ση της περαιτέρω συνέχισης και διερεύνησης ανάλογων πρωτοβουλιών από την πλευρά 
των εκπαιδευτικών.  

Γίνεται πλέον σαφές ότι δεν τίθεται θέμα εισαγωγής και χρήσης ψηφιακών περιβαλλόντων 
στην προσχολική εκπαίδευση, αλλά το ζητούμενο είναι η αξιοποίησή τους με εφευρετικούς 
και δημιουργικούς τρόπους μέσω και της γονεϊκής εμπλοκής, ώστε η προαγωγή της ολό-
πλευρης ανάπτυξης των παιδιών να είναι μερικώς εξασφαλισμένη (Parette & Blum, 2013).  
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια γίνεται σταδιακά σαφές πως η αξιοποίηση κινητών συσκευών έχει 
πολλά να προσφέρει στην διαδικασία της μάθησης. Στην εργασία αυτή διερευνούμε κατά 
πόσο μια εκπαιδευτική εφαρμογή σε κινητή συσκευή μπορεί να βελτιώσει την επίδοση 
στην αναγνώριση χρωμάτων και σχημάτων στην προσχολική και πρώτη σχολική ηλικία. Στο 
πλαίσιο αυτό αναπτύξαμε κατάλληλη εφαρμογή την οποία και παρουσιάζουμε μαζί με μια 
σειρά από αξιοσημείωτες παρατηρήσεις που προέκυψαν από την εμπειρία ανάπτυξης. Επι-
πλέον, πειραματιστήκαμε με σκοπό να εξακριβώσουμε εάν υπάρχουν εκπαιδευτικά οφέλη 
και ποια ακριβώς είναι αυτά. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων μας είναι σαφή, ιδιαίτερα 
θετικά και ενθαρρύνουν την περαιτέρω διερεύνηση και αξιοποίηση της εφαρμογής μας. 

Λέξεις - κλειδιά: κινητή μάθηση, εκπαιδευτικό λογισμικό, προσχολική μάθηση. 

Εισαγωγή 

Πρόσφατα, η διάδοση κινητών συσκευών (έξυπνα τηλέφωνα, ταμπλέτες, κα), παρέχει το 
πλαίσιο ανάπτυξης της φορητής ή κινητής μάθησης (mobile learning ή m-learning, για συ-
ντομία). Ως φορητή μάθηση θεωρείται η αξιοποίηση των έξυπνων κινητών συσκευών μαζί 
με ασύρματα και κινητά δίκτυα τηλεφωνίας (Attewell, Savill-Smith & Douch, 2009) και άλ-
λες τεχνολογίες όπως wi-Fi, Bluetooth, GPS, 3G, GPRS (Σύψας & Τσουμάνης, 2014) προς 
διευκόλυνση εμβάθυνση και επέκταση της μάθησης και της διδασκαλίας. Στα πολλά πλεο-
νεκτήματα της κινητής μάθησης περιλαμβάνονται: η ενίσχυση της επιθυμίας του μαθητή να 
ασχοληθεί με το αντικείμενο της μάθησης, η υψηλότερη μνημονική ανάκληση και η βελτί-
ωση των σχολικών επιτευγμάτων (Attewell, Savill-Smith & Douch, 2009) καθώς και η ελκυ-
στικότητα των κινητών συσκευών (Ζαράνης, Καλογιαννάκης & Παπαδάκης, 2013). Ωστόσο, 
το σημαντικότερο χαρακτηριστικό και πλεονέκτημα της κινητής μάθησης είναι η δυνατότη-
τα που παρέχει στους εκπαιδευόμενους να έχουν επαφή με τις εκπαιδευτικές δραστηριότη-
τες χωρίς να απαιτείται αυτό να γίνεται σε συγκεκριμένο χώρο ή και χρόνο (Kukulska-
Hulme, 2005). Το χαρακτηριστικό αυτό είναι τόσο στενά συνυφασμένο με την έννοια της 
φορητής μάθησης ώστε πολλοί ερευνητές ορίζουν την κινητή μάθηση ως κάθε είδους μά-
θηση που λαμβάνει χώρα χωρίς να απαιτείται ο μαθητευόμενος να  βρίσκεται σε προκαθο-
ρισμένο σημείο σε συγκεκριμένη χρονική στιγμή (Trifonova & Ronchetti, 2003). 

Επιπλέον, το εκπαιδευτικό λογισμικό ως υποστηρικτικός παράγων της διδασκαλίας και αυ-
τοδιδασκαλίας (Wikipedia, 2014a) θεωρείται αναγκαίο συστατικό κάθε εκπαιδευτικού πε-
ριβάλλοντος που επιτρέπει στον δάσκαλο και στον μαθητή την μεγιστοποίηση της εκμετάλ-
λευσης του υπολογιστή προς ωφέλεια της μάθησης (Advice sheet 21, 2008). Παρότι το εκ-
παιδευτικό λογισμικό συχνά αποτελεί συστατικό της κινητής μάθησης και ταυτόχρονα τα 
περισσότερα παιδιά είναι εξοικειωμένα με την χρήση κινητών συσκευών (Καλογιαννάκης, 
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Ζαράνης & Παπαδάκης, 20013), μέσα στην τάξη συναντούμε σπάνια κινητές συσκευές. Α-
ντίθετα, συχνά συναντούμε επιτραπέζιους υπολογιστές, φορητούς υπολογιστές και δια-
δραστικούς πίνακες.  

Ωστόσο η Οικονομική της Εκπαίδευσης αποτελεί έναν παράγοντα που διαδραματίζει κρίσι-
μο ρόλο στην ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου (Ψαχαρόπουλος, 1999). Η 
οικονομική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αποτελεί σημαντική συνιστώσα στην α-
ναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. 

Σε αυτό το πλαίσιο εντάσσεται η συνεισφορά της παρούσας εργασίας η οποία έχει ως στό-
χο να ελέγξει κατά πόσο οι κινητές συσκευές μπορούν να αντικαταστήσουν τους επιτραπέ-
ζιους υπολογιστές ως οικονομικότερη πλατφόρμα εκτέλεσης εκπαιδευτικού λογισμικού. 
Πιο συγκεκριμένα, ο στόχος μας είναι η εκμάθηση χρωμάτων και σχημάτων στην νηπιακή 
και πρώτη παιδική ηλικία. Πράγματι, στο επίπεδο αυτό οι ανάγκες για αξιοποίηση επιτρα-
πέζιου υπολογιστή είναι περιορισμένες καθώς οι μαθητές στην ηλικία αυτή δεν απαιτείται 
να φέρουν εις πέρας πολύπλοκες εργασίες για τις οποίες η χρήση του επιτραπέζιου υπολο-
γιστή είναι προτιμότερη ή και αναγκαία, π.χ. εργασίες που απαιτούν διακίνηση ή αποθή-
κευση δεδομένων μεγάλου όγκου, εκτέλεση πολύπλοκων μαθηματικών ή στατιστικών προ-
γραμμάτων, ανάπτυξη λογισμικού, κα. Επομένως, το ερώτημα που τίθεται είναι κατά πόσο 
μπορούν να επωφεληθούν οι μαθητές του νηπιαγωγείου και της Α’ δημοτικού από την α-
ξιοποίηση κινητών συσκευών και συνοδού εκπαιδευτικού λογισμικού στο ελεγχόμενο περι-
βάλλον της τάξης. Προκειμένου να διερευνήσουμε το ερώτημα αυτό σχεδιάσαμε και υλο-
ποιήσαμε λογισμικό εκμάθησης χρωμάτων και σχημάτων σε λειτουργικό Android το οποίο 
ονομάζουμε Παίζω-Μαθαίνω-Ζωγραφίζω (Play-Learn-Paint ή PLP, για συντομία). Στην συνέ-
χεια ελέγξαμε την μνημονική ανάκληση χρωμάτων και σχημάτων σε μαθητές πριν και μετά 
την χρήση του λογισμικού. Τα αποτελέσματα των πειραμάτων δείχνουν σαφή βελτίωση της 
μνημονικής ανάκλησης και μας ενθαρρύνουν να συνεχίσουμε την ανάπτυξη εκπαιδευτικού 
λογισμικού κινητών συσκευών που απευθύνεται στην πρώιμη παιδική ηλικία. 

Στην συνέχεια, η εργασία αυτή δομείται ως ακολούθως: Στην ενότητα “Λογισμικό εκμάθη-
σης Χρωμάτων-Σχημάτων” παρουσιάζεται λογισμικό εκμάθησης χρωμάτων ή σχημάτων. Το 
λογισμικό που υλοποιήσαμε παρουσιάζεται στην ενότητα “Το Λογισμικό PLP”. Στην ενότητα 
“Πειραματισμός”, παρουσιάζονται τα πειράματα που έγιναν με σκοπό την μέτρηση της α-
ποτελεσματικότητας του PLP. Τέλος, στην ενότητα “Συμπεράσματα” συζητούνται τα συμπε-
ράσματα της εργασίας αυτής και προτείνονται κατευθύνσεις για την συνέχισή της.  

Λογισμικό εκμάθησης Χρωμάτων-Σχημάτων 

Σκοπός της ενότητας αυτής είναι να ενημερώσει τον αναγνώστη σχετικά με το εκπαιδευτικό 
λογισμικό που ως αντικείμενο έχει την εκμάθηση χρωμάτων ή/και σχημάτων. Λόγω του με-
γάλου όγκου του σχετικού λογισμικού περιοριζόμαστε στο λειτουργικό Android που αποτε-
λεί και την δική μας επιλογή.  

Το λογισμικό “Learning Shapes for Kids” βοηθάει στην εκμάθηση των σχημάτων προφέρο-
ντας το σχήμα που το παιδί πρέπει να αγγίξει. Αν το παιδί επιλέξει λάθος σχήμα, η εφαρμο-
γή αποκρίνεται εκφέροντας το όνομα του σχήματος που πατήθηκε. Αν επιλεγεί το σωστό 
σχήμα, η εφαρμογή προχωρά προφέροντας το επόμενο σχήμα που το παιδί πρέπει να επι-
λέξει. Μια άλλη εφαρμογή, η “Kids games: Baby shapes” καλεί τα παιδιά να ταιριάξουν 
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σχήματα. Όπως φαίνεται στην εικόνα 1, η εφαρμογή αυτή αφορά τόσο τα τυπικά γεωμετρι-
κά σχήματα όσο και ποικίλα άλλα σχήματα. Ωστόσο, απευθύνεται σε μικρότερα παιδιά (3-4 
ετών) και δεν ζητάει από τα παιδιά να ονομάσουν τα σχήματα καθώς σύμφωνα με τους κα-
τασκευαστές της, στοχεύει στην ανάπτυξη της “διαισθητικής” αντίληψης των χρωμάτων. 

 

Εικόνα 1: Δύο παραδείγματα στα οποία καλείται το παιδί να ταιριάξει τα σχήματα από την 
εφαρμογή Kids games: Baby shapes 

Το λογισμικό “Learning Colors for kids” μαθαίνει στο παιδί να ονομάζει μέχρι 9 χρώματα με 
διασκεδαστικό τρόπο παρακινώντας το να τα συσχετίσει με διάφορα αντικείμενα, όπως 
φρούτα ή ζώα. Το λογισμικό “Learn Colors for Kids” παρουσιάζει στο παιδί μια σειρά από 
χρωματικές κάρτες εκφέροντας ταυτόχρονα το χρώμα της κάρτας ενώ παρέχει και ένα τεστ 
στο πλαίσιο του οποίου ζητά από το παιδί να επιλέξει ένα χρώμα από μια σειρά χρωμάτων, 
συνήθως 3-4 χρώματα. Άλλες εφαρμογές που ασχολούνται με την εκμάθηση των χρωμάτων 
ή σχημάτων περιλαμβάνουν: “Kid Shapes”, “Shapes”, “Colors”, “Twisted Colors”, κα.  

Επίσης, ποικίλες εφαρμογές ζωγραφικής, όπως Kids Paids, Kids Doodle, Learn Coloring πα-
ρότι δεν έχουν άμεσο στόχο την εκμάθηση των χρωμάτων ή των σχημάτων μπορεί να συ-
νεισφέρουν στην επίτευξη αυτού του στόχου.  

Παρά την ποικιλία στο λογισμικό εκμάθησης χρωμάτων και σχημάτων, δεν καταφέραμε να 
υιοθετήσουμε ένα από τα υφιστάμενα λογισμικά συστήματα προς επίτευξη του βασικού 
μας στόχου. Ο βασικός λόγος είναι ότι οι υφιστάμενες εφαρμογές είναι ξενόγλωσσες. Ας 
σημειωθεί ότι κάποιες από αυτές εμφανίζονται και με Ελληνικό τίτλο χωρίς όμως να είναι 
πράγματι μεταφρασμένες, π.χ. η εφαρμογή “Παιδικά Παιχνίδια: τα σχήματα” είναι στην 
ουσία η εφαρμογή “Kids games: Baby shapes”, αμετάφραστη. Επιπλέον, ο στόχος μας είναι 
διπλός και αφορά στην εκμάθηση τόσο χρωμάτων όσο και σχημάτων. Επομένως, απαιτείται 
λογισμικό που συνδυάζει και τα δύο. Ωστόσο, δεν κατορθώσαμε να εντοπίσουμε εφαρμο-
γές που συνδυάζουν την εκμάθηση χρωμάτων και σχημάτων. Έτσι, αποφασίσαμε να προ-
χωρήσουμε στην υλοποίηση του Λογισμικού PLP που παρουσιάζεται στην αμέσως επόμενη 
ενότητα. 

Το Λογισμικό PLP 

Το λογισμικό PLP έχει αναπτυχθεί στο λειτουργικό Android με την αξιοποίηση του 
AppInventor (Παπαδάκης, Καλογιαννάκης, Ζαράνης, 2013), απευθύνεται στις ηλικίες 4-6 
ετών και έχει ως στόχο να βελτιώσει την μνημονική ανάκληση χρωμάτων και σχημάτων. 
Μια κρίσιμη απόφαση που είχαμε να λάβουμε κατά τον σχεδιασμό του PLP σχετίζεται με 
την ποικιλία των μεγεθών των οθονών των κινητών συσκευών (Tania, 2011). Με δεδομένο 
ότι η προτεινόμενη εφαρμογή προορίζεται κυρίως για χρήση στο ελεγχόμενο περιβάλλον 
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της τάξης, αποφασίσαμε να σχεδιάσουμε μια εφαρμογή για συσκευές με οθόνη από 7 έως 
9 περίπου ίντσες. Ως προς το περιεχόμενό του, το PLP ανταποκρίνεται στην ύλη των μαθη-
ματικών Α’ δημοτικού, ενότητα 1η, κεφάλαιο 2 με τίτλο “Γεωμετρικά σχήματα”  και στην 
ύλη των εικαστικών της ίδιας τάξης, ενότητα Α, υποενότητα Α3 με τίτλο “Μορφές από 
γραμμές, σχήματα και χρώματα”.  

Το PLP περιλαμβάνει  τις ενότητες “Παίζω”, “Μαθαίνω” και “Ζωγραφίζω.  

Η ενότητα “Παίζω” περιλαμβάνει τα αλληλεπιδραστικά παιχνίδια – quiz: “Παίζω με τα χρώ-
ματα” και “Παίζω με τα σχήματα”. Εδώ δίνεται η δυνατότητα στον μαθητή να εξασκήσει την 
μνημονική ανάκληση χρωμάτων και σχημάτων με τρόπο ευχάριστο που μοιάζει περισσότε-
ρο με παιχνίδι παρά με εργασία. Όπως φαίνεται στην εικόνα 2, η εφαρμογή θέτει ερωτή-
σεις σχετικές με την αναγνώριση χρωμάτων ή σχημάτων. Στην περίπτωση ορθής απάντησης 
η εφαρμογή αποκρίνεται με ηχητική επιβράβευση. Επίσης, ηχητικά επισημαίνεται και η 
λανθασμένη απάντηση. Έτσι, επιτυγχάνεται άμεση ανατροφοδότηση που αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα της μάθησης (Bilodeau, 1966, Ende, 1983).  

 
(α) 

 
(β) 

Εικόνα 2: Δύο εικόνες από την ενότητα "Παίζω". (α) Παίζω με τα χρώματα και (β) Παίζω με 
τα σχήματα 

Η ενότητα “Μαθαίνω” διαιρείται περαιτέρω στις υποενότητες “Μαθαίνω τα χρώματα”, 
“Μαθαίνω τα σχήματα” και “Μαθαίνω συνδυασμούς χρωμάτων”. Όπως φαίνεται στην ει-
κόνα 3, στις ενότητες “Μαθαίνω τα χρώματα” και “Μαθαίνω τα σχήματα” εμφανίζονται 
οθόνες που παρουσιάζουν τα χρώματα και τα σχήματα, αντίστοιχα. Κάθε φορά που το παι-
δί αγγίζει ένα χρώμα ή ένα σχήμα, η εφαρμογή αποκρίνεται εκφέροντας το όνομα του χρώ-
ματος ή σχήματος. Επιπλέον, η λειτουργία “Μαθαίνω συνδυασμούς χρωμάτων” δίνει την 
δυνατότητα στο παιδί να παράγει ένα χρώμα ως μίξη 2 βασικών χρωμάτων και να ακούει 
την ονομασία του παραγόμενου χρώματος. 

Τέλος, η ενότητα “Ζωγραφίζω” δίνει την δυνατότητα δημιουργικής αξιοποίησης των γνώ-
σεων σχετικά με τα χρώματα και τα σχήματα που αποκτούνται από τις άλλες ενότητες. Η 
ζωγραφική περιλαμβάνει την δυνατότητα να ζωγραφίζει κανείς στην οθόνη της κινητής συ-
σκευής χρησιμοποιώντας μόνον τα δάχτυλά του, χωρίς να απαιτείται ειδική συσκευή, π.χ. 
μολύβι, στυλό ή ψηφιοποιητής (digitizer). Η εκπαιδευτική αλλά και θεραπευτική αξία της 
ζωγραφικής με τα δάχτυλα έχει επισημανθεί πολύ πριν η δυνατότητα αυτή προσφερθεί στο 
περιβάλλον των κινητών συσκευών (Wikipedia, 2014b)  
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(α) 

 

(β) 
Εικόνα 3: Δύο εικόνες από την ενότητα "Μαθαίνω". (α) Μαθαίνω τα χρώματα και (β) Μα-

θαίνω τα σχήματα 

Πειραματισμός 

Προκειμένου να αξιολογήσουμε το PLP προχωρήσαμε στον ακόλουθο πειραματικό έλεγχο. 
Οργανώσαμε μια ομάδα 20 παιδιών ηλικίας 4-6 ετών και αναπτύξαμε ερωτηματολόγιο που 
εξετάζει την δυνατότητα ανάκλησης χρωμάτων και σχημάτων; Το ερωτηματολόγιο βασί-
στηκε στο πρότυπο των έξυπνων καρτών γνώσης, “Χρώματα” και “Σχήματα και Στερεά σώ-
ματα” της Γιαννίκου Κατερίνας και αφορά στο σύνολο της σχετικής ύλης. Το ερωτηματολό-
γιο περιλαμβάνει 12 ερωτήσεις που αφορούν τα χρώματα και 11 ερωτήσεις που αφορούν 
τα σχήματα. Αρχικά χορηγήσαμε το ερωτηματολόγιο στο σύνολο των παιδιών. Ας σημειω-
θεί ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου γίνεται υπο την καθοδήγηση του εξεταστή. 
Αυτό κρίθηκε απαραίτητο καθώς λόγω της ηλικίας τους τα παιδιά δεν ήταν σε θέση να το 
απαντήσουν αυτόνομα. Αφού απαντήθηκε το ερωτηματολόγιο από το σύνολο των παιδιών, 
χωρίστηκε η αρχική ομάδα σε 2 υποομάδες που ονομάζουμε ομάδα Α και ομάδα Β. Ο δια-
χωρισμός έγινε με κριτήριο την μεγιστοποίηση της ομοιότητας των ομάδων τόσο ως προς 
την ηλικιακή διαστρωμάτωση όσο και ως προς την επίδοση στο ερωτηματολόγιο. Προέκυ-
ψαν έτσι 2 ομάδες που κάθε μια αποτελείται από 2 παιδιά ηλικίας 4 ετών, 2 παιδιά 5 ετών 
και 6 παιδιά 6 ετών.  Στην συνέχεια, σε κάθε παιδί της ομάδας Α δόθηκε το PLP για διάστη-
μα 15 λεπτών. Η χρήση του PLP από τα παιδιά της ομάδας Α ήταν καθοδηγούμενη έτσι ώ-
στε τα παιδιά να αφιερώσουν από 5 λεπτά σε κάθε ενότητα (Παίζω, Μαθαίνω, Ζωγραφίζω), 
ξεκινώντας από την ενότητα “Ζωγραφίζω”. Η επιλογή αυτή βασίστηκε στην αντίληψη που 
μας δημιουργήθηκε ότι η ζωγραφική έλκει τα παιδιά με αποτέλεσμα αυτά να εξοικειώνο-
νται πιο άμεσα με το PLP. Δείγματα ζωγραφιών που έκαναν τα παιδιά στο πλαίσιο αυτού 
του πειραματισμού δίνονται στην εικόνα 4. 

  

Εικόνα 4: Ζωγραφιές των παιδιών με το PLP 
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Σε κάθε παιδί της ομάδας Β έγινε διδασκαλία στο αντικείμενο χρώματα και σχήματα διάρ-
κειας επίσης 15 λεπτών. Στην συνέχεια χορηγήθηκαν τα ερωτηματολόγια και στις 2 ομάδες. 
Τα αποτελέσματα αυτού του πειράματος συνοψίζονται στην εικόνα 5. Πιο συγκεκριμένα 
στην 5(α) παρουσιάζεται η βελτίωση στην αναγνώριση χρωμάτων ως συνέπεια της χρήσης 
του PLP και της διδασκαλίας και στην 5(β) η αντίστοιχη βελτίωση στην αναγνώριση των 
σχημάτων. Ας σημειωθεί πως οι τιμές του οριζόντιου άξονα εκφράζουν τις ηλικίες των εξε-
ταζόμενων. Οι δε τιμές του κάθετου άξονα εκφράζουν τον αριθμό των ερωτήσεων που α-
πάντησαν ορθά τα παιδιά αφού χρησιμοποίησαν το PLP ή παρακολούθησαν την σχετική 
διδασκαλία, μείον τον ίδιο αριθμό όπως διαμορφώθηκε πριν την χρήση του PLP ή την σχε-
τική διδασκαλία. Στην πλειοψηφία των περιπτώσεων, η χρήση του PLP προκαλεί αισθητή 
βελτίωση τόσο στην αναγνώριση των χρωμάτων όσο και των σχημάτων. Στις περιπτώσεις 
που δεν έχουμε βελτίωση (χρώματα, 2 παιδιά ηλικίας 6 ετών) αυτό οφείλεται στο ότι τα 
παιδιά αυτά είχαν απαντήσει σωστά στο σύνολο των ερωτήσεων και πριν το PLP οπότε δεν 
υπήρχαν περιθώρια βελτίωσης.   

 

(α) 

 

(β) 

Εικόνα 5: Βελτίωση της μνημονικής ανάκλησης από  την χρήση του PLP και απο την διδα-
σκαλία. (α) Βελτίωση στα χρώματα και (β) Βελτίωση στα σχήματα 

Επιπλέον, παρατηρείται σημαντικά μεγαλύτερη βελτίωση τόσο στην ανάκληση των χρωμά-
των όσο και των σχημάτων ως αποτέλεσμα της χρήσης του PLP σε σχέση με την διδασκαλία. 
Επίσης, σημαντική παρατήρηση συνιστά το γεγονός πως η διαφορά στην βελτίωση είναι 
μεγαλύτερη στις μικρότερες ηλικίες των 4 και 5 ετών ενώ φαίνεται να εξομαλύνεται στην 
ηλικία των 6 ετών. 

Συμπεράσματα 

Σε αυτό το κείμενο παρουσιάζουμε το PLP, εκπαιδευτικό λογισμικό σε λειτουργικό Android, 
για την εκμάθηση χρωμάτων και σχημάτων και προτείνουμε την χρήση του στο ελεγχόμενο 
περιβάλλον της τάξης. Ο αρχικός πειραματισμός δείχνει πως το PLP μπορεί να βοηθήσει 
σημαντικά τα παιδιά στην εκμάθηση χρωμάτων και σχημάτων. Παράλληλα, συνιστά μια 
οικονομικότερη πρόταση σε σχέση με εκπαιδευτικό λογισμικό που τρέχει σε επιτραπέζιους 
υπολογιστές. Αυτό οφείλεται στο χαμηλότερο κόστος κτήσης ενός εργαστηρίου κινητών 
συσκευών σε σχέση με ένα εργαστήριο επιτραπέζιων υπολογιστών. Επίσης, απαντά στις 
απαιτήσεις χώρου του εργαστηρίου υπολογιστών που ενδεχομένως συνιστούν πρόβλημα 
για πολλά σχολεία.  
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Το PLP φαίνεται πως στο συγκεκριμένο αντικείμενο είναι πιο αποτελεσματικό από την δι-
δασκαλία σε ατομικό επίπεδο σε όλες τις ηλικίες στις οποίες απευθύνεται. Ωστόσο, φαίνε-
ται να είναι ακόμη αποτελεσματικότερο στις μικρότερες από αυτές τις ηλικίες. Αυτό ίσως 
σημαίνει πως τα παιδιά από την α’ δημοτικού βελτιώνουν την ικανότητά τους να μαθαίνουν 
από την διδασκαλία σε σχέση με τα μικρότερα παιδιά του νηπιαγωγείου.  

Επιπλέον, από την εμπειρία μας αυτή θα θέλαμε να διατυπώσουμε την ακόλουθη, κυρίως 
διαισθητική παρατήρηση. Η ανατροφοδότηση που δίνεται από το λογισμικό φαίνεται να 
λειτουργεί πιο άμεσα και αποτελεσματικά από την ανατροφοδότηση που δίνεται από έναν 
σχετικά άγνωστο στο παιδί δάσκαλο. Αυτό ίσως να οφείλεται στην αποδοχή της ανατροφο-
δότησης (Honey, 2001). Πράγματι, στην περίπτωση του λογισμικού η αποδοχή είναι άμεση 
και φαίνεται πως δεν προϋποθέτει την οικοδόμηση σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ ανατρο-
φοδοτούμενου και ανατροφοδότη. Αντίθετα, η εμπιστοσύνη αυτή είναι σε μεγάλο βαθμό 
δεδομένη εκ των προτέρων. Αυτή η παρατήρηση ενδέχεται να έχει μεγάλο ενδιαφέρον· ω-
στόσο, απαιτείται περαιτέρω πειραματικός έλεγχος για την διαπίστωση της ακρίβειάς της. 
Ένα άλλο θέμα που πρόκειται να μας απασχολήσει προσεχώς είναι το κατά πόσο τα αποτε-
λέσματα του PLP έχουν μακροπρόθεσμο χαρακτήρα, δηλ. μπορεί και μετά ένα μήνα το παι-
δί να ανακαλέσει χρώματα και σχήματα που έμαθε από το PLP; Τέλος, ενδιαφέρον παρου-
σιάζει η διερεύνηση της αξιοποίησης του PLP από άτομα με ειδικά προσόντα και η ανάπτυ-
ξή του σε άλλες πλατφόρμες, π.χ. iOs, Windows phone, κα. 
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Εκπαιδευτική παρέμβαση υποστηριζόμενη από τη scratch 
για την εκμάθηση εννοιών της φυσικής στο νηπιαγωγείο 
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για προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές 

στο Πανεπιστήμιο Πατρών» 

Περίληψη  

Μία από τις πιο σύγχρονες πρακτικές της εκπαιδευτικής έρευνας αποτελεί η δημιουργία 
αλληλεπιδραστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργαλείων με τις ΤΠΕ. Η scratch είναι 
μία σχετικά νέα γλώσσα προγραμματισμού, η οποία αναδεικνύεται ως δυναμικό εργαλείο 
των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό ψηφιακών μαθησιακών περιβαλλόντων των περισσο-
τέρων διδακτικών αντικειμένων. Η παρούσα εργασία παρουσιάζει το παιδαγωγικό ψηφιακό 
υλικό, το οποίο εφαρμόστηκε πειραματικά και αξιολογήθηκε στο Πρότυπο Πειραματικό 
Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετείχαν 11 παιδιά. Τα 9 ήταν νήπια κα τα 2 
προνήπια. Η εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκε με εξατομικευμένη 
διδασκαλία. Ο μέσος όρος διεξαγωγής της ήταν 15 λεπτά. Σκοπός της έρευνας είναι να διε-
ρευνηθεί, αν μετά τη διδακτική παρέμβαση στο υπολογιστικό περιβάλλον τα νήπια θα δύ-
νανται να διακρίνουν τα μαγνητιζόμενα και μη υλικά. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το προ-
γραμματιστικό περιβάλλον της scratch συνείσφερε στον εμπλουτισμό των γνώσεων των 
νηπίων σε θέματα Φυσικών Επιστημών. 

Λέξεις-κλειδιά: scratch, γλώσσα προγραμματισμού, ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον, μα-
γνητιζόμενα και μη υλικά.  

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρείται η εξέλιξη της δυναμικής των ΤΠΕ ως γνωστικού ερ-
γαλείου που ενισχύει και επεκτείνει πολλές ανθρώπινες γνωστικές δεξιότητες υψηλού επι-
πέδου (Κόμης, 2009:24). Μία κατηγορία των ΤΠΕ που υποστηρίζει την ανάπτυξη της κριτι-
κής σκέψης και των γνώσεων είναι τα εκπαιδευτικά λογισμικά. Στην ενότητα Παιδί και Πλη-
ροφορική του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγράμματος Σπουδών (2005) αναφέρεται 
ότι τα νήπια με τη χρήση κατάλληλου λογισμικού και με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού 
«παίζουν» με τις οπτικές αναπαραστάσεις βρίσκοντας λύσεις σε προβληματικές καταστά-
σεις. Μία από τις πιο σύγχρονες πρακτικές της εκπαιδευτικής έρευνας αποτελεί η δημιουρ-
γία αλληλεπιδραστικών μαθησιακών δραστηριοτήτων και εργαλείων με τις ΤΠΕ. Η δημιουρ-
γία τεχνολογικών περιβαλλόντων διδασκαλίας και μάθησης έχει ως στόχο την εισαγωγή 
νέων εκπαιδευτικών συνθηκών και την προσαρμογή τους στο γνωστικό υπόβαθρο των μα-
θητών ( Σμυρναίου, 2008). 

Ένα λογισμικό που ανήκει σε μία σχετικά νέα γλώσσα προγραμματισμού, σχεδιασμένη για 
την εκπαίδευση, και ευνοεί τη δημιουργία αλληλεπιδραστικών μαθησιακών περιβαλλόντων 
είναι η scratch. Πρόκειται για ένα λογισμικό που βρίσκεται ελεύθερα στο διαδίκτυο και 
μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε απευθείας μετάδοση, δηλαδή on line http://scratch.mit. edu. 
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Με τη scratch δημιουργούνται σενάρια που έχουν τη μορφή προσομοιώσεων, παιχνιδιών 
και ιστοριών κινούμενων σχεδίων. Ο προγραμματισμός γίνεται μέσω εντολών, που βρίσκο-
νται σε πολύχρωμα μπλοκ, για τον έλεγχο γραφικών αντικειμένων, τα οποία διακινούνται 
σε φόντο που ονομάζεται σκηνικό (Maloney, Resnick, Rusk, Silverman & Eastmond, 2010). 
Την scratch μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν μαθητές, γιατί ενισχύει τη φαντασία και τη 
δημιουργικότητα, αφού τα υποκείμενα μετασχηματίζονται σε ενεργητικοί δέκτες του ψη-
φιακού υλικού και το μετατρέπουν ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους. Επίσης, το περιβάλ-
λον της scratch εμφανίζεται και ως διανοητικός συνεργάτης ενισχύοντας την κριτική σκέψη 
τους, καθώς η αλληλεπιδραστικότητά του λειτουργεί ως γνώμονας για την επίλυση προ-
βλημάτων. Ακόμα, η συγκεκριμένη γλώσσα προγραμματισμού αναδεικνύεται ως δυναμικό 
εργαλείο των εκπαιδευτικών για το σχεδιασμό ψηφιακών μαθησιακών περιβαλλόντων των 
περισσοτέρων διδακτικών αντικειμένων, γεγονός που εμπλουτίζει τις διδακτικές τους επι-
λογές (Νικολός, Μισιρλή, Δαβράζος, Μπακόπουλος & Κόμης, 2011). Στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση http://scratchplay.gr/scratchguide_el.pdf παρέχεται ένα χρήσιμο εγχειρίδιο χρήσης 
για αρχαρίους. 

Μία από τις μαθησιακές περιοχές στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για το νηπιαγωγείο 
είναι οι φυσικές επιστήμες. Ένα από τα διδακτικά της αντικείμενα είναι οι μαγνήτες. Σκοπός 
της έρευνας, λοιπόν, είναι η εφαρμογή ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος διδασκαλίας και 
μάθησης σε παιδιά προσχολικής ηλικίας στα πλαίσια μίας ειδικής δραστηριότητας για τη 
διάκριση μαγνητιζόμενων και μη υλικών. Το παιδαγωγικό ψηφιακό υλικό (ειδική δραστη-
ριότητα) είναι σε μορφή παιχνιδιού και δημιουργήθηκε με τη γλώσσα προγραμματισμού 
scratch. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ο Froebel ίδρυσε το 1837 το πρώτο νηπιαγωγείο στη Γερμανία. Θεωρήθηκε σημαντική αφε-
τηρία για τα επόμενα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Ο ίδιος είχε επηρεαστεί σημαντικά από το 
δάσκαλό του Pestalozzi, ο οποίος υποστήριζε ότι τα παιδιά μαθαίνουν μέσω των αισθήσεων 
και την ενεργή εμπλοκή τους με φυσικά αντικείμενα. Οπότε ο Froebel έθεσε στο επίκεντρο 
του νεοσύστατου νηπιαγωγείου τα αυθεντικά αντικείμενα και τις φυσικές δραστηριότητες. 
Έτσι, σχεδίασε ένα σύνολο 20 αντικειμένων, τα λεγόμενα «δώρα» του Froebel, τα οποία θα 
βοηθούσαν τα νήπια να αναγνωρίζουν και να εκτιμούν κοινά πρότυπα και μορφές στη φύ-
ση. Οι ιδέες του επηρέασαν βαθιά πολλές γενιές παιδιών. Μέχρι και σήμερα, τα νηπιαγω-
γεία είναι πλήρως εξοπλισμένα με φυσικά αντικείμενα και παρατηρείται ποικιλία εποπτι-
κού υλικού. Δυστυχώς, η πληθώρα αυτή χωλαίνει στις επόμενες βαθμίδες της εκπαίδευσης.  

Στη σύγχρονη κοινωνία της πληροφορίας και των τεχνολογιών τα «δώρα» του Froebel απέ-
κτησαν ψηφιακή μορφή και η ονομασία τους στη διεθνή βιβλιογραφία είναι digital manipu-
latives (Resnick, 1998). Αυτά προσφέρονται μέσα από το σχεδιασμό αλληλεπιδραστικών 
σεναρίων, τα οποία ευνοούν την ενεργή συμμετοχή των υποκειμένων μέσα από ψηφιακές 
δραστηριότητες, που ενισχύουν την κριτική σκέψη και τα γνωσιακά αποτελέσματα. Οι δρα-
στηριότητες που σχεδιάζονται πάνω σε αυτόν τον άξονα στηρίζονται σε μία εποικοδομητική 
διαδικασία. Η τελευταία συνέβαλε στην ανάπτυξη νέων τεχνολογικών εργαλείων κατάλλη-
λα για εκπαιδευτικούς χωρίς προηγούμενη εμπειρία, τα οποία μπορούν να εντάξουν στη 
μαθησιακή διαδικασία. Ένα από αυτά είναι και η γλώσσα προγραμματισμού scratch, που 
στηρίζεται στη φιλοσοφία του Logo.  
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Πρόκειται για ένα ελκυστικό περιβάλλον, που μπορεί εύκολα να χρησιμοποιηθεί από αρχά-
ριους εν δυνάμει εκπαιδευτικούς-προγραμματιστές για τη δημιουργία παιδαγωγικού ψη-
φιακού υλικού, αφού πρόκειται (Νικολός, Μισιρλή, Δαβράζος, Μπακόπουλος & Κόμης, 
2011): για οπτικό προγραμματισμό. Οι εντολές είναι ψηφίδες που εκτελούνται μόνο, αν έ-
χουν συνταχθεί με το σωστό τρόπο. Ο χειρισμός των πολυμέσων είναι εύκολος και η ελληνι-
κή έκδοση της scratch τόσο στο περιβάλλον όσο και στις εντολές διευκολύνει τη χρήση της.  

Όταν οι εκπαιδευτικοί έρχονται σε επαφή με νέα τεχνολογικά εργαλεία, όπως είναι η γλώσ-
σα προγραμματισμού scratch, και τα ενσωματώνουν στη διδασκαλία ακολουθώντας εποι-
κοδομητική προσέγγιση, υπάρχουν εκπαιδευτικά οφέλη (Alimisis, 2009). Ένα τέτοιο ψηφια-
κό περιβάλλον θα μπορούσε να ενισχύσει διδακτικά και μαθησιακά τη διάκριση μαγνητιζό-
μενων και μη υλικών. Το ερώτημα έγκειται στο γεγονός, γιατί να χρησιμοποιηθεί ένα υπο-
λογιστικό περιβάλλον με ενδεχόμενη έλλειψη υλικού για το συγκεκριμένο διδακτικό αντι-
κείμενο και όχι ένα συμβατικό περιβάλλον σχολικής αιθούσης ή ενός εργαστηρίου. Μήπως 
υπάρχουν οφέλη από τη μετάβαση από τον πραγματικό κόσμο στο συμβολικό και αντί-
στροφα; Η μάθηση που βασίζεται σε ένα υπολογιστικό περιβάλλον με τη μορφή προσομοί-
ωσης, παιχνιδιών ή ιστοριών κινούμενων σχεδίων μετασχηματίζει τη διαδικασία σε περισ-
σότερο ελκυστική, διαδραστική και διασκεδαστική, η οποία κάθε φορά διαμορφώνεται α-
νάλογα με τους εκάστοτε γνωστικούς στόχους (Prensky, 2001). 

Σχετική έρευνα, η οποία πραγματοποιήθηκε από το Βρετανικό Πανεπιστήμιο Columbia που 
εφάρμοσε το σχέδιο E-GEMS (Electronic Games for Education in Math and Science) σε παι-
διά ηλικίας 4 έως 8 ετών, απέδειξε ότι η χρήση ψηφιακού παιχνιδιού είναι αποτελεσματική 
στην επίτευξη των γνωσιακών στόχων αλλά και στην αύξηση καλύτερων μαθησιακών απο-
τελεσμάτων (Klawe, 1999). Πρέπει και οι εκπαιδευτικοί να κατανοήσουν ότι το συμβατικό 
περιβάλλον της σχολικής αίθουσας έχει μετασχηματιστεί. Η διδακτική διαδικασία και η με-
τάδοση της γνώσης συντελούνται μέσα από έργα-σενάρια που βασίζονται στον ψηφιακό 
σχεδιασμό (Alimisis, 2009). 

Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια στη scratch εξαιτίας της διαδραστικότητας και του πολυμεσικού 
χαρακτήρα του περιβάλλοντός τους αλλά και της ανατροφοδότησης που παρέχουν συνή-
θως, τα οποία αποτελούν χαρακτηριστικά ενός κατάλληλα σχεδιασμένου εκπαιδευτικού 
παιχνιδιού, έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα επιτυχημένο περιβάλλον διδασκαλί-
ας και μάθησης (Βούλγαρη, 2002).  

 Κατόπιν σχετικής επισκόπησης της βιβλιογραφίας, παρουσιάζεται μία περιήγηση στο κό-
σμο των εφαρμογών με scratch σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. 

Οι Δαλακώστα, Παπαρρηγοπούλου- Καμαριωτάκη και Παυλάτου (2011) διεξήγαγαν έρευνα 
και εξέτασαν τα αποτελέσματα της χρήσης ψηφιακού περιβάλλοντος με τη μορφή ιστοριών 
κινουμένων σχεδίων, αντιστοίχου της scratch, σε 179 μαθητές της Δημοτικού για τη διδα-
σκαλία εννοιών της Φυσικής, όπως μάζα, όγκος και πυκνότητα. Τα αποτελέσματα έδειξαν 
ότι η χρήση των κινούμενων σχεδίων επηρέασε θετικά την απόδοση των μαθητών, καθώς 
βοήθησε σημαντικά στην αναβάθμιση της γνώσης τους και στην κατανόηση των συγκεκρι-
μένων δυσνόητων εννοιών, υπό την προϋπόθεση ότι η πολυμεσική εφαρμογή χρησιμο-
ποιείται ως βοηθητικό μέσο διδασκαλίας. 
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Επίσης, οι Πιερράτος, Κολτσάκης και Πολάτογλου (2010) αναφέρουν ότι το περιβάλλον της 
Scratch και η Scratchboard, η οποία είναι μία πλακέτα με αισθητήρες που συνδέει το προ-
γραμματιστικό περιβάλλον της scratch με μετρήσεις διαφόρων μεγεθών που γίνονται σε 
πραγματικό χρόνο, έχουν χρησιμοποιηθεί τόσο στο Γυμνάσιο όσο και στο Λύκειο για τη δι-
δασκαλία διαφόρων φυσικών φαινομένων. Λόγω του μικρού κόστους του, είναι εύκολο για 
κάθε μαθητή να έχει ένα Scratchboard στη διάθεσή του και να πραγματοποιεί μόνος του ή 
κατά ομάδες απλά πειράματα Φυσικής. Με τον τρόπο αυτό ενισχύεται η δυνατότητα ανα-
καλυπτικής και διερευνητικής μάθησης, ενίσχυσης του ενδιαφέροντος των μαθητών για την 
εργαστηριακή άσκηση και ανάπτυξης επιπρόσθετων δεξιοτήτων. Παράλληλα, η αξιοποίηση 
αυτών των δεξιοτήτων τους και στις εργαστηριακές δραστηριότητες των Φ.Ε. θα μπορεί να 
έχει επιπρόσθετα διδακτικά οφέλη. 

Οι Μισιρλή & Μιχαλόπουλος (2009) διεξήγαγαν έρευνα με χρήση ψηφιακού υλικού κατα-
σκευασμένου με τη scratch στο πεδίο των Φυσικών Επιστημών με θεματική περιοχή «Φυσι-
κό Περιβάλλον» στο 1ο Ειδικό Νηπιαγωγείο Πατρών σε νήπια με ελαφριά και μέτρια νοητι-
κή καθυστέρηση. Σκοπός της έρευνας είναι η παρουσίαση του παιδαγωγικού ψηφιακού 
υλικού και η εξέταση των διδακτικών και μαθησιακών αποτελεσμάτων, που τελέστηκαν σε 
ένα ψηφιακό μαθησιακό περιβάλλον, για την ταξινόμηση φυσικών/οργανικών και ανακυ-
κλώσιμων υλικών στους αντίστοιχους κάδους. Τα αποτελέσματα κατέδειξαν να βελτιώνεται 
η γνωστική κατάσταση των συμμετεχόντων.  

Σύμφωνα με τα παραπάνω, επιλέχθηκε η γλώσσα προγραμματισμού scratch για το σχεδια-
σμό ενός υπολογιστικού περιβάλλοντος διδασκαλίας και μάθησης και όχι ένα συμβατικό 
εργαστήριο ή μία σχολική αίθουσα, γιατί ενδείκνυται για την κατασκευή διαδραστικών ε-
φαρμογών με εικόνες και ήχους, οι οποίες αποφέρουν κατάλληλα μαθησιακά αποτελέσμα-
τα. Δημιουργήθηκε ένα παιδαγωγικό ψηφιακό υλικό με τη μορφή παιχνιδιού για τη διάκρι-
ση μαγνητιζόμενων και μη υλικών. Η ποικιλία εκπαιδευτικού υλικού που δίνεται στα νήπια 
(χαρτί, μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, ύφασμα, ξύλο) τα οδηγεί σε μία διαδικασία ταξινόμησης, 
η οποία σχηματικά αναπαριστά τη διαφοροποίηση των υλικών με κριτήριο αν έλκονται από 
τους μαγνήτες ή όχι (Poimenidou & Christidou, 2010;Ravanis & Pantidos, 2008;Ραβάνης, 
2005; Ravanis, 1994). Το ψηφιακό υλικό θα περιέχει ψηφιοποιημένα αντικείμενα (digital 
manipulatives) σε μία σειρά δραστηριοτήτων που θα λάβουν χώρα σε ένα υπολογιστικό 
ρεαλιστικό περιβάλλον, θα εφαρμοστεί και θα αξιολογηθεί η επίδραση του στα μαθησιακά 
αποτελέσματα όσον αφορά το προαναφερθέν διδακτικό αντικείμενο.  

Στην έρευνα που παρουσιάζουμε εδώ τα ερευνητικά ερωτήματα είναι:  

• Υπάρχουν εκπαιδευτικά οφέλη από τη μετάβαση από τον πραγματικό κόσμο στο 
συμβολικό;  

• Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια στη scratch έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα 
επιτυχημένο περιβάλλον διδασκαλίας και μάθησης;  

• Μετά τη διδακτική παρέμβαση στο υπολογιστικό περιβάλλον τα νήπια θα δύνανται 
να διακρίνουν τα μαγνητιζόμενα και μη υλικά;  
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Η διαδικασία 

Σκοπός της έρευνας είναι να διερευνηθεί, αν μετά τη διδακτική παρέμβαση στο υπολογι-
στικό περιβάλλον τα νήπια θα δύνανται να διακρίνουν τα μαγνητιζόμενα και μη υλικά. Επι-
πλέον, θέλουμε να διαπιστωθεί, εάν η χρήση και η αλληλεπίδραση με το περιβάλλον ενός 
παιδαγωγικού ψηφιακού υλικού σχεδιασμένου με τη scratch από παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας μπορεί να αποφέρει κατάλληλα μαθησιακά αποτελέσματα. Η παρούσα εργασία απο-
τελεί μία μελέτη περίπτωσης (case study) για τις ανάγκες της οποίας πραγματοποιήθηκε 
συμμετοχική παρατήρηση.  

Το δείγμα 

Η έρευνα είναι μία πειραματική εφαρμογή του παιδαγωγικού ψηφιακού υλικού στο Πρό-
τυπο Πειραματικό Νηπιαγωγείο του Πανεπιστημίου Πατρών. Συμμετείχαν 11 παιδιά. Τα 9 
ήταν νήπια κα τα 2 προνήπια. Η εφαρμογή της διδακτικής παρέμβασης πραγματοποιήθηκε 
με εξατομικευμένη διδασκαλία. Ο μέσος όρος διεξαγωγής της ήταν 15 λεπτά. Η συλλογή 
δεδομένων πραγματοποιήθηκε με πρωτογενή και συμμετοχική παρατήρηση της ερευνή-
τριας, καθώς είχε φυσική παρουσία και συνέλεγε τα ερευνητικά δεδομένα η ίδια συμμετέ-
χοντας στην ερευνητική διαδικασία (Ιωσηφίδης, 2008). Η καταγραφή και αποκωδικοποίησή 
τους πραγματοποιήθηκε με ένα ανοιχτό λογισμικό, που βρίσκεται σε trial μορφή στον πα-
γκόσμιο ιστό, το Camtasia (καταγραφή οπτική και ακουστική της οθόνης).  

Το υλικό 

Το παιδαγωγικό ψηφιακό υλικό δημιουργήθηκε με τη γλώσσα προγραμματισμού scratch, η 
οποία μπορεί να χαρακτηριστεί ως ένα γλωσσάριο δια αρχαρίους άνευ διδασκάλου για τη 
δημιουργία ψηφιακών παιχνιδιών. Η συγκεκριμένη παιδαγωγική ηλεκτρονική εφαρμογή 
χρησιμοποιήθηκε ως διδακτικό εργαλείο για τη διάκριση μαγνητιζόμενων και μη υλικών 
από νήπια. Ο σχεδιασμός του βασίστηκε στα χαρακτηριστικά της προσχολικής ηλικίας. Όλες 
οι οδηγίες του παιχνιδιού είναι ηχογραφημένες. Δε χρησιμοποιείται πουθενά κείμενο, γιατί 
τα παιδιά προσχολικής ηλικίας δε γνωρίζουν ως επί το πλείστον να διαβάζουν. Το περιβάλ-
λον είναι ρεαλιστικό και εμπνευσμένο από την καθημερινότητα των παιδιών, ώστε να μπο-
ρέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του παιχνιδιού. Τέλος, οι δραστηριότητες του 
είναι εμπλουτισμένες με πολυμεσικές εφαρμογές αποκτώντας μία παιγνιώδη μορφή διε-
γείροντας το φαντασιακό κόσμο των παιδιών (Κόμης, 2009). Στο εισαγωγικό ηχητικό μήνυ-
μα καλούνται τα νήπια να παίξουν με τους μαγνήτες και δίνονται οδηγίες χρήσης του παι-
χνιδιού. Η εμπλοκή των παιδιών στη διαδικασία πραγματοποιείται σε τρείς ενότητες-
δραστηριότητες.  

1η δραστηριότητα 

Στην 1η δραστηριότητα το παιδί καλείται να αναγνωρίσει κάποια αντικείμενα. Στη συνέχεια, 
πρέπει να διαλέξει από 10 ψηφιακά αντικείμενα, τα οποία αποδίδονται ρεαλιστικά, αυτά 
που νομίζει ότι κολλάνε στον μαγνήτη. Με αυτήν τη δραστηριότητα, δηλαδή, πραγματο-
ποιείται ανίχνευση ιδεών. Τα αντικείμενα προέρχονται από την καθημερινότητα του παι-
διού και τα συναντάει στο χώρο της κουζίνας. Όταν τα επιλέγει, αυτά συγκεντρώνονται κά-
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τω από τη γραμμή (Εικόνα 2), ώστε, όταν ολοκληρώσει τη διαδικασία, να μπορεί να συνεχί-
σει με αυτά στη δεύτερη δραστηριότητα. 

 

 

2η δραστηριότητα 

Στη 2η δραστηριότητα το νήπιο συνεχίζει με τα αντικείμενα που επέλεξε στην 1η δραστηριό-
τητα. Αυτά εμφανίζονται πάνω σε ένα τραπέζι και ένα ηχητικό μήνυμα καλεί τα παιδιά να 
πάρουν όποιο από τα αντικείμενα επιθυμούν και να τα βάλουν σε ένα άλλο τραπέζι που 
βρίσκεται ο μαγνήτης, για να δουν, αν έλκονται από αυτόν ή όχι. Επί της ουσίας τα νήπια 
πειραματίζονται μεταξύ των αντικειμένων και του μαγνήτη. Κατά τη διάρκεια της πειραμα-
τικής διαδικασίας τίθενται ερωτήσεις εκ του αποτελέσματος. Για παράδειγμα, το πιάτο δεν 
κόλλησε στον μαγνήτη (Εικόνα 3). Γιατί νομίζεις ότι συνέβη αυτό; Από την άλλη, το κουτάλι 
κόλλησε στο μαγνήτη (Εικόνα 4). Γιατί; Είναι όμοια ή διαφέρουν; Από τι είναι φτιαγμένα; 
Μέσα από αυτή τη διαδικασία ερωτήσεων προσπαθούμε να καταλήξουμε στη διαφοροποί-
ηση του υλικού. Τα σιδερένια έλκονται ενώ τα γυάλινα όχι. 

 

 

 

3η δραστηριότητα 

Η τρίτη δραστηριότητα λειτουργεί ως αξιολόγηση των αποκτηθεισών γνώσεων στη δεύτερη 
δραστηριότητα. Το φόντο είναι ένας λαβύρινθος που περιέχει όλα τα αντικείμενα που υ-
πήρχαν στην ανίχνευση ιδεών (1η δραστηριότητα). Ένα ηχητικό μήνυμα καλεί το παιδί να 

Εικόνα 1: 1η δραστηριότητα Εικόνα 2: Επιλογή των μαγνητιζόμενων 
αντικειμένων 

Εικόνα 3: Πειραματισμός  
με γυάλινο πιάτο και μαγνήτη 

Εικόνα 4: Πειραματισμός  
με σιδερένιο κουτάλι και μαγνήτη 
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οδηγήσει το μαγνήτη στα αντικείμενα που κολλάνε σε αυτόν. Εάν η επιλογή του είναι σω-
στή θα κερδίσει μία καραμέλα και μόλις συμπληρώσει τρεις καραμέλες, που αντιστοιχούν 
στα τρία σιδερένια αντικείμενα, οδηγείται αυτόματα σε ένα φόντο επιβράβευσης. Εάν η 
επιλογή του είναι λανθασμένη χάνει μία καραμέλα και μόλις συμπληρώσει τέσσερις λαν-
θασμένες επιλογές οδηγείται αυτόματα σε ένα φόντο επανάληψης προσπάθειας. 

Αποτελέσματα 

Διακρίναμε την έρευνα στο παιδαγωγικό ψηφιακό υλικό σε τρία στάδια: ανίχνευση ιδεών 
(1η δραστηριότητα), πειραματική διαδικασία (2η δραστηριότητα) και αξιολόγηση (3η δρα-
στηριότητα). Κατά τη διάρκεια ανίχνευσης ιδεών παρατηρήθηκε ότι ένα μικρό ποσοστό  του 
δείγματος γνώριζε ότι τα αντικείμενα που κολλάνε στους μαγνήτες ονομάζονται σιδερένια. 
Επίσης, άλλο ένα μέρος του δείγματος γνώριζε ποια αντικείμενα κολλάνε στους μαγνήτες, 
αλλά δεν μπορούσε να προβεί στην κατηγοριοποίηση του υλικού τους. Χαρακτηριστικό της 
παιδικής σκέψης στην προσχολική ηλικία, σε αυτές τις δυο πρώτες κατηγορίες απαντήσεων, 
είναι ότι επέλεγαν και άλλα αντικείμενα εκτός από τα μαγνητιζόμενα στην πειραματική 
διαδικασία. Τέλος, υπήρχε και η μερίδα του δείγματος που δε γνώριζε ούτε την ελκτική ι-
διότητα των αντικειμένων ούτε μπορούσε να προβεί στη διάκριση των μαγνητιζόμενων και 
μη υλικών. Οπότε η επιλογή των αντικειμένων ήταν τυχαία. Στον Πίνακα 1, όπου παρουσιά-
ζονται οι συχνότητες των απαντήσεων των παιδιών τόσο κατά την ανίχνευση και την αξιο-
λόγηση, χωρίζονται σε επαρκείς, ενδιάμεσες και ανεπαρκείς. Ως επαρκείς χαρακτηρίζονται 
οι απαντήσεις που αποδίδουν την έλξη του αντικειμένου από το μαγνήτη στην ιδιότητα του 
υλικού του και επιλέγονται μόνο τα μαγνητιζόμενα αντικείμενα. Ενδιάμεσες θεωρούνται οι 
απαντήσεις που ναι μεν αποδίδουν την έλξη του αντικειμένου στην ιδιότητα του υλικού 
αλλά αναγνωρίζουν εν μέρει τα μαγνητιζόμενα αντικείμενα. Τέλος, ανεπαρκείς θεωρούνται 
οι απαντήσεις που ούτε αποδίδουν την έλξη του αντικειμένου στην ιδιότητα του υλικού του 
ούτε διακρίνουν τα μαγνητιζόμενα και μη υλικά.  

 
 Πίνακας 1: Ανίχνευση ιδεών (1η δραστηριότητα) και Αξιολόγηση (3η δραστηριότητα)  

Κατά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας τα νήπια παρατηρούσαν σε πραγματικό 
χρόνο, αν τα αντικείμενα που επέλεξαν έλκονταν από το μαγνήτη. Και στην περίπτωση έλ-
ξης και άπωσης ο εκπαιδευτικός-παρατηρητής επενέβαινε με ερωτήσεις, ώστε να οδηγήσει 
τα παιδιά στη διαμόρφωση ενός συλλογισμού με απώτερο σκοπό τη δημιουργία ενός πρό-
δρομου επιστημονικού μοντέλου. Στην αξιολόγηση (3η δραστηριότητα) εννέα (9) από τα 
έντεκα (11) παιδιά ήταν σε θέση να αναγνωρίσουν επαρκώς τα μαγνητιζόμενα και μη υλικά 
και να αποδώσουν την ελκτική ιδιότητα του αντικειμένου στο υλικό του.  

Συχνότητα απαντήσεων Ανίχνευση ιδεών Αξιολόγηση 
Επαρκείς 0 9 

 
Ενδιάμεσες 9 2 

 
Ανεπαρκείς 2 0 
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Συμπεράσματα 

Η διδασκαλία που συντελέστηκε στο υπολογιστικό περιβάλλον της scratch για τη διάκριση 
μαγνητιζόμενων και μη υλικών φαίνεται ότι είχε θετικά αποτελέσματα. Τα μαθησιακά απο-
τελέσματα έδειξαν ότι εννέα από τα έντεκα νήπια μετά την ολοκλήρωση της πειραματικής 
διαδικασίας (2η δραστηριότητα) και τις ερωτήσεις-απαντήσεις που τέθηκαν κατά τη διάρ-
κειά της ήταν σε θέση να δώσουν επαρκείς απαντήσεις. Στη φάση της αξιολόγησης (3η 
δραστηριότητα) μπόρεσαν να αποδώσουν την ελκτική ιδιότητα του αντικειμένου στο υλικό 
του και να κατηγοριοποιήσουν τα υλικά (μέταλλο, πλαστικό, γυαλί, χαρτί, ξύλο, ύφασμα) σε 
μαγνητιζόμενα και μη. Το ρεαλιστικό περιβάλλον του παιδαγωγικού ψηφιακού υλικού σχε-
διασμένου με τη scratch και η πληθώρα των ψηφιακών αντικειμένων (digital manipulatives) 
έδειξαν να συμβάλλουν στους γνωσιακούς στόχους και να ενισχύουν τα μαθησιακά αποτε-
λέσματα, όπως θα συνέβαινε σε μία ρεαλιστική σχολική αίθουσα ή σε ένα εργαστήριο. Άρα, 
υπάρχουν εκπαιδευτικά οφέλη από την μετάβαση από τον πραγματικό κόσμο στο συμβολι-
κό και αντίστροφα.  

Η χρήση της πληθώρας των πολυμεσικών εφαρμογών (εικόνα, ήχος, κινούμενα σχέδια) που 
προσφέρει η scratch επηρέασε θετικά την απόδοση των παιδιών της προσχολικής ηλικίας 
και ενίσχυσε τη γνωστική τους κατάσταση, εφόσον ήταν σε θέση πλέον να κατανοήσουν 
δύσκολες έννοιες. Μπόρεσαν, δηλαδή, να αποκτήσουν τη δυνατότητα να οδηγηθούν σε μία 
διαδικασία ταξινόμησης, η οποία σχηματικά αναπαριστά τη διαφοροποίηση των υλικών με 
κριτήριο αν έλκονται από τους μαγνήτες ή όχι (Ραβάνης, 2005). Η χρήση του παιδαγωγικού 
ψηφιακού υλικού από νήπια στο προγραμματιστικό περιβάλλον της scratch, όπως αποδεί-
χθηκε από τα αποτελέσματα, συνείσφερε στον εμπλουτισμό των γνώσεων τους σε θέματα 
Φυσικών Επιστημών. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια στη scratch εξαιτίας της διαδραστικότητας 
και του πολυμεσικού χαρακτήρα του περιβάλλοντός τους αλλά και της ανατροφοδότησης 
που παρέχουν συνήθως έχουν τη δυνατότητα να αποτελέσουν ένα επιτυχημένο περιβάλλον 
διδασκαλίας και μάθησης (Βούλγαρη, 2002), όπως αποδείχθηκε από την αποκωδικοποίηση 
των ερευνητικών δεδομένων. 

Παρατίθεται ενδεικτικά ένας διάλογος, μεταξύ εκπαιδευτικού-παρατηρητή και νηπίου, κα-
τά τη διάρκεια της πειραματικής διαδικασίας, που αποδεικνύει τα διδακτικά οφέλη του 
προγραμματιστικού περιβάλλοντος scratch και επιβεβαιώνει τα προαναφερθέντα, όπως 
αυτός καταγράφηκε από το λογισμικό camtasia: Εκπαιδευτικός: Ποια αντικείμενα νομίζεις 
ότι κολλάνε στο μαγνήτη; Ιωάννα (5 ετών): Τα σιδερένια. Ε: Δηλαδή; Ι: Μαχαίρι, πιρούνι, 
πιάτο (πλαστικό), ποτήρι (γυάλινο). Ε: Για πάμε να δούμε αν κολλάνε. Ι: Το μαχαίρι κόλλησε. 
Ναιιι!!! Κέρδισα. Και το πιρούνι κόλλησε. Μπράβο μου! Το πιάτο και το ποτήρι, όμως, δεν 
κόλλησαν. Ε: Γιατί; Ι: Μμμμμ….. Δεν ξέρω. Ε: Είδαμε ότι το μαχαίρι και το πιρούνι κόλλησαν 
στο μαγνήτη, ενώ το πιάτο και το ποτήρι δεν κόλλησαν. Γιατί συνέβη αυτό; Είναι ίδια ή δια-
φορετικά; Ι: Διαφορετικά. Ε: Σε τι διαφέρουν; Ι: Δεν ξέρω. Ε: Από τι είναι φτιαγμένα το μα-
χαίρι και το πιρούνι; Ι: Από σίδερο. Ε: Το πιάτο; Ι: Από πλαστικό. Ε: Το ποτήρι; Ι: Από τζάμι. Ε: 
Δε λέγεται τζάμι. Αλλά και το τζάμι είναι φτιαγμένο από το ίδιο υλικό. Ι: Σπάει. Ε: Ναι. Πώς 
λέγεται αυτό το υλικό που σπάει; Ι: Γυαλί. Ε: Άρα, ποια αντικείμενα κόλλησαν στο μαγνήτη; 
Ι: Από σίδερο. Ε: Και ποια αντικείμενα δεν κολλάνε στο μαγνήτη; Ι: Από πλαστικό και γυαλί. 
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Εκπαιδευτικό Σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε.  Ο Πλανήτης Γη και το Διάστημα 

Κέκελη Χρυσαυγή 
Νηπιαγωγός 

chrysk14@gmail.com 

Διδακτική Ενότητα: Φυσικές Επιστήμες, Ο Πλανήτης Γη και το Διάστημα Τάξη: Νηπιαγω-
γείο Χρονική Διάρκεια: 7 ώρες Προϋποθέσεις Υλοποίησης για τον δάσκαλο και τον μαθη-
τή: Να υπάρχουν στην τάξη δύο τουλάχιστον Η/Υ και να είναι εξοικειωμένα τα παιδιά με 
βασικές δεξιότητες που αφορούν στη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου. 

Σύντομη Παρουσίαση Σεναρίου 

Το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται εδώ έγινε στα πλαίσια της επιμόρφωσης β΄ επι-
πέδου στις Νέες Τεχνολογίες και αποτελεί μέρος ενός project που πραγματοποιήθηκε στην 
τάξη. Οι ΤΠΕ στη συγκεκριμένη περίπτωση χρησιμοποιήθηκαν για να εξυπηρετήσουν το 
project. Η χρήση των ΤΠΕ σε συνδυασμό με πιο παραδοσιακές μορφές διδασκαλίας προ-
σφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να εμβαθύνουν περισσότερο στο θέμα και κρατά α-
μείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. Παράλληλα η χρήση του Η/Υ προσφέρει μοναδικές δυ-
νατότητες στην επεξεργασία του συγκεκριμένου θέματος, δραστηριότητες που δεν μπο-
ρούν να πραγματοποιηθούν με άλλο τρόπο, όπως είναι η περιήγηση στο Ηλιακό Σύστημα 
μέσω του λογισμικού Google Earth και η δημιουργία ηλεκτρονικής αφίσας στο Glogster.  

Στόχοι 

Οι στόχοι που ακολουθούν αναφέρονται αποκλειστικά στις σχετικές με τις ΤΠΕ δραστηριό-
τητες. 

Διδακτικοί 

− Να εξοικειωθούν με διάφορες μορφές ρεαλιστικής και συμβολικής αναπαράστασης του 
πλανήτη Γη και των άλλων πλανητών του Ηλιακού Συστήματος. 

− Να μάθουν για το Ηλιακό Σύστημα και τους πλανήτες που το απαρτίζουν. 
− Να αναπαραστήσουν το Ηλιακό Σύστημα τοποθετώντας τους πλανήτες στη σωστή τους 

θέση. 
− Να κάνουν κατηγοριοποίηση των πλανητών με κριτήριο τη σύσταση της μάζας τους. 
− Να μάθουν τα ονόματα των πλανητών. 
− Να εξοικειωθούν με τη λογική της συμπλήρωσης ενός σταυρολέξου. 
− Να εξοικειωθούν με τη λογική της συμπλήρωσης ενός εικονόλεξου. 
− Να παρατηρήσουν από πολύ κοντά την επιφάνεια του Άρη και τις Σελήνης. 
− Να πληροφορηθούν για τα κατορθώματα των αστροναυτών. 
− Νε εξοικειωθούν με τη λογική της κατασκευής αφίσας. 
− Να αναγνωρίζουν τα γράμματα και να γράφουν στο πληκτρολόγιο. 
− Να μάθουν την αξία των συμβόλων + και – για τη μεγέθυνση (πλησίασμα) ή σμίκρυνση 

(απομάκρυνση) μιας εικόνας. 
− Να συναρμολογήσουν παζλ. 
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Παιδαγωγικοί  

− Να συνεργάζονται σε μικρές οι μεγαλύτερες ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου 
και να σέβονται τις απόψεις των άλλων. 

− Να αναζητούν πληροφορίες. 
− Να τηρούν κανόνες στη συζήτηση και στο παιχνίδι. 
− Να αναπτύξουν την κριτική τους σκέψη. 
− Να συμμετέχουν ενεργά στη μάθησή τους. 

Σε σχέση με τις ΤΠΕ 

− Να αναγνωρίζουν τις κυριότερες μονάδες του Η/Υ. 
− Να αναγνωρίζουν γράμματα στο πληκτρολόγιο. 
− Να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο. 
− Να εξοικειωθούν με τη χρήση του πληκτρολογίου (πληκτρολόγηση, enter), του ποντι-

κιού (drag and drop) και του εκτυπωτή. 
− Να είναι σε θέση να ανοίγουν και να κλείνουν παράθυρα στον Η/Υ. 
− Να δημιουργούν φακέλους. 
− Να αποθηκεύουν εικόνες. 
− Να εξοικειωθούν με τα λογισμικά Kidspiration, Hot Potatoes, Google Earth, Glogster, 

Jigsaw Planet και με ορισμένες από τις δυνατότητες που προσφέρουν. 

Διδακτική Διαδικασία 

Θέμα 

Το θέμα που διερευνήθηκε είναι το Ηλιακό Σύστημα. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Οι θεωρίες μάθησης που υποστηρίζονται από τις δραστηριότητες του σεναρίου με θέμα το 
Ηλιακό Σύστημα είναι ο εποικοδομητισμός, ο κοινωνικός εποικοδομητισμός (Vygotsky, 
1934), και η ενεργός εποικοδομητική μάθηση (Papert, 1980), το ανακαλυπτικό μοντέλο, η 
θεωρία μάθησης της πολλαπλής νοημοσύνης (Gardner, 1993) και η συνεργατική μάθηση.  

Στην υπόθεση της εποικοδόμησης της γνώσης ή του κονστρουκτιβισμού, κυρίαρχο ρόλο στη 
μάθηση και τη διδασκαλία παίζουν οι ιδέες των παιδιών, με αποτέλεσμα να προκύπτουν 
καινούριοι ρόλοι για το μαθητή αλλά και για το δάσκαλο. Η γνώση είναι μεταβαλλόμενη, 
οικοδομείται από τον καθένα χωριστά και γι’ αυτό είναι υποκειμενική (Driver et al, 2000). 
Το υποκείμενο συμμετέχει ενεργά στη δόμηση των δικών του νοημάτων, με τρόπο που ε-
ξαρτάται από τις δικές του γνωστικές δομές. Το παραπάνω έχει δύο πολύ βασικές συνέ-
πειες. Η πρώτη είναι ότι η διαφορετική γνωστική δομή αξιοποιεί με διαφορετικό τρόπο κά-
θε νέα πληροφορία ή ιδέα, με τον κάθε μαθητή να αποτελεί από πλευράς γνωστικής δομής 
ξεχωριστή περίπτωση. Η δεύτερη είναι ότι για να αφομοιωθεί η νέα γνώση θα πρέπει να 
ενσωματωθεί στην υπάρχουσα γνωστική δομή του μαθητή –σε αντίθετη περίπτωση θα χα-
θεί (Κόκκοτας, 1998). Σύμφωνα με τον Ausubel (1968) «Ο πιο σπουδαίος απλός παράγοντας 
που επηρεάζει τη μάθηση είναι αυτό που ο μαθητής ήδη γνωρίζει. Εξακρίβωσέ το και δίδα-
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ξέ τον σύμφωνα με αυτό». Αυτή είναι και η βάση της εποικοδομητικής προσέγγισης, η ο-
ποία θεωρεί τα υποκείμενα ως συμμετέχοντα ενεργά στη δόμηση των δικών του νοημάτων 
(Κόκκοτας, 1998).  

Ο Vygotsky, από τους πρώτους εκφραστές της ιδέας του κοινωνικού εποικοδομητισμού ε-
ξέφρασε τη σημασία τη δράσης του παιδιού εντός της ζώνης επικείμενης ανάπτυξης, με τον 
όρο αυτό ο Vygotsky αναφέρεται στη μαθησιακή φάση ανάμεσα στο γνωστικό υπόβαθρο 
του μαθητή και στο επίπεδο που μπορεί να φτάσει με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού (Πρέ-
ζας, 2003). Προκειμένου να αξιοποιήσουμε όσο το δυνατόν καλύτερα και περισσότερο τις 
δυνατότητες που προσφέρουν τα λογισμικά που χρησιμοποιήσαμε η βοήθεια της εκπαι-
δευτικού προς τους μαθητές ήταν απαραίτητη.  

Ο Papert σημαντικός θεωρητικός της συνεργατικής μάθησης και δημιουργός της γλώσσας 
προγραμματισμού Logo, που υποστηρίζει την ενεργό εποικοδομητική μάθηση, έδωσε νέα 
διάσταση στον εποικοδομητισμό, προτείνοντας ένα αλληλεπιδραστικό περιβάλλον υποβο-
ήθησης της διδασκαλίας με χρήση Η/Υ, σε συνεχή αναφορά με την εμπειρία. Η κεντρική 
ιδέα της θεωρίας του είναι ότι κατά την κατασκευή από το μαθητή κάποιου αντικειμένου 
που θα επιδείξει στους άλλους, το λάθος του έχει ενδιαφέρον (Πρέζας, 2003). Σημαντική 
προϋπόθεση της συνεργατικής μάθησης είναι η εργασία σε μικρές ομάδες καθώς με τον 
τρόπο αυτό τα άτομα εργάζονται μεγιστοποιώντας τα ατομικά και συλλογικά επιτεύγματα. 
Επομένως, μια συνεργατική ομάδα είναι κάτι παραπάνω από το άθροισμα των μελών της. 
Παράλληλα, τα παιδιά που εργάζονται ως ομάδα αναπτύσσουν αισθήματα αποδοχής και 
ικανότητες για θετικές αλληλεπιδράσεις με τους συνομηλίκους τους στην τάξη (Αυγητίδου, 
2008). Επίσης, στα πλαίσια μιας ομάδας, όπου τα μέλη της διαφωνούν μεταξύ τους η δη-
μιουργία κοινωνιογνωστικής σύγκρουσης μπορεί να οδηγήσει και αυτή σε μάθηση καθώς 
κατά τη διάρκεια της κοινωνικής αλληλεπίδρασης το παιδί έρχεται αντιμέτωπο με αντίθετες 
απόψεις και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αναδιοργανώσει και να αναδομήσει τις γνώσεις 
του. 

Η προσπάθεια του μαθητή για μάθηση μέσα από την ανακάλυψη και τη διερεύνηση συ-
στηματοποιήθηκε και τεκμηριώθηκε μέσα από τις θέσεις του Jerome Bruner (1966). O 
Bruner ανήκει  στην  κατηγορία  των  γνωστικών  ψυχολόγων  της μάθησης,  που  δίνει έμ-
φαση στη διευκόλυνση της μάθησης μέσα από την κατανόηση των δομών και των επιστη-
μονικών  αρχών  ενός  αντικειμένου  και  των  τρόπων  του  σκέπτεσθαι  του μαθητευόμε-
νου,  καθώς  και  στην  υιοθέτηση  της  ανακαλυπτικής μεθόδου,  ή  της καθοδηγούμενης  
ανακάλυψης µε  την  ανάπτυξη  εσωτερικών  κινήτρων μάθησης  εκ μέρους του μαθητευό-
μενου (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Ο μαθητής αποκτά τη γνώση χρησιμοποιώντας τις δικές του 
δυνάμεις για να εμβαθύνει στο αντικείμενο της μάθησης και να ανακαλύψει τις θεμελιώ-
δεις αρχές και σχέσεις που διέπουν τα επιμέρους στοιχεία του. Η λογική σκέψη του ατόμου 
παίζει ρόλο, όμως ο Bruner θεωρεί ότι το άτομο πρέπει να προχωρήσει παραπέρα και να 
καλλιεργήσει τη διαισθητική σκέψη, που του επιτρέπει να κάνει πνευματικά άλματα, να 
πρωτοτυπεί, να εφευρίσκει ριζοσπαστικές λύσεις σε προβληματικές καταστάσεις (Τριλια-
νός, 2002). 

Σύμφωνα με τους υποστηρικτές της θεωρίας της πολλαπλής νοημοσύνης του Gardner, όταν 
η εκπαίδευση κατευθύνεται σε όλες τις νοημοσύνες οι μαθητές κερδίζουν πολλά. Η μάθηση 
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πολλαπλής νοημοσύνης υιοθετεί ενεργή συμμετοχή που ενεργοποιεί την ευχαρίστηση και 
τα κίνητρα μάθησης (Πρέζας, 2003). Τα επτά βασικά επίπεδα νοημοσύνης σύμφωνα με τον 
Gardner είναι: α) η γλωσσική νοημοσύνη, β) η λογικο-μαθηματική νοημοσύνη, γ) η χωροτα-
ξική νοημοσύνη, δ) η μουσική νοημοσύνη, ε) η σωματοκινητική νοημοσύνη, στ) η διαπρο-
σωπική νοημοσύνη, ζ) η ενδοπροσωπική νοημοσύνη (Πρέζας, 2003).  

Σύνδεση με τα ισχύοντα στο σχολείο 

Το θέμα αυτό το δουλεύαμε στην τάξη τον τελευταίο καιρό και το σενάριο που ακολουθεί 
αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου projectπου εφαρμόστηκε στην τάξη. 

Τεχνολογίες που χρησιμοποιήθηκαν 

Για την υλοποίηση των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής ανοιχτά εκπαιδευτικά 
λογισμικά: Kidspiration, Hot Potatoes 6, Google Earth, Glogster, Jigsaw Planet Επίσης χρη-
σιμοποιήθηκαν οι εξής εφαρμογές: Microsoft Word, Youtube, Google (μηχανή αναζήτη-
σης) 

Μεθοδολογία της Διδασκαλίας 

Στο σημείο αυτό είναι χρήσιμο να αναφερθεί ότι οι δραστηριότητες που ακολουθούν απο-
τελούν μέρος ενός ευρύτερου project για το Ηλιακό Σύστημα, όπου το θέμα προσεγγίστηκε 
και με άλλες πρακτικές πέρα από τη χρήση ΤΠΕ, όπως είναι η μουσική, τα κινητικά παιχνί-
δια, η λογοτεχνία κ.α. Επίσης, το θέμα προέκυψε μέσα από το ενδιαφέρον των παιδιών για 
τους πλανήτες και το διάστημα. Τα φύλλα εργασίας που κατασκευάστηκαν με τα λογισμικά 
Kidspiration και Hotpotatoes, που αποτέλεσαν και μια μέθοδο αξιολόγησης των γνώσεων 
των παιδιών, χρησιμοποιήθηκαν και για την ανίχνευση των νοητικών αναπαραστάσεων των 
παιδιών. Συγκεκριμένα αναφέρομαι στα φύλλα εργασίας με τη διάταξη των πλανητών στη 
σωστή τους θέση μέσα στο Ηλιακό Σύστημα και στα σταυρόλεξα. Η συνολική διάρκεια του 
σεναρίου, σε ό,τι αφορά τις ΤΠΕ ήταν 7 ώρες. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν σε 
έξι μέρες. 

1η Δραστηριότητα  (Χρονική διάρκεια: 2x30λεπτά) 

1η φάση: Τα παιδιά αναζήτησαν πληροφορίες στο διαδίκτυο και στο youtube για το Ηλιακό 
Σύστημα, πληκτρολογώντας στο σχετικό πλαίσιο τη φράση «ηλιακό σύστημα». Αφού περι-
πλανηθήκαμε λίγο στο διαδίκτυο μπήκαμε στους ακόλουθους ιστοτόπους. Σε μια έρευνα 
που είχα κάνει από πριν στο διαδίκτυο και στο youtube κατέληξα στους εξής συνδέσμους 
του οποίους και έκρινα ως τους καταλληλότερους από πλευράς αξιοπιστίας, παρεχόμενων 
πληροφοριών, γλώσσας και τρόπου παρουσίασής τους:  

https://www.youtube.com/watch?v=DNBde-qdKOs 
Πρόκειται για ένα βίντεο με εικόνες του Ήλιου και των πλανητών οι οποίες συνοδεύονται 
από ένα τραγούδι για το Ηλιακό Σύστημα, με σύντομες πληροφορίες, διασκευασμένο στα 
ελληνικά. Βοήθησε τα παιδιά να πάρουν πληροφορίες με έναν ευχάριστο τρόπο. 
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http://digitalschool.minedu.gov.gr/modules/ebook/show.php/DSGL100/418/2818,10624/ex
tras/gstd06_hliako/index.html 
Πρόκειται για ένα βίντεο που παρουσιάζει τους 8 πλανήτες του ηλιακού συστήματος να 
περιστρέφονται στις τροχιές τους γύρω από τον Ήλιο. Τα παιδιά πιέζοντας το σύμβολο play 
που εμφανίζονταν στην οθόνη έκαναν τους πλανήτες να κινούνται. Παρατηρώντας την κί-
νηση των πλανητών τα παιδιά κλήθηκαν να κάνουν υποθέσεις σε σχέση με την αιτία που 
κρύβεται πίσω από την ταχύτερη περιστροφή κάποιων πλανητών γύρω από των Ήλιο και 
την πιο αργή άλλων (όπως για παράδειγμα του Ποσειδώνα). 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%97%CE%BB%CE%B9%CE%B1%CE%BA%CF%8C_%CF%83%
CF%8D%CF%83%CF%84%CE%B7%CE%BC%CE%B1 
Πρόκειται για τη σελίδα της Wikipedia στα ελληνικά με πληροφορίες για τους πλανήτες. Τις 
κυριότερες πληροφορίες της διάβασα η ίδια στα παιδιά ενώ είδαμε και τις εικόνες. 

https://www.youtube.com/watch?v=8nsO22nuif0 
Απόσπασμα από την εκπομπή της Ετ3 Το σύμπαν που αγάπησα. Παρακολουθήσαμε μόνο 
τα 5 πρώτα λεπτά του βίντεο.  

2η φάση:  Στη συνέχεια τα παιδιά χωρίστηκαν σε δύο ομάδες των 10 και 11 ατόμων αντί-
στοιχα. Στην πρώτη ομάδα ζητήθηκε να συμπληρώσει ένα φύλο εργασίας όπου καλούνταν 
να τοποθετήσουν τον κάθε πλανήτη στη σωστή του θέση στο ηλιακό σύστημα. Η δεύτερη 
ομάδα είχε να κάνει μια κατηγοριοποίηση των πλανητών σε δύο ομάδες τους Γήινους- Εσω-
τερικούς και τους Γίγαντες Αερίων- Εξωτερικούς. Και τα δύο φύλλα κατασκευάστηκαν με το 
λογισμικό Kidspiration. 

 
Εικόνα 1: Φύλλο εργασίας που δόθηκε στην 1η ομάδα. 
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Εικόνα 2: Το φύλλο εργασίας συμπληρωμένο από τα παιδιά. 

 

Εικόνα 3: Φύλλο εργασίας που δόθηκε στη 2η ομάδα. 
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Εικόνα 4: Το φύλλο εργασίας συμπληρωμένο από τα παιδιά. 

2η Δραστηριότητα  (Χρονική διάρκεια: 30 λεπτά) 

Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Google Earth κάναμε μια περιήγηση στον ουρανό και μετα-
φερθήκαμε στους πλανήτες του ηλιακού μας συστήματος. Προσεδαφιστήκαμε στη Σελήνη 
και παρακολουθήσαμε το διαστημόπλοιο Apollo 11 που προσσεληνώθηκε το 1969. Παρα-
κολουθήσαμε βίντεο και ακούσαμε τους αστροναύτες. Προσεδαφιστήκαμε στον Άρη. Πα-
ρατηρήσαμε την ανάγλυφη επιφάνεια του πλανήτη με τους μεγάλους κρατήρες και τα βα-
θειά φαράγγια.  
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Εικόνα 5: Το διαστημόπλοιο Apollo 11 με τον κυβερνήτη Neil Armstrong στην επιφάνεια της 
Σελήνης το 1969. 

 

Εικόνα 6: Η περίφημη φωτογραφία του Armstrong με σημαία των Η.Π.Α. στη Σελήνη. 
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Εικόνα 7: Φωτογραφία από την επιφάνεια του Άρη. Παρατηρούμε ένα από τα πολλά φα-
ράγγια. 

 

Εικόνα 8: Κρατήρας με τοίχο σε στρώματα στην επιφάνεια του Άρη. 

3η  Δραστηριότητα  (Χρονική διάρκεια: 2x30΄ λεπτά) 

Αποφασίσαμε να φτιάξουμε μια αφίσα για το ηλιακό σύστημα και να την ανεβάσουμε στο 
διαδίκτυο, ώστε να μπορούμε να την δούμε τόσο εμείς όσο και άλλα παιδιά αλλά και να τη 
δείξουμε στους δικούς μας. Με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της νηπιαγωγού τα παιδιά 
κατασκεύασαν μια αφίσα στο Glogster στην οποία προσθέσαμε τους πλανήτες και το βί-
ντεο με το τραγούδι για το ηλιακό σύστημα που μας άρεσε πολύ. Τα παιδιά χωρίστηκαν σε 
τέσσερις ομάδες (τρεις των 5 ατόμων και μία των 6) και δούλευαν όλα την ίδια αφίσα στον 
ίδιο υπολογιστή με τη σειρά, προσθέτοντας η κάθε ομάδα και από κάτι. Οι φωτογραφίες 
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προέρχονταν από ένα φάκελο στον Η/Υ που τις είχα βάλει από τον κοντινότερο ως τον μα-
κρινότερο σε σχέση με τον Ήλιο. Τα ονόματά τους τα είχαμε ήδη αποθηκευμένα από προη-
γούμενη δραστηριότητα. Το τελικό αποτέλεσμα βρίσκεται στον ακόλουθο σύνδεσμο: 

http://chrysk14.edu.glogster.com/new-glog-3013/ 

4η Δραστηριότητα (Χρονική διάρκεια: 1 ώρα και 30΄ λεπτά) 

1η φάση: Μπαίνουμε με τα παιδιά στο youtube και κάποιο από αυτά που μπορούν να 
γράψουν πληκτρολογεί «Θα γίνω αστροναύτης» που είναι ο τίτλος ενός τραγουδιού για 
παιδιά του Γ. Σακελλαρίδη και βρίσκεται στον εξής σύνδεσμο: 

https://www.youtube.com/watch?v=PBFMXp6LYzY 

Τα παιδιά άκουσαν το τραγούδι και το έμαθαν. Όλοι μαζί προσπαθήσαμε να εντοπίσουμε 
τις εικόνες του τραγουδιού για να φτιάξουμε ένα εικονόλεξο. Στη συνέχεια τα παιδιά χωρί-
στηκαν σε τέσσερις ομάδες (3 των πέντε και μία των έξι ατόμων).  

2η φάση: Οι δύο ομάδες που εργάστηκαν σε αυτή την φάση είχαν σαν στόχο να βρουν στο 
Google 9 εικόνες. Τα παιδιά που μπορούσαν να γράψουν πληκτρολογούσαν τις λέξεις στο 
google, ενώ τα παιδιά που δυσκολεύονταν τα βοηθούσε η νηπιαγωγός είτε τονίζοντας τον 
συλλαβισμό των λέξεων είτε γράφοντάς τες η ίδια σε ένα χαρτί, με τα παιδιά να τις αντι-
γράφουν στο σχετικό πεδίο. Δημιούργησαν με τη βοήθεια της νηπιαγωγού ένα φάκελο στην 
επιφάνεια εργασίας όπου πιέζοντας δεξί κλικ και στη συνέχεια «αποθήκευση εικόνας ως»  
αποθήκευαν τις εικόνες. Έπειτα έγινε επικόλληση των εικόνων κάτω από το κείμενο του 
τραγουδιού που είχε γράψει η νηπιαγωγός αφήνοντας κενά (στα οποία θα έμπαιναν οι ει-
κόνες) και σμίκρυνσή τους πάλι από τα ίδια τα παιδιά με το ποντίκι.  

3η φάση: Στη συνέχεια, οι άλλες δύο ομάδες εργάστηκαν στον Η/Υ και στο  laptop και συ-
μπλήρωσαν το εικονόλεξο, τοποθετώντας στα κενά τις κατάλληλες εικόνες, σύμφωνα με το 
τραγούδι. 

   Θα γίνω . σε . θα μπω 
 
ταξίδι στο . να κάνω αληθινό. 
 
Και στο . πάνω θα δεις να . 
 
τριγύρω απ' τους . θα . να . 
 
Μπορεί κι εκεί να βρω . μπορεί κι αυτό να γίνει 
 
και όλοι να . κει πάνω στη  . 
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Εικόνα 9: Το εικονόλεξο που δημιουργήθηκε από τη νηπιαγωγό και τα παιδιά. 

Θα γίνω . σε . θα μπω 
 

ταξίδι στο .  να κάνω αληθινό. 
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Και στο .  πάνω θα δεις να . 
 

τριγύρω απ' τους .  θα .  να . 
 

Μπορεί κι εκεί να βρω .  μπορεί κι αυτό να γίνει 
 

και όλοι να .  κει πάνω στη  .  

Εικόνα 10: Το εικονόλεξο συμπληρωμένο από τα παιδιά. 

 

5η Δραστηριότητα (Χρονική διάρκεια: 2 ώρες) 

1η φάση: Εστιάζοντας περισσότερο στον πλανήτη μας, τη Γη, τα παιδιά πρότειναν τι θα 
πρέπει να κάνουν και τι να αποφεύγουν οι άνθρωποι για την προστασία του πλανήτη. Έπει-
τα προτείναμε στα παιδιά την κατασκευή παζλ της Γης στο λογισμικό Jigsaw Planet  στο 
οποίο έχουμε εργαστεί και στο παρελθόν. Μια μικρή ομάδα τριών παιδιών έκαναν την επι-
λογή των εικόνων από το διαδίκτυο (google εικόνες), τις οποίες αποθήκευσαν σε φάκελο 
που δημιούργησαν στον Η/Υ. 

2η φάση: Έπειτα τα παιδιά εργάστηκαν σε ζευγάρια (στον Η/Υ και στο laptop), επέλεγαν και 
δημιουργούσαν το παζλ που ήθελαν και στη συνέχεια το συναρμολογούσαν. Όλοι μαζί εί-
χαμε συμφωνήσει σε έναν κοινό αριθμό κομματιών (24 κομμάτια) και σχήμα. Το ζευγάρι 
που έφτιαξε το παζλ στο λιγότερο χρόνο ήταν και οι νικητές. 
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Εικόνα 11: Το 1ο παζλ που δημιούργησαν τα παιδιά. 

 

Εικόνα 12: Το παζλ ολοκληρωμένο. 

 

Εικόνα 13: Το 2ο παζλ που δημιούργησαν τα παιδιά. 
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΄ 

Εικόνα 14: Το παζλ ολοκληρωμένο 

 

Εικόνα 15: Το 3ο παζλ που δημιούργησαν τα παιδιά. 

 

Εικόνα 16: Το παζλ ολοκληρωμένο. 
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6η  Δραστηριότητα  (Χρονική Διάρκεια: 2x30΄ λεπτά) 

Αρχικά τα παιδιά χωρίστηκαν σε 2 ομάδες (κόκκινη και κίτρινη), μία των 10 και μια δεύτερη 
των 11 ατόμων. 

1η φάση: Η κάθε ομάδα ανέλαβε να γράψει στο πρόγραμμα Microsoft Word τα ονόματα 
του Ήλιου και των 8 πλανητών και στη συνέχεια τα στείλαμε για εκτύπωση μαζί και με τη 
δική μου βοήθεια. Έτσι η κάθε ομάδα κρατούσε στο χέρι της ένα έγγραφο με τα ονόματα 
των πλανητών και του Ήλιου. 

2η φάση: Στη συνέχεια οι δύο ομάδες συναγωνίστηκαν μεταξύ τους στη συμπλήρωση δύο 
σταυρολέξων που είχαν κατασκευαστεί με το λογισμικό Hot Potatoes. Το ένα σταυρόλεξο 
είχε στη θέση των βοηθειών προτάσεις ενώ το δεύτερο εικόνες. Η κάθε ομάδα χωρίστηκε 
στη μέση. Οι μισοί παίκτες (5 παιδιά) είχαν στα χέρια τους τα ονόματα των πλανητών, ενώ 
οι άλλοι μισοί κάθονταν μπροστά στην οθόνη και είτε έδειχναν τις εικόνες της βοήθειας 
στους συμπαίκτες τους (κόκκινη ομάδα) είτε -με τη βοήθειά μου- τους έθεταν τις ερωτήσεις 
(κίτρινη ομάδα). Οι συμπαίκτες τους καλούνταν να βρουν τη σωστή απάντηση, να τους την 
δώσουν και τα παιδιά που κάθονταν στον Η/Υ έπρεπε να τη γράψουν στο ανάλογο πεδίο. 
Νικήτρια αναδείχτηκε η ομάδα που ολοκλήρωσε σωστά και γρηγορότερα και τα δύο σταυ-
ρόλεξα. 

 

Εικόνα 17: Το σταυρόλεξο με τις βοήθειες σε μορφή προτάσεων. 

 

Εικόνα 18: Το σταυρόλεξο συμπληρωμένο από τα παιδιά. 
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Εικόνα 19: Το σταυρόλεξο με τις βοήθειες σε μορφή εικόνων. 
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Εικόνα 20: Το σταυρόλεξο συμπληρωμένο από τα παιδιά. 

Ο ρόλος της διδάσκουσας 

Κατά την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου ο ρόλος της νηπιαγωγού ήταν κυρίως διευ-
κολυντικός και επεξηγηματικός. Συγκεκριμένα φρόντισε για την ασφαλή περιήγηση των 
παιδιών στο διαδίκτυο και επέλεξε τις καταλληλότερες ιστοσελίδες για το θέμα αλλά και 
για την ηλικία και το γνωστικό επίπεδο των παιδιών. Στόχος ήταν  η καθοδήγηση των παι-
διών στην πορεία ανακάλυψης (καθοδηγούμενη ανακάλυψη) της γνώσης αλλά και των 
χρησιμοποιούμενων τεχνολογιών. Η διδάσκουσα προσπαθούσε να βοηθά όπου παρουσιά-
ζονταν κάποιο πρόβλημα και να επεξηγεί όταν τα παιδιά εργάζονταν σε άγνωστα μέχρι ε-
κείνη τη στιγμή περιβάλλοντα, όπως ήταν to Glogster. Μεγάλη προσοχή δόθηκε στο ζήτημα 
των κανόνων, που παρόλο που είναι γνωστοί από τα παιδιά πολλές φορές χρειάζεται να 
τους υπενθυμίζουμε. Το γεγονός ότι όλη η τάξη εργάστηκε σε 2 μόνο Η/Υ απαιτούσε πολύ 
προσοχή από την νηπιαγωγό στο θέμα της τήρησης της σειράς και γενικά της διαχείρισης 
της τάξης. 
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Παράλληλα, η οργάνωση του μαθήματος και η ανάθεση εργασιών σε ομάδες μαθητών και 
η ενίσχυση της επικοινωνίας ανάμεσα στα μέλη της ομάδας αποτέλεσε πρωταρχικό στόχο 
ώστε να αξιοποιηθεί στο μέγιστο  δυναμική της ομάδας. Όπως επίσης και η παρακολούθη-
ση της αλληλεπίδρασης  των μαθητών με το λογισμικό.  

Ο ρόλος των μαθητών  

Οι μαθητές κλήθηκαν να αναπτύσσουν συμπεριφορές ενεργούς μάθησης, να μετέχουν στην 
ανακάλυψη της γνώσης, να σκέφτονται κριτικά και να προβληματίζονται πάνω στη γνώση. 
Επίσης, κλήθηκαν να αναλάβουν και να εκπληρώσουν τους ρόλους τους ως μέλη των ομά-
δων στις οποίες συμμετείχαν, να συνεργάζονται αρμονικά για την επίτευξη ενός κοινού, 
ομαδικού στόχου.  

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες  

Για να μπορέσουν να υλοποιηθούν οι δραστηριότητες τα παιδιά θα έπρεπε να είναι εξοι-
κειωμένα με την εργασία σε ομάδες, να μπορούν να συνεργάζονται ομαλά και να τηρούν 
τους κανόνες. Επίσης, οι πρότερες γνώσεις που είχαν τα περισσότερα παιδιά για το θέμα το 
οποίο επεξεργαστήκαμε ενεργοποίησε το ενδιαφέρον τους και την ενεργή συμμετοχή τους 
στις δραστηριότητες.  

Όσον αφορά τις προαπαιτούμενες δεξιότητες σε σχέση με τις ΤΠΕ αυτές είναι η εξοικείωση 
με τον τρόπο αναζήτησης στο διαδίκτυο, η εξοικείωση με τη χρήση του ποντικιού (drag and 
drop), η εξοικείωση με τη χρήση του πληκτρολογίου. 

Εργαλεία-Πηγές που χρησιμοποιήθηκαν 

− Ένας σταθερός Η/Υ, από τη γωνιά του Η/Υ. 
− Ένα laptop, το οποίο φέραμε στην τάξη για τη καλύτερη ανάπτυξη των δραστηριοτήτων. 
− Εκτυπωτής. 
− Σύνδεση στο δίκτυο. 
− Λογισμικά και προγράμματα που αναφέρθηκαν παραπάνω. 

4. Αξιολόγηση 

Τα φύλλα εργασίας που συμπλήρωσαν τα παιδιά  μέσω των λογισμικών Kidspiration και 
Hotpotatoes πρόσφεραν τη δυνατότητα να αξιολογηθούν οι γνώσεις που απέκτησαν τα 
παιδιά κατά τη διάρκεια όλου του προγράμματος. Από τη συμπλήρωσή τους βγήκε το συ-
μπέρασμα ότι τα παιδιά απέκτησαν τις επιδιωκόμενες γνώσεις, αφού δεν έκαναν κανένα 
λάθος. Επίσης, σε σχέση με ένα προγενέστερο στάδιο του project, όπου τα παιδιά κλήθηκαν 
να συμπληρώσουν τα ίδια φύλα προκειμένου να ανιχνευθούν οι προϋπάρχουσες γνώσεις 
τους, υπήρξε αξιοσημείωτη βελτίωση. 

Αξίζει να σημειώσουμε ότι τα παιδιά έδειξαν πολύ μεγάλο ενδιαφέρον σε όλες τις δραστη-
ριότητες. Τα παζλ με τη Γη τους άρεσαν πολύ. Διασκέδασαν πολύ με το τραγούδι που έμα-
θαν και με το εικονόλεξο που έφτιαξαν στη συνέχεια. Ιδιαίτερα το λογισμικό Google Earth 
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τους προκάλεσε μεγάλο ενθουσιασμό. Ήταν γεμάτα απορίες και επιφωνήματα θαυμασμού 
όταν παρατηρούσαν από πολύ κοντά την επιφάνεια του Άρη με τους κρατήρες και τις μεγά-
λες χαράδρες! 

Στα αρνητικά της διαδικασίας μπορεί να αναφερθεί η ύπαρξη μόνο δύο Η/Υ στην τάξη, γε-
γονός το οποίο είχε συνέπειες τόσο στη σύσταση των ομάδων όσο και συνολικά στην ε-
φαρμογή του σεναρίου στην τάξη. Συγκεκριμένα η τεχνική αυτή δυσκολία με ανάγκασε να 
δημιουργήσω στη 2η φάση της πρώτης δραστηριότητας δύο σχετικά μεγάλες ομάδες (10 και 
11 ατόμων αντίστοιχα), το οποίο με τη σειρά του είχε ως αποτέλεσμα τα παιδιά να περιμέ-
νουν τη σειρά τους αρκετή ώρα εκφράζοντας την ανυπομονησία τους. Κάτι αντίστοιχο έγινε 
και στη δραστηριότητα κατασκευής αφίσας, όπου τα παιδιά έρχονταν ανά ομάδες να εργα-
στούν στον Η/Υ, με τις υπόλοιπες ομάδες να ζωγραφίζουν στη γωνιά των εικαστικών και να 
αναρωτιούνται πότε θα έρθει και η δική τους σειρά. Επίσης ο Η/Υ της τάξης είναι πολύ πα-
λιός με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κατέβει το Google Earth. Το πρόβλημα αυτό το λύσα-
με συνδέοντας το καλώδιο του internet με το laptop (όπου εκεί ήταν ήδη κατεβασμένο) 
όμως το καλώδιο ήταν μικρό σε μήκος και η θέση του laptop δυσκόλευε τα παιδιά που δεν 
κάθονταν στην πρώτη σειρά να παρακολουθήσουν αυτά που έκαναν οι συμμαθητές τους. 

Θεωρώ ότι αν υπήρχαν περισσότεροι Η/Υ στην τάξη και τα παιδιά μπορούσαν να δουλεύ-
ουν ταυτόχρονα στους Η/Υ το ενδιαφέρον τους θα παρέμενε αμείωτο, και θα είχαν περισ-
σότερο ωφέλιμο χρόνο ενασχόλησης με τις τεχνολογίες, με αποτέλεσμα την καλύτερη υλο-
ποίηση των στόχων σε σχέση με τις ΤΠΕ. Επίσης, η ύπαρξη προτζέκτορα θα διευκόλυνε ώ-
στε όλα τα παιδιά να μπορούν να παρακολουθούν με άνεση αυτά που προβάλλονταν.  

5. Κριτική προσέγγιση 

Τι είναι δύσκολο να γίνει- Ποια μέρη μπορεί να δυσκολέψουν 

Θεωρώ ότι λόγω της έλλειψης περισσότερων Η/Υ θα είναι δύσκολο να  κρατηθούν οι χρόνοι 
και μπορεί οι δραστηριότητες να καταλήξουν να έχουν και διπλάσια χρονική διάρκεια από 
αυτήν που εμείς ορίσαμε. Γενικά η ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του προγράμματος εξαρ-
τάται από την υλικοτεχνική υποδομή του νηπιαγωγείου. 

Συσχέτιση με το ισχύον αναλυτικό και το ΔΕΠΠΣ 

Το διδακτικό σενάριο που σχεδιάστηκε σχετίζεται με το ΔΕΠΠΣ καθώς ενισχύει την αλληλε-
πίδραση των παιδιών μεταξύ τους, θέτει ρεαλιστικούς στόχους, προσαρμόζεται στις ικανό-
τητες και στις κλίσεις του κάθε παιδιού, ενιαιοποιεί τη γνώση και προάγει τη διαθεματικό-
τητα, προκαλεί το ενδιαφέρον για μάθηση, ενθαρρύνει την πρόσβαση σε ποικίλες πηγές της 
γνώσης, ενισχύει την αυτονομία, στηρίζει το ρόλο της γλώσσας, ενσωματώνει την τεχνολο-
γία στις δραστηριότητες του προγράμματος και αξιοποιεί το διαδίκτυο ως πηγή πληροφό-
ρησης, ενσωματώνει την αξιολόγηση στο πρόγραμμα και γενικά ανταποκρίνεται στις μετα-
βαλλόμενες προκλήσεις της εποχής μας (ΔΕΠΠΣ, 2002). 

Επίσης, το σενάριο βρίσκεται σε συμφωνία με τις βασικές ικανότητες που επιχειρεί να 
προωθήσει το νέο αναλυτικό πρόγραμμα, το οποίο εφαρμόζουμε στη τάξη, η επικοινωνία, 
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η δημιουργική και κριτική σκέψη, η προσωπική ταυτότητα και αυτονομία και οι κοινωνικές 
ικανότητες (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011) προωθούνται μέσα από τις δρα-
στηριότητες που προτείναμε. 
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«Έχω τ’ όνειρό μου... το ποδήλατό μου»!  
Περιηγήσεις με ψηφιακά πεντάλ για μικρούς ποδηλατιστές του Νηπιαγωγείου 

Μαστρογιάννης Αλέξιος              
Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε 

alexmastr@yahoo.gr 

Τσαμαλή Γεωργία 
Εκπαιδευτικός ΠΕ60 
gtsamali@gmail.com 

Περίληψη 

Στα 200 χρόνια της ζωής του, το ποδήλατο κατόρθωσε να κερδίσει μια διττή αξιοζήλευτη 
θέση, στο πάνθεον των δημοφιλών μεταφορικών μέσων αφενός, αλλά και στις λαμπρές 
προθήκες των αθλητικών εργαλείων και μηχανημάτων, αφετέρου. Η παρούσα εργασία, με 
σκοπό τη ανάδειξη των ευεργετημάτων του ποδηλάτου στο περιβάλλον, στην οικονομία 
καθώς και στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και στοχεύοντας στην ανάπτυξη ποδηλατικής κουλ-
τούρας στα παιδιά του Νηπιαγωγείου, επιχειρεί καταρχάς μια πλαισίωση και προσέγγιση 
της θεματικής του ποδήλατου εντός του Αναλυτικού Προγράμματος της Προσχολικής Αγω-
γής. Στη συνέχεια με χρήση ανοιχτών, εποικοκοδομιστικών εκπαιδευτικών λογισμικών προ-
τείνει μια πληθώρα δράσεων και δραστηριοτήτων, οι οποίες, πιθανόν, να δημιουργήσουν 
την κατάλληλη μαθησιακή μέθεξη, ώστε και στη χώρα μας η χρήση του ποδηλάτου να κερ-
δίσει τη δέουσα δημοφιλία, αλλά και να αποκτήσει περισσότερους και αμετανόητους ερα-
στές και συνηγόρους. 

Λέξεις - κλειδιά: Ποδήλατο, Προσχολική Αγωγή, Ψηφιακές δραστηριότητες, Περιβάλλον   

Εισαγωγή  

Η ποδηλασία ξεκίνησε σχεδόν δύο αιώνες πριν, το 1817 στη Γερμανία, με τη εξ ολοκλήρου 
και χωρίς πεντάλ ξύλινη συσκευή Draisienne, την οποία επινόησε ο Baron von Drais. Σκοπός 
τού εφευρέτη ήταν να περιηγείται των βασιλικών κήπων πιο γρήγορα, πιέζοντας απλώς τα 
πόδια του στο έδαφος. Η βιομηχανική, μαζική παραγωγή ποδηλάτων ωστόσο, άργησε πο-
λύ, αφού είναι φαινόμενο μόλις των αρχών του εικοστού αιώνα (Shrivastava, 2004). 

Στις μέρες μας, η ποδηλασία προσφέρει ιδιαίτερα οφέλη στους αθλούμενους και μετακι-
νούμενους, αφού βελτιώνει την υγεία και τον τρόπο ζωής και μειώνει τις δαπάνες των με-
ταφορών και των μετακινήσεων. Είναι ερευνητικά αποδεδειγμένα τα θετικά αποτελέσματα 
της ποδηλασίας σε οικονομικό, κοινωνικό και προσωπικό επίπεδο (Iowa Bicycle Coalition, 
2011; Gotschi, 2011). Η συμβολή της, επίσης, στην ενίσχυση της ταυτότητας της κοινότητας 
είναι δεδομένη. Επιπλέον, και η μείωση των ασθενειών, που σχετίζονται με την παχυσαρκία 
και τον σημερινό, καθιστικό τρόπο ζωής είναι ερευνητικώς καταγραμμένη.   

Μάλιστα, αποτελεί αδιαμφισβήτητο γεγονός ότι η ανάγκη για μετακίνηση στο χώρο δου-
λειάς, με το ποδήλατο, έχει αυξηθεί πολύ τα τελευταία χρόνια (Bauman et al, 2008), όπως 
αυξημένη είναι η αποδοτικότητα και η ανταποδοτικότητα των επενδύσεων στην ποδηλασία 
(Gotschi, 2011).  

Πολλές ευρωπαϊκές πόλεις όπως για παράδειγμα το Μόναχο, με αυξημένη ποδηλατική 
κουλτούρα, έχουν ειδικούς, ξεχωριστούς ποδηλατόδρομους αλλά και θέσεις στάθμευσης 
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για αυτά τα οικολογικά δίτροχα, ενώ και η νομοθεσία τους επιτρέπει και τη μεταφορά των 
ποδηλάτων στα δημόσια μέσα συγκοινωνίας. Φυσικά, και παγκοσμίως όπως στην Κίνα και 
στην Ινδία, το ποδήλατο κατέχει περίοπτη θέση, ως εξέχον και απαραίτητο μέσο μετακίνη-
σης (ακόμα κι ως ταξί).  

Στην Ελλάδα, εντούτοις, αν και το ποδήλατο ήταν όνειρο πολλών ελληνοπαίδων, ειδικά στα 
χρόνια μετά την μεταπολίτευση, η επένδυση στο ποδήλατο, ως μέσο μετακίνησης και ά-
θλησης, είναι σχεδόν ανύπαρκτη, πλην κάποιων φωτεινών εξαιρέσεων (Λαμία, Θεσσαλονί-
κη, Λάρισα ,Μεσολόγγι, Τρίκαλα, Καρδίτσα, Ναύπακτος κ.ά.), όπου κάποιοι ποδηλατοδρό-
μοι λειτουργούν ως σειρήνες και προκαλούν για δράση όλους τους εν ενεργεία και τους εν 
δυνάμει, υποψήφιους ποδηλατιστές.  

Σε κάθε περίπτωση, η πολιτεία με σχετικές (ίσως και …ιδιοτελείς) αποφάσεις της πρέπει να 
παρωθεί τους πολίτες της στη χρήση του ποδηλάτου, δεδομένου ότι τα παράπλευρα κοινω-
νικά οφέλη θα είναι αξιόλογα και σημαντικά, καθώς (Bauman et al, 2008): 

• Τα αυξημένα επίπεδα σωματικής δραστηριότητας, λόγω της χρήσης του ποδηλά-
του, έχουν ως συνέπεια μειωμένα κόστη υγειονομικής περίθαλψης.  

• Η μείωση των δυσμενών επακόλουθων των μεταφορών, όπως η ατμοσφαιρική ρύ-
πανση, η ηχορρύπανση, η κυκλοφοριακή συμφόρηση, τα τροχαία, ατυχήματα αλλά 
και ακόμα η κλιματική αλλαγή, είναι αξιοσημείωτη. 

 

Το ποδήλατο, ως θεματικό μαθησιακό πλαίσιο, στο Π. Σ του Νηπιαγωγείου 

Η διαθεματικότητα στο Νηπιαγωγείο είναι, αδιαμφισβήτητα, μια κυρίαρχη οριζόντια συνι-
στώσα στο Αναλυτικό του Πρόγραμμα. Επιπλέον ο παιδοκεντρισμός ή μαθητοκεντρισμός, 
μια επιτακτική, παιδαγωγική επιταγή των καιρών μας, προκρίνει όλα τα διαθεματικά προ-
γράμματα και σχέδια να είναι προσανατολισμένα στα ενδιαφέροντα και στα βιώματα των 
μαθητών. Έτσι η ανάγκη για διερεύνηση και για αποκωδικοποίηση του κόσμου αλλά και η 
έμφυτη περιέργεια των παιδιών παρέχουν τα κατάλληλα ερεθίσματα και εμπειρίες, και 
μπορεί να δημιουργήσουν τις κατάλληλες και απαραίτητες παροτρύνσεις για συμμετοχή, 
για δράση και συνεπακόλουθα για παραγωγή της γνώσης (ΜΠΕ, 2011; Π.Ι, 2011β). 

Η ευελιξία των μαθησιακών περιβαλλόντων επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν 
τις εμπειρίες και τα βιώματα των μαθητών, στηριζόμενοι σε στρατηγικές και μεθόδους, ε-
ντός σχετικών διδακτικών και μαθησιακών πλαισίων. Το παιχνίδι, οι ρουτίνες, οι καταστά-
σεις από την καθημερινή ζωή, οι διερευνήσεις και οι οργανωμένες δραστηριότητες μπο-
ρούν να αποτελέσουν τα κατάλληλα ενδιαιτήματα, στα οποία θα στεγαστούν οι ποικίλες 
μαθησιακές εμπειρίες, ώστε οι μαθητές ατομικά ή και ομαδικά να υλοποιήσουν, αβίαστα, 
τους στόχους του προγράμματος (Π.Ι, 2011α). 

Η επεξεργασία θεμάτων (θεματική προσέγγιση) είναι αποτελεσματική εκπαιδευτική διαδι-
κασία στον χώρο της Προσχολικής Αγωγής, καθώς προάγει και επεκτείνει τις αρχικές-
πρότερες γνώσεις και πληροφορίες των μαθητών (Π.Ι, 2011β). Η πραγμάτευση ενός συγκε-
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κριμένου θέματος αποδίδει καρπούς και οφέλη, αφού η επεξεργασία του θα προσφέρει 
μαθησιακές ευκαιρίες για πλείστες γνωστικές διευρύνσεις. 

Ο συνδυασμός των 3 τελευταίων μαθησιακών πλαισίων, παραπάνω (οι καταστάσεις από 
την καθημερινή ζωή, οι διερευνήσεις και οι οργανωμένες δραστηριότητες), μέσα στα πα-
ρωθητικά και μαθησιακώς καταλυτικά πλαίσια μια θεματικής είναι πιθανόν να αποτελέσει 
μια καίρια και κρίσιμη διδακτική αιχμή για ανάδειξη και παγίωση των τιθέμενων, σχετικών 
σκοπών και στόχων της (θεματικής) μάθησης.  

Στο πρόγραμμα του Νέου Σχολείου, για το Νηπιαγωγείο (Π.Ι, 2011α), με στόχο την εισαγω-
γή των παιδιών στον κόσμο των Φυσικών Επιστημών, περιλαμβάνεται και σχετικό περιεχό-
μενο διδακτικής περιοχής, για «Αντικείμενα και υλικά», ως μια επιλεγμένη, αντιπροσωπευ-
τική θεματική ενότητα. Μια τέτοια παραδειγματική περίπτωση μπορεί να αποτελέσει μια 
θεματική προσέγγιση για το προσφιλές τεχνολογικό αντικείμενο, το ποδήλατο, το αδια-
πραγμάτευτο, όντως, όνειρο όλων των παιδιών. Στη θεματική του ποδηλάτου συμπλέκονται 
πολλές έννοιες, όπως παιχνίδι, υγεία, άθληση, οικονομία, κυκλοφοριακή αγωγή, ασφάλεια, 
κίνηση, ισορροπία, δύναμη, τεχνολογία, ατμόσφαιρα, ρύπανση, προστασία περιβάλλοντος 
κ.ά. Η προσέγγιση ασφαλώς είναι διαθεματική, αφού εξετάζονται και επωφελούνται όλα τα 
γνωστικά αντικείμενα του Νηπιαγωγείου (Γλώσσα, Μαθηματικά, Εικαστικά, Φυσικές Επι-
στήμες - Τεχνολογία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική). 

Οι μαθητές, λοιπόν, με κατάλληλες δράσεις, οι οποίες εμπλέκουν χειριστικά αλλά κυρίως 
ψηφιακά υλικά, μπορούν να διατυπώσουν σκέψεις, να αποκαλύψουν γνώσεις και να εκ-
φράσουν αντιλήψεις γύρω από το ποδήλατο, να προτείνουν τρόπους και δράσεις χρήσης 
του, να γνωρίσουν ποδηλατουπόλεις, να εντοπίσουν τα πλεονεκτήματα του ποδηλάτου και 
τις επιπτώσεις της χρήσης του στο φυσικό και ανθρωπογενές περιβάλλον, καθώς και στην 
υγεία τους. Ακόμη, μπορούν να σκιαγραφήσουν μια ιστορική αναδρομή του ποδηλάτου, 
αλλά και να αναφέρουν τα μέρη του και τους τύπους του. Επίσης, μπορούν να περιγρά-
ψουν διαδρομές με ποδήλατο στον αύλειο χώρο με σταθερά φυσικά σημεία αναφοράς, 
αλλά και να καλέσουν ειδικούς για να ενημερωθούν για τη σωστή και ασφαλή χρήση του 
ποδηλάτου. Επίσης, οι μαθητές δύνανται να υποστηρίξουν την ασφαλή μετακίνησή τους 
από το σπίτι με το ποδήλατο, καταγράφοντας τις ελλείψεις του δήμου τους σε υποδομές 
(πεζοδρόμια, οδόσημα, ποδηλατοδρόμους) και, κατόπιν, να συντάξουν υπομνήματα προς 
τους αρμόδιους φορείς (Π.Ι.Κ, 2010). Τέλος, τα παιδιά μπορούν να διερευνήσουν τον τρόπο 
προστασίας τους κατά τις μετακινήσεις τους με ποδήλατο, όπως επίσης και να περιγρά-
φουν τον απαραίτητο εξοπλισμό που απαιτείται για τους ίδιους ως αναβάτες, αλλά και να 
αναγνωρίσουν τις απαραίτητες προδιαγραφές ασφαλείας, που πρέπει να πληροί ένα ποδή-
λατο (Π.Ι.Κ, 2010). 

Δραστηριότητες με ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα αμέσως παραπάνω και θέτοντάς τα ως σκοπούς δραστηριοτή-
των, ως επί το πλείστον μέσω ΤΠΕ, σχεδιάστηκαν μια σειρά από δράσεις και διδακτικές πα-
ρεμβάσεις για παιδιά του Νηπιαγωγείου, με θέμα το ποδήλατο.  
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Αναμφισβήτητα, σήμερα θεωρούνται δεδομένες οι θετικές, μαθησιακές συνέπειες των ΤΠΕ 
στην Προσχολική Αγωγή σε όλους τους τομείς ανάπτυξης των νηπίων (Μαστρογιάννης, 
2014α). Ωστόσο, όμως, η αξιοποίηση του υπολογιστή, στον προσχολικό χώρο, επηρεάζεται 
από μια σειρά παραγόντων, όπως οι στάσεις των Νηπιαγωγών, το κοινωνικό και θεσμικό 
περιβάλλον, το Αναλυτικό Πρόγραμμα, η ποιότητα των λογισμικών και οι αναπτυξιακά κα-
τάλληλες δραστηριότητες (Μαστρογιάννης, 2014α). Βέβαια, ισχυρό διδακτικό και μαθησια-
κό όπλο αποτελεί και η συνύφανση ψηφιακών και χειριστικών μέσων και βοηθημάτων, τα 
οποία ως καίρια, διαμεσολαβητικά εργαλεία, θα βοηθήσουν τους μαθητές να προσεγγί-
σουν τη ζώνη της επικείμενης ανάπτυξής τους (Μαστρογιάννης & Κουζέλη, 2013). Ως απα-
ραίτητη, ασφαλώς, λογίζεται και η επιστράτευση ποιοτικών εκπαιδευτικών λογισμικών, α-
νοιχτού τύπου, καθότι μέσω των ψηφιακών δραστηριοτήτων, που θα κατασκευαστούν θα 
αναδειχθεί και η αναζητούμενη προστιθέμενη αξία των εικονικών εργαλείων.  

Στις διδακτικές παρεμβάσεις, που θα δημιουργηθούν στη θεματική του ποδηλάτου, θα α-
ξιοποιηθούν τα παρακάτω λογισμικά: 

• Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, που με την πολυτροπικό-
τητα των εργαλείων του μπορεί να καταστήσει τη μάθηση περισσότερο ελκυστική, 
συναρπαστική και απολαυστική. Οι εννοιολογικοί χάρτες είναι εργαλεία για την ορ-
γάνωση και αναπαράσταση γνώσης. Περιλαμβάνουν έννοιες, συνήθως εντός κύ-
κλων ή ορθογωνίων, διαφόρων τύπων, αλλά και σχέσεις μεταξύ των εννοιών ή και 
των προτάσεων. Η παιδαγωγική τους διάσταση στηρίζεται στη θεωρία του David 
Ausubel η οποία δίνει κεντρική έμφαση στην επίδραση των προγενέστερων γνώσε-
ων των μαθητών, στην εκμάθηση νέων εννοιών. Σύμφωνα με τον Ausubel, ο σημα-
ντικότερος παράγοντας, που επηρεάζει τη μάθηση, είναι αυτά που ο μαθητής, ήδη, 
ξέρει. Κατά συνέπεια η μάθηση πραγματοποιείται, όταν ένα πρόσωπο, συνειδητά, 
συνδέει τη νέα γνώση με τις, ήδη, υπάρχουσες, σχετικές, έννοιες (Μαστρογιάννης, 
2014β). 

• Το Revelation Natural Art, ένα απλό, φιλικό, ιδιαίτερα κατάλληλο λογισμικό για δη-
μιουργία δυναμικών γραφικών, προσωπικών έργων τέχνης και σχεδίων. Το 
Revelation Natural Art υποστηρίζει, ατομικά και ομαδικά, όλους τους μαθητές, στο 
χρωμάτισμα, στη σχεδίαση, στη δημιουργική γραφή, στη σύνθεση πρωτότυπων ι-
στοριών αλλά και στην εύκολη δημιουργία ακόμα και κινούμενων εικόνων (Μα-
στρογιάννης & Κατσιώπη, 2014). 

• Το λογισμικό οπτικοποίησης Google, που με τις ευκαιρίες περιήγησης ανά τη γη 
που προσφέρει, αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για την κατανόηση της γης, του 
κόσμου, του περιβάλλοντος αλλά και για τη λήψη αποφάσεων για το περιβάλλον 
(Δημητρίου, 2013). 

• Το Tux Paint είναι ένα πρόγραμμα ζωγραφικής για παιδιά, κυρίως προσχολικής ηλι-
κίας και πρωτοσχολικής ηλικίας. Διαθέτει εύχρηστη επαφή, πλούσια εργαλειοθήκη 
διασκεδαστικό εφέ ήχου, μεγάλη βιβλιοθήκη εικόνων, εκπληκτικά, μαγικά εικαστι-
κά αλλά και τον Tux, έναν πιγκουίνο, ο οποίος δίνει συμβουλές και πληροφορίες για 
τη χρήση του λογισμικού, καθοδηγώντας έτσι, τους μαθητές. 
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• Το Windows Live Movie Maker ένα απλό και εύκολο πολυμεσικό πρόγραμμα επε-
ξεργασίας φωτογραφιών, βίντεο και μουσικής, που με τη χρήση ειδικών εφέ δη-
μιουργεί εντυπωσιακές παρουσιάσεις.    

• Τον επεξεργαστή κειμένου Word, ο οποίος είναι ένα από τα πλέον απλά, γνωστικά 
εργαλεία και επιτρέπει σε έναν εκπαιδευτικό να τον χρησιμοποιήσει ως μέσο γρα-
ψίματος για όλους τους μαθητές, αλλά επίσης και να βελτιώσει την ενεργητικότητα 
και τη συμμετοχή των μαθητών του, μέσω της δημιουργίας μιας απειρίας «γραφι-
κών οντοτήτων» (Μαστρογιάννης 2009).    

• Τέλος, τις υπηρεσίες του Διαδικτύου (Wikipedia, YouTube, τη μηχανή αναζήτησης 
Google). Το διαδίκτυο, από τις αρχές του 21ου αιώνα, μετασχημάτισε δραματικά και 
τον χώρο της εκπαίδευσης. Έρευνες, από παλιά ακόμα, δείχνουν, πως η αναζήτηση 
και η διάχυση πληροφοριών στο Internet τονώνει την ανεξαρτησία και αυτονομία 
των μαθητών, αλλά και ενισχύει την ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης (Cradler, et 
al, 2002). 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

Ως γενικός σκοπός των δραστηριοτήτων τίθεται οι μαθητές να γνωρίσουν το ποδήλατο ως 
μεταφορικό μέσο, να συνειδητοποιήσουν τη μεγάλη αξία του ως μέσο άθλησης και ψυχα-
γωγίας, να το εντάξουν στη ζωή τους στην πόλη και να αποκτήσουν, εντέλει, ποδηλατική 
κουλτούρα. 

Στην αρχική δραστηριότητα αφόρμησης και προβληματισμού, η εκπαιδευτικός μέσω ενός 
εννοιολογικού χάρτη, κατασκευασμένου στο λογισμικό Kidspiration, με κεντρική ιδέα το 
ποδήλατο καταγράφει, δίκην ιδεοθύελλας, τις σχετικές πρότερες γνώσεις, απορίες αλλά και 
τις επιθυμητές δράσεις των μαθητών. Η σύνθεση των απόψεων αποτυπώνεται στο λογισμι-
κό και εν συνεχεία αναρτάται, αφού εκτυπωθεί, στην γωνιά του υπολογιστή, ώστε κάθε 
φορά να είναι προσβάσιμη για σχετικές αναφορές και ερευνητικές κατευθύνσεις (Εικόνα 1). 

 

 

Εικόνα 1: Δειγματικός, εννοιολογικός χάρτης για το ποδήλατο 
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Στη δεύτερη δραστηριότητα, τα παιδιά με τη βοήθεια και την καθοδήγηση της εκπαιδευτι-
κού, ανοίγουν το λογισμικό Google Earth, πειραματίζονται με το ποντίκι, χρησιμοποιούν τα 
εργαλεία πλοήγησης, εντοπίζουν τη θέση της πόλης τους στο χάρτη, πληκτρολογώντας το 
όνομά της, και τοποθετούν καρφίτσα. Στη συνέχεια, ταξιδεύουν στη μεγαλύτερη ποδηλα-
τούπολη της Ευρώπης, το Άμστερνταμ, πληκτρολογώντας το όνομά του. Τοποθετούν καρφί-
τσα κι εκεί. Ακολούθως, η προβολή Street view, ξεναγεί τους μικρούς μαθητές στους δρό-
μους Άμστερνταμ, όπου κυρίαρχο μεταφορικό μέσο είναι το ποδήλατο, ενώ ταυτόχρονα, οι 
μαθητές καταγράφουν ομοιότητες και διαφορές της ολλανδικής πόλης με τη δική τους.  

Η ιστορική αναδρομή του ποδηλάτου μπορεί να αποτελέσει την επόμενη δραστηριότητα. 
Μέσω της Wikipedia, οι μαθητές αναζητούν πληροφορίες για την εξέλιξη του ποδηλάτου 
στο χρόνο. Γενικά, υπήρξαν 3 σημαντικές περίοδοι στην ιστορία του ποδηλάτου: Η επινό-
ησή του το 1817, όπως και παραπάνω αναφέρθηκε, η προσθήκη των στροφάλων και των 
πεντάλ το 1860 στη Γαλλία και τέλος η δημιουργία, το 1890 περίπου, ενός παρόμοιου με το 
σημερινό ποδήλατο, ασφαλούς μέσου με αεροθαλάμους (Wilson, 2004). Οι μαθητές μέσω 
της μηχανής αναζήτησης Google αντλούν σχετικές με την εξέλιξη του ποδηλάτου εικόνες 
και τις σειροθετούν στη φιλόξενη ψηφιακή πλατφόρμα του Kidspiration, αντιστοιχίζοντάς 
τες με το ορθό τακτικό αριθμητικό.  

Μια άλλη δραστηριότητα μπορεί να περιλάβει τα μέρη του ποδηλάτου. Οι μαθητές γρά-
φουν στο Word τις λέξεις, δημιουργούν πίνακα αναφοράς στην τάξη και αντιστοιχίζουν τις 
κινητές καρτέλες με τα μέρη του ποδηλάτου. Στη συνέχεια με το λογισμικό Kidspiration ή 
και με το Hot Potatoes (λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής) γίνεται η αντιστοίχιση και ψη-
φιακά, με σύρσιμο της κατάλληλης λέξη κάτω από το αντίστοιχο μέρος του ποδηλάτου (Ει-
κόνα 2). Επιπλέον, και η δημιουργία ενός εννοιολογικού χάρτη με θέμα τα υλικά από τα 
οποία είναι κατασκευασμένα τα διάφορα μέρη του ποδηλάτου (Π.Ι., 2011γ) αποτελεί, στο 
σημείο αυτό, μια πρόσφορη μαθησιακή δράση. 

 

 

Εικόνα 2: Μέρη του ποδηλάτου στο Kidspiration 
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Η πέμπτη δραστηριότητα μπορεί να αναλωθεί σε αναζήτηση, μέσω της  Google, εικόνων με 
τους τύπους του ποδηλάτου, οι οποίοι συναντούνται κυρίως στην πόλη των παιδιών, όπως 
ποδήλατο πόλης, αγωνιστικό ποδήλατο, ΒΜΧ, παιδικό και οικογενειακό ποδήλατο. Οι εικό-
νες εκτυπώνονται σε δύο αντίτυπα η κάθε μία και στη συνέχεια εξηγείται η έννοια του μο-
τίβου (επανάληψη ενός προτύπου) και 5 εικόνες με τους τύπους των ποδηλάτων τοποθε-
τούνται σε μια σειρά,. Το πρότυπο που δημιουργείται, οι μαθητές καλούνται, με το δεύτερο 
σετ των εικόνων, να το συνεχίσουν και να το ολοκληρώσουν. Στη συνέχεια, ακολουθεί η 
δημιουργία μοτίβου με άλλους τύπους ποδηλάτων, που αντλούνται από το διαδίκτυο, με 
την αξιοποίηση του λογισμικού Kidspiration ή Revelation Natural Art. 

Στη συνέχεια σε μιαν άλλη δραστηριότητα οι μαθητές μπορούν να ζωγραφίσουν το ποδή-
λατο των ονείρων τους! Αρχικά, μέσω της μηχανής αναζήτησης της Google, μπορούν να 
δουν πίνακες ζωγραφικής με θέμα το ποδήλατο, και στη συνέχεια με το λογισμικό Tux 
paint, να ζωγραφίζουν το ποδήλατο που ονειρεύονται (Εικόνα 3, αριστερά). Ακόμα μπορούν 
να συνθέσουν ποδήλατο, ως άλλοι μηχανικοί, με γεωμετρικά σχήματα, αξιοποιώντας το 
λογισμικό Revelation Natural Art, φτιάχνοντας έτσι το «σχηματοποδήλατο»! (Εικόνα 3, δε-
ξιά). Δύο κύκλοι για ρόδες του ποδηλάτου, ένα τρίγωνο για σκελετό του, ένα ορθογώνιο η 
σέλα του κ.λπ., μπορούν να παρασύρουν την παιδιάστικη φαντασία και δημιουργικότητα, 
για …γεωμετρικές ποδηλατοδρομίες και ατέλειωτες βόλτες στα δρομάκια της Γεωμετρίας! 

  

Εικόνα 3: Ποδήλατο των ονείρων και σχηματοποδήλατο! 

Επιπλέον, μια βιωματική διαδρομή με ποδήλατο στον αύλειο χώρο με φυσικά, σταθερά 
σημεία αναφοράς (φοίνικας, βρύση, παγκάκι, τσουλήθρα, σχολείο) θα λειτουργήσει, οπωσ-
δήποτε, χαλαρωτικά και αποθεραπευτικά. Στη συνέχεια, οι μαθητές μπορούν να περιγρά-
φουν τη διαδρομή στην τάξη αλλά και να την επαναλάβουν με αντικείμενα, ενώ μπορεί να 
γίνει και ψηφιακή αναπαράστασή της με το λογισμικό Kidspiration. Στη συζήτηση που θα 
ακολουθήσει, οι μαθητές μπορεί να προβληματιστούν για τον απαραίτητο εξοπλισμό που 
απαιτείται και στο ποδήλατο αλλά και στον αναβάτη (κράνος, φρένα, φώτα, κόρνα, σχάρα), 
ώστε να μην διακυβεύεται η ασφάλεια των μετακινουμένων αλλά και των πεζών. Ακόμη, οι 
μαθητές μπορούν να ανατρέξουν στο διαδίκτυο και να βρουν τα βασικά σήματα κυκλοφο-
ρίας, τα οποία, αφού τα εκτυπώσουν, τα αναρτούν σε σχετικό, περίβλεπτο χώρο της αίθου-
σας. Η σημασία του κράνους για την προστασία της ανθρώπινης ζωής μπορεί να αναδειχθεί 
μέσω εικόνων, από το διαδίκτυο, με αθλητές ποδηλασίας, οι οποίοι φέρουν πάντοτε τον 
απαραίτητο εξοπλισμό ασφαλείας αλλά και μέσω του εντοπισμού σφαλμάτων σε εικόνες εν 
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κινήσει ποδηλατιστών, στους οποίους το κράνος, ανοήτως, απουσιάζει. Βέβαια, στην προ-
κείμενη περίπτωση μπορεί να αξιοποιηθει, πολλαπλώς, και το γνωστό λογισμικό «Κυκλο-
φορώ με ασφάλεια». 

Μια τελευταία δραστηριότητα περισσότερο εύθυμη και χαρωπή, μπορεί να αποτελέσει η 
αναζήτηση στο Youtube του μελοποιημένου ποιήματος του Οδυσσέα Ελύτη «Η ποδηλάτισ-
σα», (http://www.youtube.com/watch?v=bkxg7D4DNXE). Τα παιδιά αναγνωρίζουν τις εικό-
νες του ποιήματος και τις ζωγραφίζουν. Ακολούθως οι ζωγραφιές ψηφιοποιούνται, μέσω 
σαρωτή και δημιουργείται σχετικό βίντεο με τον επεξεργαστή Windows Live Movie Maker, 
το οποίο και μεταφορτώνεται στη σελίδα του σχολείου στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. 

Φυσικά, κάποιες άλλες δράσεις μπορεί να περιλαμβάνουν υπομνήματα προς την τοπική 
αυτοδιοίκηση για βελτίωση των δρόμων αλλά και ομιλίες στο σχολείο, από ειδικούς και 
αστυνομικούς για τη σωστή και ασφαλή χρήση του ποδηλάτου (ΚΟΚ, χρήση κράνους κ.λπ.). 
Επίσης, και μια επίσκεψη στο πάρκο της κυκλοφοριακής αγωγής της πόλης σίγουρα είναι 
μονοδρομική παιδαγωγική αναγκαιότητα. 

Ως σύνοψη, και ως τελική δραστηριότητα, μπορεί να συζητηθούν τα οφέλη της χρήσης του 
ποδηλάτου (στην υγεία, στην οικονομία και στο περιβάλλον) και στη συνέχεια να αποτυ-
πωθούν αυτά, σε σχετικό εννοιολογικό χάρτη. Επιπλέον, και ως ένα άνοιγμα του σχολείου 
στην κοινωνία μπορεί να κατασκευαστεί μια αφίσα από τα ίδια παιδιά, η οποία θα προω-
θηθεί στην τοπική κοινότητα και στον τύπο. Η αφίσα θα προτρέπει για χρήση του ποδηλά-
του από όλους και θα προσκαλεί, μια συγκεκριμένη μέρα μαθητές, γονιούς και φίλους, για 
ποδηλατοδράσεις και… ξέγνοιαστες αποδράσεις στην ευρύτερη περιοχή.  

Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Η χώρα μας υπολείπεται σε κυκλοφοριακή αγωγή, σε οδική συμπεριφορά αλλά και σε α-
σφαλείς δρόμους, αν και το όνειρο κάθε Νεοέλληνα, την τελευταία τεσσαρακονταετία, ήταν 
η αγορά φανταχτερής «κούρσας», ως ένας τρόπος δικαίωσης, ακόμα και της ύπαρξής του. 
Εξ αυτού του λόγου, η κίνηση με ποδήλατο ήταν παραμελημένη και ίσως σε κάποιες –
πολλές - ελληνικές περιοχές να πρόδιδε, στα μάτια κοντόφθαλμων, και τη γραφικότητα του 
αναβάτη. Βέβαια, παραβλέπονταν ότι οι οικολογικές, οι οικονομικές και οι «ιατρικές» πα-
ροχές του ποδήλατου, επ’ ουδενί, δεν τίθεντο σε αμφισβήτηση.  

Σε μια εποχή, όπως η σημερινή, οικονομικής κρίσης, ατμοσφαιρικής διατάραξης και βεβή-
λωσης, αλλά και ξεθωριάσματος του «συνδρόμου της κούρσας», η χρήση του ποδηλάτου 
για πολλούς Έλληνες, ίσως αποδειχτεί αναλγητικό, ιαματικό θυμίαμα. Το σχολείο με κατάλ-
ληλες δράσεις, όπως αυτές που αναφέρθηκαν, μπορεί να εμβολιάζει τους αυριανούς πολί-
τες με αντισώματα, ώστε αργότερα να διεκδικούν αυτοί καλύτερη υγεία, περισσότερη ζωή 
και βελούδινα όνειρα. Και μάλλον το ποδήλατο, στο μέτρο του δυνατού και του… παραμυ-
θιού, μπορεί να σπρώξει τον αναβάτη του τόσο, ώστε να αδράξει αυτός κάποια από τα 
τρυφερά, παιδιάστικα όνειρά του… 
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο παρουσιάζονται ερευνητικά αποτελέσματα της διπλωματικής εργασίας 
της πρώτης εκ των συγγραφέων στο πλαίσιο του Διαπανεπιστημιακού Διατμηματικού ΠΜΣ 
«ΤΠΕ για την Εκπαίδευση» (http://icte.ecd.uoa.gr) και προτείνεται μια νέα θεώρηση της 
μαθησιακής αξιοποίησης των ψηφιακών μέσων. Ενώ η Μάθηση Παίζοντας (Play-Based 
Learning) αποτελεί τον πιο φυσικό τρόπο να μαθαίνει κανείς, στα περισσότερα εκπαιδευτι-
κά συστήματα, μετά από κάποια βαθμίδα, η ενασχόληση με το παιχνίδι θεωρείται άσκοπη. 
Οι μανθάνοντες, ωστόσο, δύσκολα βρίσκουν ευχαρίστηση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες 
στερημένες από το παιχνίδι, πολλώ μάλλον όταν πρόκειται για παιδιά που ανήκουν στις 
νεώτερες ψηφιακά γηγενείς γενεές. Η Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι Μάθηση (Digital 
Game-Based Learning) αποτελεί μια σημαντική απάντηση στο πρόβλημα αυτό. Ωστόσο τί-
θεται ένας σημαντικός προβληματισμός: Πως τα παιχνίδια μπορούν να σχεδιαστούν ώστε 
να  αξιοποιούν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τις γόνιμες πτυχές του παιχνιδιού και να α-
νοίγουν ένα ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον;» Η απάντηση που προτείνει η παρούσα ερ-
γασία εστιάζει στην έννοια της  Μάθησης Παίζοντας Ψηφιακά (Digital Play-Based Learning). 
Με τις ενέργειες «κάνω» (do) και «δρω» (act), με την απολαυστική διαδικασία παιχνιδιού 
να αναπτύσσεται σε αναλογικό και ψηφιακό επίπεδο, οι μανθάνοντες συνθέτουν ένα σύνο-
λο κοινωνικοπολιτισμικών δεδομένων που προέρχονται από τον εξωτερικό του κόσμο, δη-
μιουργώντας  εκ νέου νοητικές δομές.  

 Λέξεις - κλειδιά: Μάθηση Παίζοντας Ψηφιακά, Μάθηση Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι, 
παιχνίδι και μάθηση, τυπική εκπαίδευση, άτυπη εκπαίδευση.  

H μάθηση ως μια σύνθετη και αυτόνομη πνευματική διεργασία 

Η διεργασία της μάθησης, απασχόλησε τον ανθρώπινο πολιτισμό από τα πρώτα κιόλας βή-
ματά του. Με φιλοσοφική διάθεση από τον Πλάτωνα και τον Αριστοτέλη, μέχρι και την α-
πόσπαση της ψυχολογίας από τη φιλοσοφία, το φαινόμενο της μάθησης αποτέλεσε αντι-
κείμενο ερευνών θεωρητικών και εμπειρικών επιστημόνων. Ο διαφορετικός τρόπος  προ-
σέγγισης του αντικειμένου και των μεθόδων που ακολουθούσαν, δημιούργησε διαφορετι-
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κές σχολές ψυχολογίας από τις οποίες προέκυψαν και οι αντίστοιχες θεωρίες μάθησης (Κο-
λιάδης, 1991).  

Η εξέλιξη της τεχνολογίας, με την πληροφορία να είναι προσβάσιμη σε όλους, δεν αφήνει 
ανεπηρέαστες τις κλασικές θεωρίες μάθησης ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί νέες δυνατότη-
τες, και επομένως νέες απαιτήσεις, για την αποτελεσματικότητα των μεθόδων διδασκαλίας, 
δίνοντας έδαφος σε αμφισβητήσεις των κλασικών προσεγγίσεων. Οι πηγές πληροφοριών, 
οι τρόποι με τους οποίους τις ανταλλάσσουμε και αλληλεπιδρούμε με αυτές, εκτός από το 
να μας ενημερώνουν παράλληλα μας διαμορφώνουν. Η μάθηση τελείται παντού και διαρ-
κώς. Μοιάζει να είναι μία φυσική διαδικασία, όπως η αναπνοή  που συμβαίνει στον καθέ-
να, κάθε στιγμή, χωρίς να το  συνειδητοποιούμε. Έχει διάχυτο χαρακτήρα και θεωρείται 
δεδομένη  (Kelly,  2007). Από το εμβρυακό ακόμη στάδιο, συντελείται μάθηση. Μαθαίνου-
με  μέσω αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, ανταποκρινόμενοι συναισθηματικά και πνευ-
ματικά  στα ερεθίσματα. Ενισχύουμε το περιβάλλον μάθησης, διαβάζοντας,  γράφοντας  και 
δημιουργώντας αφετηρία για προσωπικές εμπειρίες. Αυτές οι  πρώιμες  εμπειρίες, αποτε-
λούν τη βάση για τη διεργασία της μάθησης και  μέσω αυτών των συγκεκριμένων σημείων 
εκκίνησης, η  μάθηση παίρνει τη μορφή αφηρημένης και συμβολικής σκέψης  (Woods, 
1995).  Στο σχολείο συντελείται μόνο ένα μέρος της διεργασίας της μάθησης, η οποία συνε-
χίζεται άτυπα σε όλη τη διάρκεια της ζωής του μανθάνοντα, μέσα από ενεργές αυτοπαρακι-
νούμενες διαδικασίες και με την άμεση εμπλοκή του στη διαδικασία. 

Εκπαίδευση και παιχνίδι στις ψηφιακές κοινωνίες 

Η Μάθηση Παίζοντας (Play-Based Learning) αποτελεί το αρχαιότερο είδος μάθησης. Βασίζε-
ται σε βιολογικό ένστικτο των μικρών θηλαστικών που λειτουργεί προκειμένου να αποκτή-
σουν γνώσεις απαραίτητες για την επιβίωσή τους. Είναι ο πιο φυσικός τρόπος να μαθαίνει 
κανείς. Η αναπαράσταση του κόσμου δημιουργείται μέσα από το πρώιμο παιχνίδι. Η σύν-
θετη πνευματική διαδικασία του ελεύθερου παιχνιδιού, συντελεί στην ανάπτυξη πολύπλο-
κων γνωστικών λειτουργιών  όπως είναι η φαντασία, η μίμηση και η κριτική σκέψη. Συντε-
λεί στη κοινωνική, συναισθηματική, ψυχική, γλωσσική και σωματική  ανάπτυξη. Το παιχνίδι 
ως είδος προσομοίωσης, δημιουργεί έναν ασφαλή χώρο για να αποκτήσουν οι μανθάνοντες 
την απαραίτητη εμπιστοσύνη, να δοκιμάσουν νέες προσεγγίσεις για τον κόσμο γύρω τους. 
Κατά τη βρεφική ηλικία, το άτομο πειραματίζεται από την πρώτη κιόλας στιγμή που οι αι-
σθήσεις του είναι σε λειτουργία. Μυρίζει, γεύεται, και αγγίζει (Sheldon, 2012). Έτσι, το παι-
χνίδι στοιχειοθετεί μια σύνθετη διαδικασία και όχι απλά ένα  πλαίσιο μάθησης. Μέσω της 
διαδικασίας αυτής, οι μανθάνοντες οργανώνουν και σχηματίζουν την εικόνα του πραγματι-
κού κόσμου καθώς εμπλέκονται ενεργά με τα αντικείμενα, τους ανθρώπους  και τις  παρα-
στάσεις (Barblett, 2010). Επιπλέον έχουν τη δυνατότητα να μάθουν από πρωταρχικές ε-
μπειρίες βασισμένες σε αυτό που ήδη ξέρουν να κάνουν και μπορούν. Το παιχνίδι δεν είναι 
ο μόνος τρόπος μάθησης, αλλά αποτελεί  πρωταρχική αρχή αυτής. H μάθηση παίζοντας εί-
ναι ένα φαινόμενο που δεν αναφέρεται σε μια γραμμική αλλά σε μια κυκλική διαδικασία 
μάθησης. Μπορεί να χαρακτηριστεί ως μια πράξη μάθησης εκ νέου σε ένα ανοιχτό εικονικό 
περιβάλλον μάθησης. Οι μανθάνοντες σχετικοποιούν τις προκαταλήψεις και τις πρόωρες 
πεποιθήσεις τους σχετικά με την προηγούμενη εμπειρία τους (Mitgutsch, 2008, 2009).  
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Ωστόσο στα περισσότερα εκπαιδευτικά συστήματα, μετά από κάποια βαθμίδα, το παιχνίδι 
παραμερίζεται και η ενασχόληση μαζί του  θεωρείται επιπόλαιη και άσκοπη. Το σχολείο 
αρχίζει να προβάλλει με τον τρόπο αυτό ως μια σειρά  απαραίτητων εμποδίων στο παιχνίδι, 
τα οποία παράγουν στρες με αρνητικές επιπτώσεις. Η εργασία γίνεται υποχρεωτική και τυ-
ποποιημένη, η επίδοση γίνεται περισσότερο σημαντική από τη γνώση και η αποτυχία ενδέ-
χεται να παίρνει το χαρακτήρα μιας εγκατεστημένης συνθήκης (McGonigal, 2011). Προσμε-
τράται  όχι η ικανότητα για μάθηση αλλά η ικανότητα για εκπαίδευση (Sheldon, 2012). Οι 
μανθάνοντες, ωστόσο, δύσκολα βρίσκουν ευχαρίστηση σε εκπαιδευτικές διαδικασίες στε-
ρημένες από το παιχνίδι, πολλώ μάλλον όταν πρόκειται για παιδιά που ανήκουν στις νεώ-
τερες ψηφιακά γηγενείς γενεές. Αισθάνονται αμέτοχοι στην καθημερινή ζωή του σχολείου 
ενώ έχουν υψηλές απαιτήσεις στη δημιουργία κινήτρων εμπλοκής. Έτσι έχει δημιουργηθεί 
ένα νέο μοντέλο μάθησης, η λεγόμενη Βασισμένη στο Ψηφιακό Παιχνίδι Μάθηση (Digital 
Games-Based Learning), (Prensky, 2009). Όμως όταν η εκπαίδευση τονίζεται  περισσότερο 
από την  ψυχαγωγία, το λογισμικό δεν καταφέρνει  να διασκεδάσει, με αποτέλεσμα να γίνει 
πιο βαρετό από τη  χειρότερη διδασκαλία. Αντίθετα εάν το λογισμικό συμπυκνώνει πάρα 
πολλή διασκέδαση, κινδυνεύουν οι μαθησιακοί  στόχοι (McGonigal, 2011). Επίσης πολλοί 
υποστηρίζουν ότι αρκετά από τα ψηφιακά προγράμματα είναι σχεδιασμένα για να αυξά-
νουν τις γνώσεις  και τις δεξιότητες των μανθανόντων αλλά όχι τις δημιουργικές τους ικανό-
τητες, καθώς στηρίζονται σε μια «μηχανική» προσέγγιση μάθησης εστιασμένη στην επανα-
ληπτική λύση ασκήσεων. Ισχυρίζονται ότι η ψηφιακή τεχνολογία μπορεί αλλά δεν υποστη-
ρίζει απαραίτητα την έκφραση και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας (Scanlon et al.  2005 
από Banaji, 2009), με αρνητικές συνέπειες στην ποιότητα του παιχνιδιού που διεξάγεται. 
Για παράδειγμα, παιχνίδια με τους αριθμούς και τα γράμματα δεν είναι ικανά να αντισταθ-
μίσουν την έλλειψη των παιχνιδιών μίμησης (Kalliala, 2006). 

Ο Mitgutsch  ισχυρίζεται ότι πολλές εκδοχές της Βασισμένης στο Ψηφιακό Παιχνίδι Μάθη-
σης ενέχουν μειωμένη κατανόηση των μαθησιακών διαδικασιών και τον κατ' ουσία περιο-
ρισμό των  γόνιμων πτυχών του παιχνιδιού. Ωστόσο δεν απορρίπτει την ιδέα αυτή, αλλά την 
υπάγει σε ένα σημαντικό προβληματισμό: «Με ποιο τρόπο τα παιχνίδια μπορούν να σχε-
διαστούν ώστε να διανοίγουν ένα ευρύτερο μαθησιακό περιβάλλον;» (Mitgutsch, 2008). Η 
Μάθηση  Παίζοντας  εστιάζει σε μια διαφορετική πτυχή της σχέσης ανάμεσα στο «παίζω» 
και στο «μαθαίνω». Μέσα σε περιβάλλον παιχνιδιού, ανοίγεται ένα πλήθος δυνατοτήτων 
που επιτρέπει στους μανθάνοντες να βιώσουν άγνωστες εμπειρίες και να πειραματιστούν 
με  καταστάσεις που  δεν θα έχουν πρόσβαση στην πραγματική τους ζωή. Η μάθηση παίζο-
ντας δεν οδηγεί  στη σωστή πορεία  για την επίτευξη της γνώσης και στο πραγματικό περιε-
χόμενο, αλλά δίνει φυσικώ τω τρόπω την ελευθερία του πειραματισμού χωρίς τις λειτουρ-
γικές πιέσεις αρνητικών επιπτώσεων ή κοινωνικών κυρώσεων. Το μονοπάτι μάθησης  δεν 
καθορίζεται άμεσα μέσω στόχων και κανόνων αλλά ανοίγεται ένα ευρύ φάσμα ευκαιριών 
που δίνει στους μανθάνοντες την ελευθερία να επιλέξουν. Μέσα από τις έννοιες «κάνω» 
και «δρω» συνθέτουν ένα σύνολο κοινωνικοπολιτισμικών δεδομένων που προέρχονται από 
τον εξωτερικό τους κόσμο σε συνδυασμό με τις προηγούμενες γνώσεις τους. Η διαδικασία 
όσο απολαυστική μπορεί να  είναι με τη μορφή του παιχνιδιού,  άλλο τόσο μπορεί να πε-
ριέχει γνωστικές συγκρούσεις που δημιουργούν  εκ νέου νοητικές δομές (Mitgutsch, 2008, 
2009). 
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Μάθηση Παίζοντας Ψηφιακά: ενδεικτικά παραδείγματα  

Στη συνέχεια παρατίθενται ενδεικτικά τρία παραδείγματα δράσεων που υποστηρίζουν τη 
φιλοσοφία της Μάθησης Παίζοντας Ψηφιακά. Το πρώτο  με τίτλο "Σώσε τα θηλαστικά της 
Μεσογείου με τον Q και την R" αποτελεί εκπαιδευτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε στην  
τυπική εκπαίδευση και συγκεκριμένα σε δημόσιο Νηπιαγωγείου του Κέντρου της Αθήνας. 
Το δεύτερο με τίτλο «Ο λαχανόκηπος του κ. Αμάραντου» αποτελεί δράση που μπορεί να 
εφαρμοστεί από έμπειρους εμψυχωτές σε οποιοδήποτε χώρο πρασίνου που επιτρέπει τη 
φύτευση, όπως για παράδειγμα ένα περιβαλλοντικό πάρκο. Οι στόχοι είναι παράλληλα ψυ-
χαγωγικοί και εκπαιδευτικοί υποστηρίζοντας μία μορφή άτυπης εκπαίδευσης.  Τρίτο παρά-
δειγμα αποτελεί ένα δημόσιο σχολείο για παιδιά από έξι έως δώδεκα χρόνων με την ονο-
μασία Quest 2 Learn, που εδρεύει στη Νέα Υόρκη και υιοθετεί για το σχεδιασμό του αναλυ-
τικού του προγράμματος τις βασικές αρχές σχεδιασμού των παιχνιδιών.  

«Σώσε τα θηλαστικά της Μεσογείου με τον Q και την R» 
μάθηση παίζοντας ψηφιακά στην τυπική εκπαίδευση 

Τα θαλάσσια θηλαστικά της Μεσογείου απειλούνται. Οι μανθάνοντες, με τη βοήθεια δύο 
μικρών ψαριών, του Q και της R, καλούνται να πάρουν αποφάσεις  σε μία σειρά καταστά-
σεων προβληματισμού. Με αυτό το σενάριο, μέσα σε πλαίσιο τυπικής εκπαίδευσης προ-
σχολικής ηλικίας, αναπτύχθηκε ένα Διάχυτο Παιχνίδι (Pervasive Game) εναρμονισμένο με 
το πιλοτικό Αναλυτικό Πρόγραμμα του Υπουργείου Παιδείας (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπια-
γωγείου, ΕΣΠΑ 2007-13\Ε.Π. Ε&ΔΒΜ\Α.Π 1-2-3, 2011). Στόχος της διαδικασίας είναι η περι-
βαλλοντική ευαισθητοποίηση. Το παιχνίδι εξελίχθηκε σε δύο επίπεδα. Ξεκίνησε ως τεχνο-
λογικά επαυξημένο επιτραπέζιο παιχνίδι (βλ. Εικόνα 1, 2) και στη συνέχεια με τη δυνατότη-
τα που δίνουν οι φορητές συσκευές, εξελίχθηκε στο φυσικό χώρο (βλ. Εικόνα 3, 4). Με α-
ξιοποίηση ψηφιακού υλικού που αναζητήθηκε στο διαδίκτυο και στη συνέχεια μονταρίστη-
κε και επενδύθηκε με την κατάλληλη αφήγηση και μουσική, δημιουργήθηκαν σύντομα βί-
ντεο τα οποία περιείχαν εκπαιδευτικές πληροφορίες απαραίτητες για την εξέλιξη του παι-
χνιδιού. Τα βίντεο αυτά, συνδεμένα με κώδικα QR, επαύξαναν την φυσική πραγματικότητα 
κάνοντας τα όρια  παιχνιδιού και πραγματικότητας ασαφή, προκαλώντας μεγάλη εμπλοκή 
(involvement)  στους μανθάνοντες. 

 

Εικόνα 1: Στο επιτραπέζιο παιχνίδι οι μανθάνοντες, μέσω αποσπασμάτων βίντεο, 
προσλαμβάνουν πληροφορίες  απαραίτητες για την εξέλιξη της πλοκής. 
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Εικόνα 2: Παιχνίδι  επαυξημένης πραγματικότητας με  φορητές συσκευές και κώδικα QR. 

 

Εικόνα 3: Παιχνίδι στο χώρο αλληλεπιδρώντας  με τα στοιχεία του περιβάλλοντος  μέσω της 
τεχνολογίας. 

 

 

Εικόνα 4: Ανάπτυξη γλωσσικών και μαθηματικών δραστηριοτήτων  μέσα από διαδικασία  
παιχνιδιού. 
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«Ο λαχανόκηπος του κ. Αμάραντου» 
μάθηση παίζοντας ψηφιακά στην άτυπη εκπαίδευση 

Η δράση αποτελεί παράδειγμα άτυπης εκπαίδευσης με στόχο την ψυχαγωγία  και την 
ευαισθητοποίσηση σε περιβαλλοντικές έννοιες. Οι μανθάνοντες ως καλλιεργητές, 
καλούνται να φέρουν σε πέρας τρεις αποστολές προκειμένου να καλλιεργήσουν το 
λαχανόκηπο του κ. Αμάραντου. Κάθε αποστολή ξεκινά με την επίλυση του βασικού γρίφου, 
η οποία απαιτεί αναζήτηση στοιχείων στο χώρο. Αυτά θα αποκωδικοποιήθουν με τη 
συμβολή της τεχνολογίας κάνοντας χρήση των κωδικών QR (βλ. Εικόνα 5). Με την επίλυση 
της κάθε αποστολής, οι μανθάνοντες επιβραβεύονται με ένα στοιχείο, βασικό για την 
καλλιέργεια  (π.χ σπόροι, εργαλεία κ.ά.) ενώ παράλληλα αποκτούν τις γνώσεις προκειμένου 
να μπουν στο πεδίο που θα πραγματοποιηθεί η φύτευση (βλ. Εικόνα 6). 

 

Εικόνα 5: Αποκωδικοποίηση της εκπαιδευτικής πληροφορίας με την τεχνολογία  

που προσφέρει ο κώδικας QR. 

 

Εικόνα 6: Ψηφιακή και αναλογική εμπειρία εναλλάσεται όπως και το παιχνίδι 

 με την πραγματικότητα. 

Το παράδειγμα του Quest 2 Learn: ένα σχολείο με φιλοσοφία παιχνιδιού 

Η ιδέα της δημιουργίας του σχολείου Quest 2 Learn (http://q2l.org/welcome)  προέκυψε το 
2006 όταν το ίδρυμα «John D. and Catherine Τ. MacArthur» έστρεψε την προσοχή του στο 
σχεδιασμό περιβάλλοντων μάθησης που ανταποκρίνονται στις ανάγκες των μανθανόντων 
που μεγαλώνουν στον  σύνθετο σε πληροφορία και  παγκοσμιοποιημένο σύχρονο κόσμο. 
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http://q2l.org/welcome


Στόχος είναι οι μανθάνοντες να αποτελούν ενεργοί πολίτες που συνεισφέρουν δημιουργικά 
στις σύγχρονες κοινωνίες. Το σχολείο που εδρεύει στη Νέα Υόρκη, σχεδιάστηκε βάση 
πορισμάτων ερευνών τριάντα χρόνων του Ιδρύματος MacArthur από ομάδες  καθηγητών, 
σχεδιαστών  παιχνιδιών και σχεδιαστών αναλυτικών προγραμμάτων. Το αναλυτικό 
πρόγραμμα του δεν  αποτελείται από εμπορικά ψηφιακά παιχνιδία, αλλά βασίζεται στις 
βασικές αρχές σχεδιασμού των παιχνιδιών για τη δημιουργία συναρπαστικών εμπειριών 
μάθησης. Το σχολείο Q2L υιοθετεί την αρχή ότι το παιχνίδι αποτελεί σύστημα μάθησης που 
στηρίζεται σε κανόνες, δημιουργώντας κόσμους στους οποίους συμμετέχουν ενεργά οι 
παίκτες. Η στρατηγική σκέψη, η δυνατότητα επιλογών, η επίλυση προβλημμάτων, η 
αναζήτηση γνώσεων και η εξέταση των απόψεων των άλλων, είναι στοιχεία του 
σχεδιασμού των εκπαιδευτικών προγραμμάτων του. Στο συγκεκριμένο σχολείο οι 
μανθάνοντες, όπως και σε πολλά παιχνίδια, μπορούν να υοθετήσουν την ταυτότητα και τη 
συμπεριφορά εξερευνητών, μαθηματικών, ιστορικών, συγγραφέων, βιολόγων κ.ά. καθώς 
δουλεύουν μέσα σε ένα δυναμικό και γεμάτο προκλήσεις εκπαιδευτικό πρόγραμμα. 

Συμπεράσματα 

 Στη μάθηση παίζοντας ψηφιακά δεν περιοριζόμαστε στο παιχνίδι με ψηφιακά παιχνίδια ή 
ψηφιακά μέσα ευρύτερα, αλλά εμπλουτίζουμε τη διεργασία του παιχνιδιού με διάφορα 
πρόσθετα ερεθίσματα. Αυτού του είδους η προσέγγιση απαιτεί μία συστηματική τοποθέτη-
ση απέναντι στο παιχνίδι μέσα στα πλαίσια της σχολικής δραστηριότητας. Για να αυξήσου-
με την μάθηση που προκύπτει μέσα από το παιχνίδι, είναι σημαντικό να αφουγκραστούμε  
τους μαθητές και να γνωρίζουμε τη σκέψη τους. Να αναγνωρίζουμε  πως διαφοροποιού-
νται οι σκοποί της προσέγγισής μας ανάλογα με την ηλικία τους. Πως λειτουργούν οι αλλη-
λεπιδράσεις που σχηματίζονται μεταξύ των παικτών και πως λειτουργούμε εμείς, ανάλογα 
με το ρόλο που αναλαμβάνουμε στο παιχνίδι τους. Επίσης είναι σημαντικό να υποστηρί-
ξουμε το παιχνίδι μαθαίνοντας τους ουσιαστικά πώς να παίζουν (Barblett, 2010). Με αυτό 
τον τρόπο εγκαταλείπεται η τυπική σχολικό-κεντρική φιλοσοφία και οι μανθάνοντες λαμ-
βάνουν ένα πρόγραμμα που ενθαρρύνει την εμπλοκή με υψηλά επιτεύγματα.  

Πως μπορεί όμως να αξιοποιηθεί η δυναμική των ψηφιακών παιχνιδιών με δημιουργικό 
τρόπο, όσο οι εκπαιδευτικοί δείχνουν να κινούνται σε τεντωμένο  σκοινί; Η δημιουργική 
διδασκαλία σκοντάφτει σε θεσμικούς περιορισμούς. Απαιτείται χρόνος  για παιγνιώδη ε-
μπλοκή με ιδέες και υλικά, αλλά αυτός ο χρόνος έχει αυστηρές εξωτερικές παραμέτρους  
όσο αφορά  τη σχολική μέρα (Banaji, 2009). 

 Οι νέες πολιτικές και τα προγράμματα εκπαίδευσης μπορούν να συμπεριλάβουν τη φιλο-
σοφία του παιχνιδιού στο  σχεδιασμό τους και να ακολουθούσουν μία πορεία μάθησης βα-
σισμένη στη διαδικασία του παιχνιδιού εμπλουτισμένη με τεχνολογικές εφαρμογές. Όπως 
υποστηρίζει και η McGonigal: Το ιδανικό σχολείο δεν χρησιμοποιεί τα παιχνίδια για να δι-
δάξει στους μαθητές. Το ιδανικό σχολείο είναι ένα παιχνίδι, από την αρχή μέχρι το τέλος: 
κάθε μάθημα, κάθε δραστηριότητα, κάθε εργασία, κάθε στιγμή της διδασκαλίας και αξιο-
λόγησης θα πρέπει να σχεδιαστεί με δανεισμό «κλειδιών» και στρατηγικών  από τα πιο συ-
ναρπαστικά ομαδικά παιχνίδια (McGonigal, 2011). Έτσι δημιουργούνται ενδογενή  κίνητρα 
που κατά τον Resnick,  παίζουν μεγάλο ρόλο στην εμπλοκή του ατόμου σε αυτή τη διαδικα-
σία. Οι καλύτερες εμπειρίες μάθησης προκαλούνται με τη συμμετοχή σε δραστηριότητες 
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που απολαμβάνει και δείχνει ενδιαφέρον ο εμπλεκόμενος. Εισάγοντας  τον όρο της  παι-
γνιώδους μάθησης (playful learning) προσφέρουμε στους μανθάνοντες ευκαιρίες να μαθαί-
νουν ενώ παίζουν και να παίζουν ενώ μαθαίνουν (Resnick, 2004), εξ ου και στην παρούσα 
εργασία διερευνούμε τη δυνατότητα και τις πτυχές που διανοίγει η επέκταση του όρου αυ-
τού στον κόσμο των ψηφιακών μέσων, με την έννοια της μάθησης παίζοντας ψηφιακά. 

Οι εκπαιδευτικοί οφείλουν να βρουν ευφάνταστους  τρόπους για να διασφαλίσουν τη δη-
μιουργική χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών συνδυαστικά με το ελεύθερο, αυθόρμητο, κινη-
τικό παιχνίδι. Στο άμεσο μέλλον φαίνεται να οδηγούμαστε σε ανάπτυξη υβριδικών δράσε-
ων όπου μέσα από παιγνιώδη σενάρια θα συνδυάζεται ο ψηφιακός  και αναλογικός κόσμος 
με στόχο να δημιουργήσουμε συναρπαστικές εμπειρίες μάθησης. Η τεχνολογία υποστηρίζει 
την αξιοποίηση στοιχείων του περιβάλλοντος και αλληλεπίδραση με αυτά, προκειμένου οι 
μανθάνοντες να εμφανίζουν μεγάλα επίπεδα εμπλοκής  και να μαθαίνουν αβίαστα. Η Μά-
θηση Παίζοντας Ψηφιακά αποτελεί ένα ευρύ πεδίο για περαιτέρω έρευνα. Ο μοναδικός 
περιορισμός είναι το όριο στη φαντασία. 
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«Μια πόλη ιερή στην ελευθερία αφιερωμένη». Ψηφιακοί εγγραμματισμοί και  
πατριδογνωστικές δράσεις στη γωνιά του υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο! 
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Περίληψη 

Το Ανθρωπογενές Περιβάλλον στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου προσφέρει, 
κατά την πραγμάτευσή του, σημαντικές διαθεματικές προσεγγίσεις. Αυτή δε, η γνωριμία 
του παιδιού με τον κόσμο, το στενό και ευρύτερο περιβάλλον του, αποτελεί μια ύψιστη 
παιδαγωγική επιδίωξη. Με την ευνοϊκή συστράτευση κατάλληλων διαθεματικών, διερευνη-
τικών δραστηριοτήτων και με την συνδρομή των ΤΠΕ, αυτός ο πατριδογνωστικός στόχος 
μπορεί να καταστεί ευκολότερος και βολικότερος. Είναι γεγονός αναντίρρητο, πια, ότι η 
σωστή αξιοποίηση των τεχνολογικών περιβαλλόντων μπορεί να τα αναγάγει σε ισχυρά 
γνωστικά εργαλεία και σε καθημερινούς, αποτελεσματικούς διδακτικούς συμμάχους στο 
χώρο της Προσχολικής αγωγής. Η παρούσα εργασία προτείνει αρκετές διαθεματικές δρα-
στηριότητες, στην ειδικότερη θεματική περιοχή «της πόλης μου», χρησιμοποιώντας μια 
πλειάδα εκπαιδευτικών λογισμικών, εποικοδομιστικού, κυρίως, τύπου. Εξερεύνηση γειτονι-
κών πόλεων, φωτογράφιση των σημαντικότερων σημείων της πόλης, δημιουργία πινάκων 
αναφοράς και εικαστικών συνθέσεων με σχετικό περιεχόμενο, περιήγηση στο διαδίκτυο, 
σειροθετήσεις και διατάξεις είναι κάποιες από τις προτεινόμενες παρεμβάσεις. 

Λέξεις - κλειδιά: Πόλη, Προσχολική Αγωγή, Ψηφιακές δραστηριότητες, Περιβάλλον  

«Εμείς και οι άλλοι» στο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου  

Το νέο Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου, όπως και παλιότερα το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ) πριμοδοτεί τις διαθεματικές, θεματοκεντρικές 
προσεγγίσεις της μάθησης, ενώ παράλληλα εμπλέκει και 8 διαφορετικές μαθησιακές πε-
ριοχές κατά την προσπάθεια δημιουργίας καταλυτικών συνθηκών μάθησης (Π. Ι, 2011α). Η 
γνώση αποκτά, κατά την επεξεργασία της, θεματική κατατομή, στηριζόμενη σε παιγνιώδεις, 
βιωματικές, διερευνητικές και οργανωμένες δραστηριότητες (Π. Ι, 2011β).  

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003) για το Νηπιαγωγείο, ο άνθρωπος και τα δημιουργήματά του, 
οι κοινωνικές διαρθρώσεις, ανάγκες, σχέσεις και αλληλεπιδράσεις αποτελούν σημαντικό 
και συνεχές αντικείμενο μελέτης. Το παιδί ως μέλος μιας οικογένειας, ενός χωριού ή μιας 
πόλης παρατηρεί και αποκτά προσωπική εμπειρία γεγονότων ή καταστάσεων, καθώς επί-
σης και των απαιτήσεων και προστριβών που επιφέρει η συνύπαρξη. Στη μαθησιακή περιο-
χή της «Προσωπικής και Κοινωνικής Ανάπτυξης» (Π. Ι, 2011γ), οι μαθητές του Νηπιαγωγεί-
ου δομούν την προσωπική και κοινωνική τους ταυτότητα, εξετάζουν και ερευνούν το εγγύς 
και ευρύτερο ανθρωπογενές περιβάλλον τους, τον τόπο καταγωγής τους, τις σχέσεις, τις 
ομοιότητες και τις διαφορές τους με τους άλλους. Στο κεφάλαιο του «Ανθρωπογενούς Πε-
ριβάλλοντος» στο πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου συμπλέκονται σχεδόν όλα τα γνωστικά 
αντικείμενα και μελετώνται βασικές έννοιες και διαδικασίες τους. Οι μαθησιακές προτεραι-
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ότητες δε, αφορούν σε κανόνες και όρους κοινωνικοποίησης και ένταξης του παιδιού αλλά 
και γνωριμίας με τον κόσμο που το περιβάλλει (ΜΠΕ, 2011). 

Για μια τέτοια, εξ απαλών ονύχων, γνωριμία του κόσμου, οι διερευνήσεις είναι οι πλέον 
κατάλληλες διδακτικές τεχνικές, ώστε, μέσω διαθεματικών συνδέσεων και με αξιοποίηση 
των ΤΠΕ, να οικοδομηθούν και να κατακτηθούν νέες σχετικές γνώσεις και δεξιότητες (Π. Ι, 
2011α). 

Η παρούσα εργασία, ορμώμενη από την αμέσως παραπάνω πρόταση επιχειρεί ένα συγκε-
ρασμό και μια σύζευξη μεθοδολογικών τεχνικών και μέσων διδασκαλίας, καθότι μέσω δια-
θεματικών, διερευνητικών δραστηριοτήτων και με την συνδρομή των ΤΠΕ, προσεγγίζει και 
επεξεργάζεται την παιδαγωγικά προκλητική θεματική περιοχή «της πόλης μου». Η κρίσιμη 
ανάμειξη των ΤΠΕ στις παρεμβάσεις, οι οποίες θα ακολουθήσουν, δικαιολογεί και την μικρή 
αναφορά, που αμέσως ακολουθεί, σχετικά με την ψηφιακή συνεισφορά στη διδακτική πρα-
κτική του Νηπιαγωγείου.  

Η «μαθησιακά ζεστή» γωνιά του Υπολογιστή στο Νηπιαγωγείο 

Οι σημερινές διευρυμένες διαστάσεις της ψηφιοχώρας, με την διείσδυση της πληροφορι-
κής επιστήμης, σχεδόν σε κάθε ανθρώπινη δράση, πράξη και ενέργεια, καθώς και τα γνω-
σιοκεντρικά στηρίγματα της κοινωνίας ανάγουν τον ρόλο των ΤΠΕ, ιδιαιτέρως στην εκπαί-
δευση, σε ζωτικό και κυρίαρχο (Liu, Toki & Pange, 2014; Μαστρογιάννης, 2013). Πολλοί υ-
ποστηρίζουν ότι δύσκολα θα βρεθεί μια χώρα στον κόσμο, η οποία θα αδιαφορεί για την 
εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού τα τεχνολογικά εργαλεία μπορούν 
να φέρουν την αλλαγή και την καινοτομία στην εκπαίδευση (στο Liu, Toki & Pange, 2014). 

Οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν εισέλθει δυναμικά και παροτρυντικά και στην Προσχολική 
Εκπαίδευση, όπως μαρτυρούν τα προγράμματα σπουδών στα εκπαιδευτικά συστήματα σε 
πολλές χώρες στον κόσμο (Moravcik, Pekarova & Kalas, 2009). Μάλιστα, πολλά παιδιά φθά-
νουν ήδη στις πύλες του Νηπιαγωγείου κατά τι ψηφιακώς εγγραμματισμένα, εξαιτίας της 
αξιοσημείωτης εμπειρίας που έχουν αποκομίσει στο σπίτι. Άλλωστε η ενασχόληση των μα-
θητών με τον υπολογιστή προτείνεται να ξεκινά από την ηλικία των τριών ετών (Μαστρο-
γιάννης, 2014).  

Βέβαια κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών, πολλά αποτελέσματα ερευνών και με-
λετών εναντιώνονταν στη χρησιμότητα της τεχνολογίας στην Προσχολική Αγωγή, αφού δια-
τείνονταν πως η χρήση του υπολογιστή, πριν από την ηλικία των 7 ετών, μπορεί να περι-
κλείει αναπτυξιακούς κινδύνους και εξελικτικές αναχαιτίσεις, αφού τα παιδιά προσχολικής 
ηλικίας είναι περισσότερο ευπαθή και ευάλωτα (Liu, Toki & Pange, 2014; Μαστρογιάννης, 
2014). Επιπλέον, πολλοί υποστηρίζουν ότι τα παιδιά μαθαίνουν περισσότερα από τις ε-
μπειρίες της πραγματικής ζωής, παρά από αυτά που προσφέρονται από τις ΤΠΕ (Lepičnik-
Vodopivec & Samec, 2012). 

Τελευταία ωστόσο, άρχισε να διαφαίνεται η σημαντική συμβολή των ΤΠΕ στην εκπαιδευτι-
κή πρακτική, ως ενός αξιόλογου γνωστικού εργαλείου με σημαντικές θετικές επιπτώσεις 
στη διδασκαλία και μάθηση των μικρών μαθητών. Ως αποτέλεσμα αυτού του θετικού κλί-
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ματος, ψηφιακές πρακτικές άρχισαν, σταδιακά, να εντάσσονται στο Πρόγραμμα Σπουδών 
και στην καθημερινή ρουτίνα του Νηπιαγωγείου (Nikolopoulou, 2014). Οι μικροί μαθητές 
αρέσκονται να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ, κυρίως γιατί είναι κάτι νέο και ελκυστικό σε σύγκρι-
ση με τα παραδοσιακά εποπτικά μέσα (Kalogiannakis & Zaranis, 2012). Σημαντική και για 
αυτό ευπρόσδεκτη είναι και η αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σπίτι, αφού έτσι εξασφαλίζεται τα-
χύτερα και αποτελεσματικότερα η εξοικείωση και η πρόοδος των παιδιών με τις ΤΠΕ 
(Plowman et al, 2006). 

Είναι θεμελιακή και μαθησιακά πλεονασματική η δημιουργία σωστής στάση προς τις ΤΠΕ 
από την προσχολική και στοιχειώδη σχολική ηλικία, ώστε να παρακινηθεί το ενδιαφέρον 
του παιδιού για την εφαρμογή και την αξιοποίησή τους (Pohradsky, Londak & Cacikova, 
2010). Η κατάλληλη χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία ακόμα και επιστημονικών εννοιών 
είναι βαρύνουσας σημασίας για την πρώιμη παιδική ηλικία (Kalogiannakis & Zaranis, 2012).  

Ασφαλώς όμως, ο βέλτιστος τρόπος αξιοποίησης των ΤΠΕ στην Προσχολική Αγωγή παραμέ-
νει ένα κρίσιμο εκπαιδευτικό ζητούμενο (Nikolopoulou, 2014; Clements & Sarama, 2002), 
καθώς οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές στο χώρο του Νηπιαγωγείου δεν αποδεικνύουν και δεν 
προσυπογράφουν αυτόματα, τη διδακτική τους αποτελεσματικότητα. Η εκπαίδευση και η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και οι οραματιστές δάσκαλοι, με διευρυμένους νοη-
τικούς και παιδαγωγικούς ορίζοντες, αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχούς αξιοποί-
ησης των ΤΠΕ στην Προσχολική Εκπαίδευση (Kalogiannakis & Zaranis, 2012). Επιπλέον, για 
να αξιοποιηθεί στο έπακρο η εγγενής καταλυτικότητα των ΤΠΕ στη διαδικασία της μάθησης 
απαιτείται σχετικό Αναλυτικό Πρόγραμμα, σύγχρονες διδακτικές πρακτικές και μέθοδοι, 
πλούσια υλικοτεχνική υποδομή, ποιοτικά εκπαιδευτικά λογισμικά, αναπτυξιακά κατάλληλες 
δραστηριότητες και προπαντός αρμονική και ισορροπημένη συνύπαρξη και αξιοποίηση και 
ψηφιακών και χειραπτικών μέσων και βοηθημάτων (Μαστρογιάννης, 2014). 

Γενικά, οι συνεχώς αυξανόμενες «ψηφιακές χάρες και αβάντες» στην Προσχολική Αγωγή 
μπορούν να αναζητηθούν στη δυνατότητα δημιουργίας νέων εκπαιδευτικών περιβαλλό-
ντων, στην παροχή νέων μεθόδων διδασκαλίας, στον παραμερισμό και υποβάθμιση της 
παραδοσιακής παιδαγωγικής σχέσης δασκάλου και μαθητή αλλά και πρωτίστως στη βελτί-
ωση της ποιότητας της εκπαίδευσης (Liu, Toki & Pange, 2014). 

Ως κάποιες ειδικές παροχές του υπολογιστή και γενικά των ΤΠΕ (Nikolopoulou, 2014; Μα-
στρογιάννης 2014), αναφέρονται η απόκτηση και η ανάπτυξη διάφορων δεξιοτήτων, όπως 
γλωσσικών, κοινωνικοσυναισθηματικών, ψυχοκινητικών και λεπτής κινητικότητας, η ενί-
σχυση της κριτικής σκέψης και της δημιουργικότητας, οι πολλές δυνατότητες για επικοινω-
νία, για συνεργασία και για εξατομικευμένη διδασκαλία και τέλος η υποστήριξη παιδιών με 
ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Συνοπτικά, οι μαθητές της Προσχολικής εκπαίδευσης μπορούν να καρπωθούν, μέσω της 
αξιοποίησης των ΤΠΕ στην ειδικά διαμορφωμένη «γωνιά του Υπολογιστή», τριών ειδών μα-
θησιακές απολαβές (Plowman et al, 2006): 

• Διάθεση και όρεξη για μάθηση, λόγω αύξησης της αυτοεκτίμησης, της αυτοπεποί-
θησης, της ανεξαρτησίας, των κινήτρων, της επιθυμίας για συμμετοχή και τέλος της 
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ευχαρίστησης.  
• Υποστήριξη όλων των γνωστικών αντικειμένων, ανάπτυξη γνωστικών δεξιοτήτων 

αλλά και ενίσχυση της επικοινωνίας, της αυτο-έκφρασης και της ψυχαγωγίας.  
• Ανάπτυξη λειτουργικών δεξιοτήτων, όπως χρήση του πληκτρολογίου, του ποντικιού, 

των on/off διακοπτών, καθώς και πολλών άλλων περιφερειακών συσκευών.  

Ψηφιακές δραστηριότητες για το Νηπιαγωγείο με θέμα «Η πόλη μου» 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω σχεδιάστηκαν, με γενικό θεματικό τίτλο «Η πόλη 
μου», μια σειρά διαθεματικών δραστηριοτήτων, με σκοπό την πατριδογνωστική εμβάπτιση 
και καλλιέργεια αλλά και ταυτόχρονα την ψηφιακή ενημερότητα παιδιών του Νηπιαγωγεί-
ου. Οι μαθητές, μέσω αυτών των παρεμβάσεων, αναμένεται να γνωρίσουν την ιστορία της 
πόλης τους, να δουν την εξέλιξή της, θετική ή αρνητική, να κάνουν υποθέσεις, αλλά και να 
προτείνουν λύσεις για ένα καλύτερο μέλλον ειρηνικής συνύπαρξης και αγαστής συνεργασί-
ας. Επιπλέον, μέσα από τις προτεινόμενες δράσεις, οι μαθητές μπορεί να αναπτύξουν τη 
γλώσσα και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους, καθώς και να αποκωδικοποιήσουν τον πε-
ριβάλλοντα κόσμο τους. Η παρατήρηση, η περιγραφή, η σύγκριση, η ταξινόμηση, η αντι-
στοίχιση, η σειροθέτηση, η συμβολική αναπαράσταση (Κανδεράκη, 2013) αλλά και η διε-
ρεύνηση είναι στοχευόμενες και καίριες μαθησιακές διαδικασίες, οι οποίες μπορεί να βοη-
θήσουν τους μαθητές να διευρύνουν τις γνώσεις για την πόλη στην οποία ζουν και για την 
ιστορία της. Ακόμη, οι μαθητές μπορεί να κατανοήσουν τις πράξεις και τα αποτελέσματα 
των πράξεων ανθρώπων που έπαιξαν πρωταγωνιστικό ρόλο στην πόλη τους.  

Τα λογισμικά που θα χρησιμοποιηθούν στις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν είναι τα 
παρακάτω: 

• Το Kindspiration, ένα λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης, το οποίο μέσω δια-
γραμματικών αναπαραστάσεων παρουσιάζει σχέσεις μεταξύ εννοιών, υπό μορφή 
προτάσεων.  

• Το Power Point, το γνωστό λογισμικό παρουσίασης 
• Ο επεξεργαστής κειμένου, ένα από τα πλέον απλά, γνωστικά εργαλεία που επιτρέ-

πει στον εκπαιδευτικό να βελτιώσει την ενεργητικότητα και τη συμμετοχή των μα-
θητών του 

• Τα λογιστικά φύλλα για την επεξεργασία δεδομένων  
• Το διαδίκτυο, με τις πολλές δωρεάν εφαρμογές και τα προγράμματά του  
• Το Google Earth – Google Maps, τα γνωστά λογισμικά οπτικοποίησης, που επιτρέ-

πουν την αυτόματη μετάβαση σε οποιοδήποτε μέρος της γης και την καταγραφή 
δορυφορικών εικόνων, πόλεων και τοποθεσιών.  

• Το Revelation Natural Art, ένα λογισμικό αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της 
δημιουργικότητας. 

• Το Tux paint ένα πρόγραμμα ζωγραφικής για μικρά παιδιά και 
• Το Hot Potatoes, ένα δημοφιλές λογισμικό εξάσκησης και πρακτικής για τελική α-

ξιολόγηση 
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Οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

Η πατριδογνωστική θεματολογία μπορεί να έχει ως αφετηρία την εξερεύνηση γειτονικών 
του Μεσολογγίου πόλεων αλλά και την περιήγηση τοποθεσιών μέσα στην ίδια την Ιερή Πό-
λη. Η εκπαιδευτικός ρωτά τα παιδιά τι γνωρίζουν για την πόλη τους, τι θα ήθελαν να μά-
θουν, τι τους αρέσει και τι όχι, τι γνωρίζουν για την ιστορία της και αν έχουν επισκεφτεί κά-
ποια ιστορικά σημεία της. Κατόπιν, οι μαθητές αναφέρουν πόλεις που βρίσκονται κοντά 
στη δική τους και τις συγκρίνουν με το Μεσολόγγι. Αφού καταγραφούν όλες οι απαντήσεις, 
τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και αρχίζει η εικονική περιήγηση, η εξερεύνηση της πόλης 
και των όμορων περιοχών αλλά και της επιβεβαίωσης ή όχι των πρότερων απαντήσεων, 
χρησιμοποιώντας το Google Earth. Τα παιδιά εντοπίζουν στον ψηφιακό χάρτη περιοχές του 
Μεσολογγίου αλλά και τις γειτονικές πόλεις του.  

Στη δεύτερη δραστηριότητα, με την αξιοποίηση του Google Maps, τα παιδιά βρίσκουν τις 
οδούς όπου βρίσκονται τα σπίτια τους και το σχολείο και τις καρφιτσώνουν. Ακολούθως, 
δημιουργούνται οι αντίστοιχες διαδρομές και μετριούνται οι αποστάσεις από το σπίτι στο 
σχολείο, για κάθε μαθητή. Στη συνέχεια, αυτές οι αποστάσεις μεταφέρονται στο Excel, ε-
ντοπίζεται η μεγαλύτερη και η μικρότερη διαδρομή προς το σχολείο και δημιουργείται το 
σχετικό, παραστατικό γράφημα.  

Είναι αλήθεια ότι οι υπολογιστές γραφείου δεν είναι εργονομικά κατάλληλοι για πολύ μι-
κρά παιδιά, αφού αυτοί σχεδιάστηκαν για τους ενήλικες. Τα υπόλοιπα όμως ψηφιακά βοη-
θήματα, όπως οι φωτογραφικές μηχανές, οι βιντεοκάμερες, τα κινητά τηλέφωνα, τα ηλε-
κτρονικά πληκτρολόγια και τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, επειδή παρέχουν καλύτερα στηρίγ-
ματα για την λεπτή και αδρή κινητικότητα αλλά και επειδή ευνοούν τη συνεργασία, είναι 
περισσότερο διασκεδαστικά και είναι πιο εύκολο να ενταχθούν σε δραστηριότητες παιχνι-
διού, στον κατεξοχήν χαρωπό χώρο του Νηπιαγωγείου (Plowman et al, 2006). Φυσικά δεν 
παραβλέπεται ότι καθώς τα μικρά παιδιά είναι πιο εξοικειωμένα με τα παραπάνω είδη της 
τεχνολογίας από το σπίτι, αυτά είναι πιο προσιτά στα παιδιά, τους ενισχύουν την εμπιστο-
σύνη και την αυτοπεποίθηση, παρέχοντάς τους, τελικά, ευκαιρίες, ώστε να αξιοποιήσουν 
πολλές γνώσεις και δεξιότητες (Plowman et al, 2010).  

Σε αυτό το ευνοούμενο, λοιπόν, μαθησιακό πλαίσιο, οι μαθητές περιηγούνται στην πόλη 
και με τη βοήθεια ψηφιακής μηχανής φωτογραφίζουν διάφορα σημεία της, τα οποία έχουν 
ιδιαίτερο ενδιαφέρον (μουσεία, μνημεία, αγάλματα, τείχη, βιβλιοθήκη, πατρογονικά σπίτια 
ποιητών, πάρκα κ.ά.). Η ψηφιακή φωτογραφία σε κάθε περίπτωση είναι ένας τρόπος αυτο-
έκφρασης, καθώς και ένα εργαλείο προβληματισμού και μάθησης για τα μικρά παιδιά 
(Hansen, 2009). Ύστερα, μέσω του Διαδικτύου, αναζητούνται εικόνες του Μεσολογγίου από 
το παρελθόν. Τέλος, με όλες αυτές οι φωτογραφίες (αυτές που τράβηξαν μόνα τους τα παι-
διά και οι αντλημένες από το Διαδίκτυο) μπορεί να δημιουργηθεί μια παρουσίαση στο 
Power Point με θέμα «Η πόλη μου στο χρόνο». Επιπλέον, αυτή η επίσκεψη στα διάφορα 
σημεία της πόλης μπορεί να αξιοποιηθεί γλωσσικά, αφού οι μαθητές μπορούν να μιλήσουν 
για την ιδιαίτερη ομορφιά τους καθώς και για τη σημασία τους στην ζωή των ντόπιων κα-
τοίκων. Η δημιουργία ενός πίνακα αναφοράς στο Word, με αυτές τις περιοχές ή τα σημεία 
της πόλης, είναι το επόμενο βήμα κατά την πραγματοποίηση των δραστηριοτήτων.  
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Πίνακες αναφοράς μπορούν, επίσης, να πραγματοποιηθούν με σημαντικές μορφές και 
προσωπικότητες της πόλης, οι οποίες διαδραμάτισαν σπουδαίο και εξέχοντα ρόλο στην πο-
ρεία της στο χρόνο (Κωστής Παλαμάς, Χαρίλαος και Σπύρος Τρικούπης, Λόρδος Βύρωνας, 
Μιλτιάδης Μαλακάσης κ.ά.) Το σχετικό λήμμα της Wikipedia «Μεσολόγγι» μπορεί να απο-
δειχθεί άκρως βοηθητικό, σε αυτή την πινακοποίηση.  

Στην επόμενη, έκτη δραστηριότητα αναμένεται να αναδειχθεί η μεγάλη συμμετοχή και 
συμβολή της Ιερής Πόλης του Μεσολογγίου στην εθνική παλιγγενεσία του 1821. Ο Κήπος 
των Ηρώων, που βρίσκεται στη βόρεια πλευρά του Μεσολογγίου αποτελεί το μαυσωλείο 
των ηρωικών πεσόντων, των ελεύθερων πολιορκημένων. Οι μαθητές αφού επισκεφτούν 
αυτόν τον ιερό χώρο, συζητούν για τον λόγο που χτίστηκε το περιβάλλον τείχος του, ποια 
ήταν η πρώτη του μορφή, ποιος ήταν ο μηχανικός που το έφτιαξε και, φυσικά, ιδιαίτερο 
μερίδιο αναφοράς και μελέτης αφιερώνεται στην ηρωική Έξοδο. Οι μαθητές μπορεί να ανα-
ζητήσουν στο Youtube (https://www.youtube.com/watch?v=hX4-CNAJT2k) το μελοποιημέ-
νο, από τον Γιάννη Μαρκόπουλο, ποίημα του εθνικού μας ποιητή Διονύσιου Σολωμού «Ε-
λεύθεροι Πολιορκημένοι». Ακόμα από το Διαδίκτυο μπορούν να αντληθούν γνωστοί και 
χαρακτηριστικοί πίνακες ζωγραφικής με θέμα την έξοδο. Στη συνέχεια, οι μαθητές, ως ει-
καστική κατακλείδα, μπορούν να ζωγραφίσουν το τείχος του Μεσολογγίου με το λογισμικό 
Tux Paint (2 παραδειγματικές περιπτώσεις στην εικόνα 1). Ας τονιστεί εδώ ότι τα ψηφιακά 
εργαλεία δεν πρέπει να θεωρείται πως αντιστρατεύονται την παιδική δημιουργικότητα, 
καθότι ερευνητικά δεδομένα έδειξαν ότι λογισμικά ψηφιακής σχεδίασης όπως το Tux Paint 
ενεργοποιούν τη δημιουργικότητα των παιδιών και μπορεί να χρησιμεύσουν ως ένα πολύ-
τιμο συμπλήρωμα των παραδοσιακών δραστηριοτήτων τέχνης (Hansen, 2009). 

  

Εικόνα 1: Δύο εκδοχές του τείχους του Μεσολογγίου στο Tux Paint 

Μια άλλη δραστηριότητα με τοπικό αλλά και οικολογικό περιεχόμενο μπορεί να συνυφαν-
θεί με την ονομαστή λιμνοθάλασσα του Μεσολογγίου,. Οι μαθητές με το λογισμικό 
Kidspiration κατασκευάζουν χάρτες εννοιών με ζωντανούς οργανισμούς, οι οποίοι ζουν στα 
γλυκά νερά. Επιπλέον, στο ίδιο λογισμικό μπορεί να σχεδιαστεί μια λιμνοθάλασσα αλλά και 
διάφορα ζώα, που ζουν στο νερό, τα οποία μπορεί να τοποθετηθούν εκτός αυτής. Τα παιδιά 
μπορούν να επιλέξουν όσα από τα ζώα αποτελούν την πανίδα της λιμνοθάλασσας και τα 
σέρνουν μέσα σε αυτή (στο γαλάζιο ομοίωμά της) (Εικόνα 2, αριστερά). Ως επέκταση αυτής 
της δραστηριότητας μπορεί με το ίδιο λογισμικό να σειροθετηθούν φλαμίνγκο σε φθίνουσα 
σειρά ως προς το μέγεθός τους και να αντιστοιχιστούν με τους, σε φθίνουσα πάλι διάταξη, 
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φυσικούς αριθμούς (Εικόνα 2, δεξιά). 

  

Εικόνα 1: Πανίδα λιμνοθάλασσας και φθίνουσα διάταξη φλαμίνγκο 

Τέλος, με το λογισμικό Revelation Natural Art μπορούν να σχεδιαστούν διάφορα μεγέθη 
βαρκών και ισάριθμα ψαριών, τα οποία, ανά δυο, θα αντιστοιχίζονται με βάση το σχετικό 
μέγεθος. Βέβαια, μια τελική δραστηριότητα θα μπορούσε να αφορά και σε ασκήσεις αξιο-
λόγησης της όλης παρέμβασης (π.χ ένα σταυρόλεξο ή ασκήσεις πολλαπλής επιλογής).  

Κάποιες άλλες δραστηριότητες, ως επέκταση, θα μπορούσαν να συνδεθούν με το οικοσύ-
στημα της λιμνοθάλασσας, τα οφέλη του αλλά και τους τρόπους προστασίας του. Επίσης, η 
μελέτη πινάκων ζωγραφικής με θέμα το Μεσολόγγι, με ειδική, βέβαια, αναφορά στην Έξο-
δο και στον Αγώνα του 1821 ενδείκνυται, αναμφισβήτητα, για διδακτική αξιοποίηση. Ακό-
μα, η συνειδητοποίηση και η ερμηνεία προβλημάτων, που ταλανίζουν τις πόλεις (καθαριό-
τητα, ηχορρύπανση, κυκλοφοριακή συμφόρηση κ. ά.), η αναζήτηση ποιητών και ποιημάτων 
που έχουν σημείο αναφοράς την πόλη μας αλλά και οι ασχολίες των κατοίκων αποτελούν 
πρόσφορα μαθησιακά πεδία. Φυσικά, οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν αφίσες με 
θέμα το Μεσολόγγι, βίντεο με σημαντικές περιοχές της Ιερής Πόλης αλλά και με γνωστούς 
Μεσολογγίτες εκπροσώπους, στα γράμματα στις τέχνες, στην πολιτική στον αθλητισμό, τα 
οποία θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα του Σχολείου. Επιπλέον και ένας πρόχειρος έντυπος 
τουριστικός οδηγός για το Μεσολόγγι μπορεί να δημιουργηθεί. Τέλος, ο εμπλουτισμός ό-
λων αυτών των δράσεων με πολλές εικαστικές δημιουργίες των μικρών μαθητών, στις ο-
ποίες μπορούν να συμπεριληφθούν και αποτυπώσεις εποικοδομητικών συνυπάρξεων στο 
μέλλον με τους γύρω μας, θα προσέδιδε παιγνιώδη, χαλαρωτικά αλλά και συνάμα κοινωνι-
κοποιητικά ψήγματα σε αυτή την πατριδογνωστική μας παρέμβαση.  

Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Την τελευταία δεκαπενταετία, μετά από μια περίοδο αμφισβήτησης και σκεπτικισμού, οι 
ΤΠΕ εισήλθαν δυναμικά, ως αξιόλογα μέσα διδασκαλίας, στη σύγχρονη εκπαίδευση. Ωστό-
σο, η αποτελεσματικότητα αυτής της ένταξης της τεχνολογίας στις σχολικές αίθουσες και η 
επιδιωκόμενη μαθησιακή συνεισφορά της αποτελεί ένα κρίσιμο, εκπαιδευτικό ζητούμενο. 
Το Νηπιαγωγείο, που αποτελεί ένα παιδαγωγικό ενδιαίτημα ψηφιακά ιθαγενών, έχει να 
επιτελέσει σημαντικά ουσιαστικό ρόλο στις διαδικασίες αγωγής και μάθησης και ουδόλως 
μπορεί να αγνοήσει αυτή την ψηφιακή πρόκληση. Η αξιοποίηση αυτού του κατακλυσμιαίου 
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τεχνολογικού διδακτικού οπλισμού απαιτεί, ασφαλώς, μια σειρά από προϋποθέσεις και 
νόρμες. Η χρήση των ΤΠΕ στην προσχολική εκπαίδευση δεν είναι πανάκεια (Kalogiannakis & 
Zaranis, 2012), αφού ένα ευάριθμο πλήθος παραμέτρων πρέπει να συνυπάρχει, ώστε να 
βελτιωθούν και να πολλαπλασιαστούν οι μαθησιακές απολαβές. Για παράδειγμα, η ισορ-
ροπία μεταξύ της ανεξαρτησίας του παιδιού και της ανάγκης για καθοδήγηση (Lindahl & 
Folkesson, 2012), η αξιοποίηση των σύγχρονων κονστρουκτιβιστικών και κοινωνικοπολιτι-
σμικών θεωριών, τα ευέλικτα αναλυτικά προγράμματα, τα καλά λογισμικά, οι κατάλληλες 
δραστηριότητες, οι πεποιθήσεις, οι στάσεις και η ουσιαστική επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών είναι κάποιες κλασικές αναγκαίες και ικανές συνθήκες για τεχνολογική ανάκαμψη.  

Πάντα σε συνδυασμό με χειραπττικά υλικά και βοηθήματα ως μια αξιωματική, απαράβατη 
παιδαγωγική αρχή στο Νηπιαγωγείο, οι μαθητές μαθαίνουν καλύτερα μέσα από βιωματικές 
ευκαιρίες και δραστηριότητες που έχουν νόημα για τα ίδια και τη ζωή τους έξω στον κόσμο 
(Π.Ι, 2011). Αυτές οι ευκαιρίες είναι άμεσα διαθέσιμες, αν οι εκπαιδευτικοί συμμετέχουν 
ενεργά και προωθούν τις εξερευνήσεις των μαθητών τους (Lindahl & Folkesson, 2012). 

Στην παρούσα εργασία, στο θεματικό πεδίο «Η πόλη μου», παρουσιάστηκαν πολλές δρα-
στηριότητες με βιωματικό, διερευνητικό χαρακτήρα, αντλημένες από τις εμπειρίες των παι-
διών, ως μια διαθεματική συμβολή για τη βελτίωση της προσωπικής και κοινωνικής ανά-
πτυξης των μικρών μαθητών. Οι προτεινόμενες δράσεις καλύπτουν, εξυπηρετούν και στηρί-
ζουν σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του Νηπιαγωγείου, ώστε οι μαθητές μέσω πλου-
ραλιστικών, μαθησιακών συνάρσεων, να γίνουν «άξιοι πολίτες», να γνωρίσουν τον τόπο 
τους, να τον αγαπήσουν και να θελήσουν, μελλοντικά, να τον κάνουν καλύτερο. Και όλα 
αυτά πάντοτε, με σεβασμό προς τους άλλους, με αποδοχή της διαφορετικότητας, με άμ-
βλυνση των διακρίσεων, και, φυσικά, με συνεχή καλλιέργεια ακαταστρατήγητων όρων κα-
θημερινής, αρμονικής και ελεύθερης συνύπαρξης.  
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Περίληψη 

Η εργασία με θέμα «Μύρισε …. φθινόπωρο» υλοποιήθηκε στο 2ο Νηπιαγωγείο Ζεφυρίου 
το σχολικό έτος 2013-2014. Το φθινόπωρο ως θεματική ενότητα αποτελεί ένα οικείο θέμα 
για τα παιδιά, γεγονός που δίνει την ευκαιρία για διερεύνηση πληροφοριών και προσέγγιση 
γνώσεων που συνδέονται με όλες τις μαθησιακές περιοχές,, προάγοντας έτσι την 
ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. Στόχος ήταν η ενεργοποίηση της μάθησης, η προαγωγή 
νέων γνώσεων, η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης και της δημιουργικότητας, η 
ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργατικής μάθησης και όλα με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή. Ο Η/Υ χρησιμοποιήθηκε ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης 
στο πλαίσιο των καθημερινών, συλλογικών τους δραστηριοτήτων. Βέβαια η διδασκαλία 
υποστηρίχθηκε και από άλλες συναφείς με το θέμα δραστηριότητες ώστε να επιτευχθεί 
ολιστική ανάπτυξη του θέματος. Για την υλοποίηση και για την αξιολόγηση του 
προγράμματος  χρησιμοποιήθηκαν λογισμικά ανοικτού και κλειστού τύπου. 

Λέξεις - κλειδιά: Διαθεματικότητα, συνεργατική μάθηση, ανακαλυπτική, διερευνητική 
μάθηση, παιγνιώδη μάθηση, πληροφορικός αλφαβητισμός. 

 Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

Μύρισε… Φθινόπωρο στον υπολογιστή μας 

 Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί αποτελεί μία διαθεματική προσέγγιση με κεντρικό 
άξονα το Φθινόπωρο. Είναι ένα θέμα οικείο σε όλα τα παιδιά που δίνει την ευκαιρία για 
διερεύνηση πληροφοριών και προσέγγιση γνώσεων που συνδέονται με όλες τις μαθησιακές 
περιοχές, τη γλώσσα, τη μελέτη περιβάλλοντος, τα μαθηματικά, τη δημιουργία και έκφραση 
και την τεχνολογία, προάγοντας την ολόπλευρη σωματική, συναισθηματική, νοητική και 
κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού.  

Είναι απόλυτα συμβατό με τις αρχές και τους στόχους του ΑΠΣ και του ΔΕΠΠΣ καθώς όλες 
οι επιμέρους δραστηριότητες του σεναρίου εξακτινώνονται και αλληλεπιδρούν με τα 
προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των Μαθηματικών, της 
Γλώσσας, της Μελέτης περιβάλλοντος και της τεχνολογίας. Βασίζεται σε σύγχρονες 
παιδαγωγικές θεωρίες (εποικοδομητικές και κοινωνιοπολιτισμικές προσεγγίσεις) όπου 
υπάρχει ενεργοποίηση της μάθησης, προαγωγή νέων γνώσεων, ανάπτυξη του κριτικού 
τρόπου σκέψης και της δημιουργικότητας. Ευνοεί την επικοινωνία και τη συνεργασία τόσο 
μεταξύ των μικρών ομάδων που δημιουργούνται, όσο και μεταξύ εκπαιδευτικού –μαθητών. 
Ο Η/Υ χρησιμοποιείται για την υποστήριξη της μάθησης των παιδιών, ως εργαλείο 
ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών, συλλογικών τους 
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δραστηριοτήτων. Στο πρόγραμμα συμμετείχαν όλα τα παιδιά του σχολείου και είχε 
διάρκεια 9 εβδομάδες. 

Διδακτικοί στόχοι 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο  

Γλώσσα 
• να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο  
• να αντιγράφουν λέξεις που εξυπηρετούν λειτουργικές ανάγκες 
• να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος είναι αναπαράσταση της γλώσσας 
• και η εικόνα είναι αναπαράσταση του κόσμου (Kidspiration)  

Μαθηματικά 
• να συγκεντρώνουν, να οργανώνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα. 
• να κάνουν αντιστοιχίσεις. 
• να αντιλαμβάνονται και να αναπαραγάγουν μοτίβα 
• να εκτελούν απλές μαθηματικές πράξεις 

Μελέτη Περιβάλλοντος 
• να αντιληφθούν την αλληλεπίδραση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του 

ανθρώπου 
• να αποκτήσουν θετικές συμπεριφορές για το περιβάλλον 
• να αντιλαμβάνονται τη χρονική ακολουθία γεγονότων  

Εικαστικά 
• να σχεδιάσουν, να ζωγραφίσουν και να εκφραστούν δημιουργικά, 

χρησιμοποιώντας τη φαντασία τους. 
• να έρθουν σε επαφή με έργα ζωγράφων. 

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 
• να αναπτύσσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης μέσω της συμμετοχής τους σε 

μικρές ομάδες και στην ολομέλεια. 
• να μάθουν να αξιοποιούν και να εφαρμόζουν τις νεοαποκτηθείσες πληροφορίες και 

γνώσεις. 
• να οικοδοµήσουν τη γνώση µέσω της διερευνητικής – ανακαλυπτικής µεθόδου. 
• να αναπτύσσουν την κριτική τους σκέψη και τη μεταγνωστική τους ικανότητα. 
• να μαθαίνουν παίζοντας 
• να αναπτύσσουν την αυτοεκτίμησή τους. 

Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. 
• να αναπτύξουν θετική διάθεση απέναντι στις Τ.Π.Ε. και να τις αξιοποιούν ως 

εργαλείο για την αναζήτηση και συλλογή πληροφοριών. 
• να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην 

εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει για διασκέδαση και για 
παιχνίδι. 
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Εκπαιδευτικά λογισμικά 

Για την υλοποίηση του σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν: 
1. Μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο (Google) ανοικτού τύπου, έκφρασης αναζήτησης και 

επικοινωνίας της πληροφορίας. Στηρίζεται στις κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες και στη 
θεωρία του εποικοδομητισμού. 

2. Λογισµικό εννοιολογικής χαρτογράφησης(Kidspiration) Λογισμικό γενικής χρήσης – 
ανοικτού τύπου. Ανήκει στα συστήματα μάθησης μέσω διερεύνησης, ανακάλυψης και 
οικοδόμησης.  

3. Επεξεργαστής κειμένου Λογισμικό γενικής χρήσης-ανοικτού τύπου, έκφρασης 
αναζήτησης και επικοινωνίας της πληροφορίας (συμβολική έκφραση).  

4. Λογισμικό έκφρασης και δημιουργικότητας (Natural Art,photoscape, Jigsaw puzzle ) 
5. Λογισμικό γενικής χρήσης-ανοικτού τύπου, έκφρασης αναζήτησης και επικοινωνίας της 

πληροφορίας . 
6. Λογισμικό δημιουργίας ασκήσεων και ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes, 

Λογισμικό Π.Ι ΓΛΩΣΣΑ Α΄-Β΄ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ και Ενσφηνώματα - Λογισμικά κλειστού τύπου. 
Ανήκουν στα συστήματα καθοδήγησης ή εκμάθησης και διδασκαλίας (εξάσκησης και 
πρακτικής). Στηρίζονται στις θεωρίες του Συμπεριφορισμού και της επεξεργασίας της 
πληροφορίας. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

Θεωρητική προσέγγιση 

Η ανάπτυξη του σεναρίου στηρίζεται στην ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας, στη 
διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και στις σύγχρονες θεωρίες της μάθησης: 

 Α. στον εποικοδομισμό του του J. Piaget, σύμφωνα με τον οποίο η ανάπτυξη της λογικής 
και επιστημονικής σκέψης του παιδιού είναι μια εξελικτική διαδικασία όπου ο κάθε 
μαθητής κατασκευάζει τη γνώση με το δικό του τρόπο, ενεργητικά σε ένα περιβάλλον 
πλούσιο σε ποικίλα εξωτερικά ερεθίσματα, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να 
αλληλεπιδρά μαζί του χωρίς να αποτελεί ο μαθητής απλά έναν παθητικό υποδοχέα 
πληροφοριών και «γνώσεων»,  

Β. στην ανακαλυπτική μέθοδο του J. Bruner όπου οι μαθητές ανακαλύπτουν τη γνώση μέσα 
από ανακαλυπτικές διαδικασίες - με το πείραμα, τη δοκιμή, την επαλήθευση ή τη διάψευση 
και  

Γ. στην Ομαδοσυνεργατική Μέθοδο Διδασκαλίας που βασίζεται στις κοινωνιοπολιτισμικές 
θεωρίες του: L. Vygotsky, ο οποίος δίνει σημαντικό ρόλο στην κοινωνική αλληλεπίδραση, 
καθώς, το μανθάνον υποκείμενο δεν κατασκευάζει την προσωπική του γνώση μέσα σε ένα 
πολιτισμικό και επικοινωνιακό «κενό», αλλά πάντοτε μέσα σε ευρύτερα πλαίσια, μέσα στα 
οποία η γνώση, δημιουργείται και σηματοδοτείται. Ο μαθητής επίσης δε μπορεί να 
δημιουργήσει ακόμη μόνος, έτσι, ο ρόλος του εκπαιδευτικού και γενικότερα του σχολείου 
και του περιβάλλοντος μέσα στο οποίο ζει και μαθαίνει ο μαθητής, είναι ιδιαίτερα 
σημαντικός. 
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Οι κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες υποστηρίζουν τη συνεργατική μάθηση σε όλες τις μορφές 
της και γενικότερα την κοινωνική αλληλεπίδραση. Οι ΤΠΕ επίσης είναι απόλυτα συμβατές 
με τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης και ενσωματώνονται με άριστο τρόπο στη διδακτική 
διαδικασία. 

Η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ έγκειται στο ότι παρέχουν στο μαθητή ένα πολυμεσικό και 
υπερμεσικό περιβάλλον και συμβάλουν στην κατανόηση και στην οικοδόμηση νέων 
εννοιών, στην ενίσχυση της παρατηρητικότητας και της μνήμης, στην κατανόηση της σχέσης 
ανάμεσα σε αιτία και αποτέλεσμα, στην ανάπτυξη της συμβολικής σκέψης, στη συσχέτιση 
ανάμεσα στο αφηρημένο και το συγκεκριμένο, στον πειραματισμό και στη διαδικασία 
επίλυσης προβλημάτων με αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην απόκτηση γνωστικών 
δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου.  

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ανομοιογενείς οµάδες των 2 και των 4 ατόμων, λαμβάνοντας 
υπόψη το δυναμικό της τάξης. Ο ρόλος του δασκάλου ήταν εµψυχωτικός και 
υποστηρικτικός.  

 

Αφόρμηση – δραστηριότητες 

1η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :Η αφορμή για το θέμα μας δόθηκε όταν κάποιο παιδί έφερε στο 
σχολείο κυδώνια από τον κήπο του. Έτσι δημιουργήθηκε ένας προβληματισμός γύρω από 
τα φρούτα που υπάρχουν αυτή την εποχή και τι άλλο συμβαίνει στην εποχή που 
βρισκόμαστε, το Φθινόπωρο. Αφού έγινε μια πρώτη συζήτηση στην «παρεούλα» 
προκειμένου να διερευνήσουμε τις προϋπάρχουσες γνώσεις των παιδιών, συζητήσαμε για 
το τι αλλάζει το φθινόπωρο και καταγράψαμε τις ιδέες των παιδιών ( τρώμε άλλα φρούτα, 
φοράμε άλλα ρούχα, ο καιρός αλλάζει, τα φύλλα πέφτουν, έχουμε τα πρωτοβρόχια, 
αρχίζουν οι γεωργικές ασχολίες). Στη συνέχεια θέσαμε την ερώτηση «πού μπορούμε να 
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βρούμε περισσότερες πληροφορίες για το Φθινόπωρο;». Μια από τις προτάσεις των 
παιδιών ήταν να ψάξουμε στον υπολογιστή. Έτσι χρησιμοποιήσαμε τη μηχανή αναζήτησης 
GOOGLE → ΕΙΚΟΝΕΣ → ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ. Δημιουργήσαμε μια βιβλιοθήκη εικόνων στην οποία 
αντιγράψαμε εικόνες που αφορούν το φθινόπωρο και φτιάξαμε τον εννοιολογικό πίνακα 
του Φθινοπώρου.  

 

2η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :Η πρώτη ενότητα με την οποία αποφάσισαν να ασχοληθούν τα παιδιά 
αφορά τα φρούτα. Χρησιμοποιώντας το λογισμικό Hot Potatoes διαμορφώσαμε μια 
δραστηριότητα αντιστοίχισης εικόνας και λέξης. 

  

3η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :Με το λογισμικό kidspiration δημιουργήσαμε μια δραστηριότητα όπου 
τα παιδιά αντιστοιχούν ένα προς ένα τα φρούτα.  
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  4η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Στο σταυρόλεξο αυτό καλέσαμε τα παιδιά να αναγνωρίσουν τα 
γράμματα των φρούτων και με τη βοήθεια των εικόνων να τα αντιγράψουν. 

 

5η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Στη δραστηριότητα αυτή του kidspiration τα παιδιά ταξινομούν τα 
φρούτα με κριτήριο το χρώμα τους και στη συνέχεια αριθμούν την ποσότητά τους. 

 

 6η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Με τη βοήθεια του λογισμικού Photoscape και χρησιμοποιώντας τις 
εικόνες που έχουμε αποθηκεύσει για τα φρούτα του φθινοπώρου κάθε παιδί δημιουργεί το 
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δικό του κολάζ, το οποίο αποθηκεύουμε, το εκτυπώνουμε, το πλαστικοποιούμε και το 
χρησιμοποιούμε για σουπλά. 

      

 

ΤΑ ΦΥΛΛΑ ΠΕΦΤΟΥΝ 

7η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Δημιουργήσαμε στο kidspiration μια δράση όπου τα παιδιά καλούνται 
να τοποθετήσουν στις ομάδες τόσα φύλλα όσα δείχνει ο αριθμός. 

 8η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Τα παιδιά χρησιμοποιώντας τις εικόνες του λογισμικού revelation 
natural art καθώς και τα εργαλεία σχεδίασης συνθέτουν εικόνες της φύσης το φθινόπωρο. 

 

9η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Καλούνται στο kidspiration να αναπαραγάγουν μια δεδομένη διάταξη  
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Ο ΚΑΙΡΟΣ ΑΛΛΑΖΕΙ 

10η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: Σε φύλλο εργασίας του word έχουμε μπαλόνια με τις λέξεις αυτές και 
τα νήπια καλούνται να ξεχωρίσουν τις λέξεις βάφοντάς τα με ένα χρώμα. 

 

11η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Χρησιμοποιώντας το kidspiration δημιουργούν ένα εβδομαδιαίο 
δελτίο καιρού παρατηρώντας τις καιρικές συνθήκες και τις συμβολίζουν. 
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12η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Χρησιμοποιώντας στο λογισμικό Γλώσσα Α - Β Δημοτικού την ενότητα 
«Ο λύκος και οι 4 εποχές» - «φθινόπωρο» γνωρίζουν λέξεις που έχουν σχέση με τη βροχή.  

Η ΕΝΔΥΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΘΙΝΟΠΩΡΟΥ 

13Η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Χρησιμοποιώντας τις εικόνες του λογισμικού Γλώσσα Α-Β- «Η 
κοκκινοσκουφίτσα» τα παιδιά «ντύνουν» την κοκκινοσκουφίτσα με φθινοπωρινά ρούχα . 

14η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Σε φύλλο εργασίας kidspiration τα παιδιά προσθέτουν ρούχα και 
δημιουργούν μια μεγαλύτερη ομάδα, την οποία αντιστοιχούν με αριθμό. 

 

ΓΕΩΡΓΙΚΕΣ ΑΣΧΟΛΙΕΣ - ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ 

15η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ: kidspiration όπου τα παιδιά καλούνται από το πλήθος των γραμμάτων 
που υπάρχουν να «γράψουν» στο κίτρινο πλαίσιο τη λέξη Ελιά. 
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16η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Στην ολομέλεια προτείναμε στα παιδιά να αναζητήσουμε πίνακες 
ζωγραφικής με θέμα το λιομάζωμα. Στο google εντοπίζουμε τους πίνακες και τους 
αποθηκεύουμε. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και επιλέγουν τον αγαπημένο τους πίνακα. 
Εκτυπώνουμε τους πίνακες που επέλεξαν. Δίνουμε χρόνο ώστε οι ομάδες να παρατηρήσουν 
και να συζητήσουν για τον πίνακά τους, περιγράφοντας τι βλέπουν, ποια χρώματα έχει 
χρησιμοποιήσει ο ζωγράφος, κτλ. Στη συνέχεια κάθε ομάδα παρουσιάζει τον πίνακά της. 

17η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :Σε συνέχεια της προηγούμενης δραστηριότητας, καλούμε τις ομάδες 
να φτιάξουν με το λογισμικό Jigsaw puzzle στον υπολογιστή το παζλ του πίνακα που είχαν 
επιλέξει. 

Ο ΤΡΥΓΟΣ 

 18η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:δημιουργήσαμε φύλλο εργασίας word με πίνακα διπλής εισόδου 
όπου τα παιδιά απεικόνισαν με το σύμβολο Χ το σημείο που συνδέονται η λέξη με την 
εικόνα. 

 

19η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ:Αναζητήσαμε στο διαδίκτυο βίντεο με θέμα τον τρύγο, τα παιδιά 
επιλέγουν και το κατεβάζουμε – αναπαράσταση τρύγου από θρακική εστία Εορδαίας.  
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Η ΣΠΟΡΑ 

20η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :Στην εικόνα που έχουμε στο revelation natural art τα παιδιά έχοντας 
ως σημείο αναφοράς το σώμα τους τοποθετούν αντίστοιχα τα τρακτέρ δεξιά και αριστερά. 

 

21η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ : στο kidspiration βάζουν τα στάδια ανάπτυξης του φυτού στη σωστή 
ακολουθία. 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ - ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ 

22η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :Τα παιδιά συμπληρώνουν το σταυρόλεξο στο Hot Potatoes  

 

 

23η ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ :τα παιδιά «παίζουν» στο λογισμικό Ενσφηνώματα 2 και ασκούνται 
στην πράξη της πρόσθεσης στους αριθμούς 0-5.  
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Τα παιδιά χάρηκαν, ευχαριστήθηκαν, προβληματίστηκαν και πάνω από όλα δημιούργησαν 
και έμαθαν. Καλλιέργησαν και ανέπτυξαν διαθεματικά δραστηριότητες που σχετίζονται και 
διατρέχουν όλα τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος. Το θέμα 
ανταποκρινόταν στις προϋπάρχουσες εμπειρίες, γνώσεις και στα ενδιαφέροντα των 
παιδιών. Όλες οι δράσεις υλοποιήθηκαν σε ένα κλίμα αγάπης, αποδοχής, σεβασμού. Καθ΄ 
όλη τη διάρκεια του προγράμματος η νηπιαγωγός συμμετείχε σε αυτό ως ισότιμο μέλος της 
ομάδας ενισχύοντας, ενθαρρύνοντας, δίνοντας πρωτοβουλίες, διευκολύνοντας και 
υποστηρίζοντας τις προσπάθειες των παιδιών. 
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Περίληψη 

Ο Εξερευνητής του Υπολογιστή είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που απευθύνεται σε παι-
διά προσχολικής ηλικίας. Είναι ένα εκπαιδευτικό εργαλείο που δημιουργήθηκε ως υποστη-
ρικτικό υλικό για τα ολοήμερα νηπιαγωγεία και μπορεί να αξιοποιηθεί για την υποστήριξη 
της διδασκαλίας των μαθηματικών. Περιλαμβάνει εκπαιδευτικές δραστηριότητες που συ-
μπληρώνουν το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών για τα μαθηματικά και δίνει τη δυνατότη-
τα στα παιδιά: α. να έρθουν σε επαφή και να εξοικειωθούν με βασικές μαθηματικές έν-
νοιες, β. να δώσουν λύσεις σε φανταστικές «προβληματικές» καταστάσεις, γ. να εξασκή-
σουν την κριτική τους σκέψη σε θέματα που αφορούν στα ενδιαφέροντά τους και δ. να α-
ξιοποιήσουν τις δυνατότητες των διαδραστικών εργαλείων του λογισμικού. Το περιεχόμενο 
του λογισμικού προάγει τη σταδιακή οικοδόμηση της γνώσης, μέσα από διαδικασίες παρα-
τήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχισης, σειροθέτησης και συμβο-
λικής αναπαράστασης, οργανώνοντας και επεκτείνοντας τις γνώσεις τους σχετικά με τους 
αριθμούς και την εκτέλεση απλών μαθηματικών πράξεων. 

Λέξεις - κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισμικό, μαθηματικά, πολλαπλές διδακτικές προσεγγίσεις. 
 

Εισαγωγή 

Στις σύγχρονες κοινωνίες, η τεχνολογία αποκτά όλο και μεγαλύτερη βαρύτητα, αφού η 
συμβολή της στην ανάπτυξη γίνεται όλο και πιο καθοριστική. Οι εξελίξεις μας οδηγούν τα-
χύτατα σε ένα μέλλον όπου όλων των ειδών οι πληροφορίες και οι υπηρεσίες θα είναι δια-
θέσιμες σε όλους τους ανθρώπους και οι δυνατότητες για επικοινωνία θα είναι απεριόρι-
στες (Κακλαμάνης, 2004). Η προσχολική εκπαίδευση (ΔΕΠΠΣ, 2003), ακολουθεί τις εξελίξεις 
και εντάσσει τη διδασκαλία της πληροφορικής στο πρόγραμμα σπουδών, στοχεύοντας στην 
απόκτηση νέων δεξιοτήτων στα παιδιά και στη δημιουργία μιας προσωπικής αντίληψης για 
τον κόσμο, καθιστώντας τη μάθηση ευκολότερη και πιο φυσική. Η χρήση των υπολογιστών 
στο νηπιαγωγείο χρησιμεύει στην πραγματοποίηση ασκήσεων και δραστηριοτήτων που δεν 
συνδέονται απαραίτητα με την ίδια την επιστήμη της Πληροφορικής, όπως η ζωγραφική, ο 
σχεδιασμός, τα εκπαιδευτικά λογισμικά (Κασκάλης, 2002). Τα τελευταία χρόνια, τα εκπαι-
δευτικά λογισμικά άρχισαν να εισάγονται στην εκπαίδευση ως υποστηρικτικό υλικό των 
υπολοίπων μαθημάτων (Κωτσαλίδου, 2011) και γι’ αυτό το σκοπό δημιουργήθηκαν αρκετά 
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αξιόλογα λογισμικά υπό την αιγίδα του υπουργείου παιδείας και διανεμήθηκαν σε όλες τις 
σχολικές μονάδες της χώρας μας. Ένα από τα παραχθέντα εκπαιδευτικά λογισμικά, είναι ο 
«Εξερευνητής του Υπολογιστή» που δημιουργήθηκε ως υποστηρικτικό υλικό για τα μαθη-
ματικά στο ολοήμερο νηπιαγωγείο (ΥΠΕΠΘ/ΚΠΣ, 2008) και το οποίο παρουσιάζουμε στην 
επόμενη ενότητα. 

Ο Εξερευνητής του Υπολογιστή 

Ο «Εξερευνητής του Υπολογιστή», είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό για τα μαθηματικά, που 
δημιουργήθηκε υπό την αιγίδα του υπουργείου παιδείας και διατέθηκε στα ολοήμερα νη-
πιαγωγεία, ως υποστηρικτικό υλικό για τη διδασκαλία των μαθηματικών. Αποτελεί ένα σύ-
νολο δραστηριοτήτων με πολυποίκιλους στόχους και προσφέρει τη δυνατότητα στα παιδιά, 
να εφαρμόζουν τα μαθηματικά στην καθημερινή πρακτική (Lakatos, 1996), ώστε να προ-
βληματίζονται και να ερευνούν διάφορες καταστάσεις (Schoenfeld, 1985), να στηρίζονται 
σε προηγούμενες γνώσεις και εμπειρίες (Λεμονίδης, 2013), να κάνουν απλές υποθέσεις και 
να καταλήγουν σε συμπεράσματα (Skemp, 1986). Παράλληλα, με τη χρήση του, επιτυγχάνε-
ται: α. η εξοικείωση των παιδιών με το πληκτρολόγιο και το ποντίκι, β. η χρήση των επιλο-
γών: αντιγραφή, επικόλληση, αποθήκευση, εκτύπωση, γ. η χρήση των εργαλείων του προ-
γράμματος της ζωγραφικής, της επεξεργασίας κειμένου και της περιήγησης στο διαδίκτυο 
και δ. η εξοικείωση με τις βασικές λειτουργίες του Η/Υ, όπως: έξοδος, έναρξη και άνοιγμα 
φακέλου (Βιδάκη, 2002). Το  σενάριο εκτυλίσσεται με τη βοήθεια δύο αφηγητών (του εξε-
ρευνητή του υπολογιστή και του εξερευνητή του κόσμου) οι οποίοι απευθύνονται στα παι-
διά με απλό και περιγραφικό λόγο και τα παρακινούν να παρατηρήσουν, να προβληματι-
στούν, να συγκρίνουν, να ανακαλύψουν. Μέσα από τους διαλόγους των αφηγητών, το παι-
δί κατανοεί ότι ο Η/Υ είναι ένα απλό εργαλείο στα χέρια του ανθρώπου και δεν αντικαθιστά 
σε καμιά περίπτωση τον κόσμο που τον περιβάλλει. 

Τα βασικά χαρακτηριστικά του λογισμικού 

Ο εξερευνητής του υπολογιστή, είναι ένα κλειστό λογισμικό, στο οποίο ο χρήστης ακολου-
θεί καθορισμένη πορεία, αλλά σε αρκετές περιπτώσεις, έχει την ευκαιρία να δράσει ελεύ-
θερα και να αυτοσχεδιάσει. Στην ηλικία των 4 έως 6 ετών, το παιδί έχει ανάγκη, περισσότε-
ρο την «ασφάλεια» του κλειστού λογισμικού και την «ασφαλή» καθοδήγηση του εκπαιδευ-
τικού (Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, 2007-13). Οι αφηγητές 
ενισχύουν θετικά το χρήστη να προσπαθεί ξανά, κάθε φορά που κάνει κάποιο λάθος και τον 
επιβραβεύουν κάθε φορά που τα καταφέρνει. Επίσης:  

1. Επιτρέπει την αλληλεπίδραση και συνεργασία των παιδιών.  
2. Οι δραστηριότητες είναι προσαρμοσμένες στα ενδιαφέροντα των παιδιών (οι εικό-

νες και το σενάριο είναι παρμένα από το αγαπητό περιβάλλον (φυσικό και ανθρω-
πογενές) των παιδιών και προκαλούν το ενδιαφέρον και την ευχαρίστηση. 

3. Συνδυάζεται η γνώση με το παιχνίδι. 
4. Η πλοήγηση στο μενού και σε όλα γενικά τα παιχνίδια είναι απλή και δεν μπερδεύει 

τα παιδιά. 
5. Το περιβάλλον είναι αισθητικά όμορφο, λιτό και προσεγμένο. 
6. Ακολουθεί τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος σπουδών (ΔΕΠΠΣ). 
7. Παρατηρείται διαφορετικός βαθμός δυσκολίας στις δραστηριότητες ανά ενότητα. 
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Το λογισμικό ο εξερευνητής του υπολογιστή (εικόνα 1) αποτελεί ένα σύνολο ξεχωριστών 
δραστηριοτήτων ενσωματωμένων σε ένα ενιαίο εκπαιδευτικό σενάριο (εξερεύνηση του 
κόσμου μέσα από τον υπολογιστή). 

 
Εικόνα 1: Η αρχική σελίδα του λογισμικού 

Η αρχική σελίδα του λογισμικού αποτελείται από πέντε ενότητες, οι οποίες παρουσιάζονται 
στην οθόνη ως υπολογιστές και διαχωρίζουν το εκπαιδευτικό υλικό σε πέντε επιμέρους ε-
νότητες.  Κάθε επιμέρους ενότητα, περιέχει ειδικά περιβάλλοντα, σχετικά με την εκάστοτε 
ενότητα, με την οποία καλούνται τα παιδιά να πραγματοποιήσουν διάφορες δραστηριότη-
τες. Στο κάτω μέρος της οθόνης, δίνονται οι επιλογές: περιεχόμενα, εκτύπωση, ήχος, βοή-
θεια, χάρτης πλοήγησης (εικόνα 2) και η έξοδος. Το λογισμικό δεν χρειάζεται ιδιαίτερη ε-
γκατάσταση και λειτουργεί σε οποιονδήποτε υπολογιστή αντιγραφεί. 
 

 
Εικόνα 2: Μέγιστος αριθμός σελίδων 

Οι αφηγητές του υπολογιστή, είναι δυο εξερευνητές που καλούν τα παιδιά να ταξιδέψουν 
μαζί τους και να γνωρίσουν τον κόσμο. Ο ένας, είναι υπέρμαχος του υπολογιστή και ο άλ-
λος, υπέρμαχος της φύσης και του ανθρώπου. Μέσα από αυτό το λεκτικό παιχνίδι, τα παι-
διά δημιουργούν, ανακαλύπτουν, αλλά και προβληματίζονται για τα θέματα που τους θέ-
τουν οι αφηγητές (εικόνα 3). 
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Εικόνα 3: Ο εξερευνητής του υπολογιστή και ο εξερευνητής του κόσμου 

Ξενάγηση στο λογισμικό 

Ο εξερευνητής του υπολογιστή περιέχει 5 ενότητες δραστηριοτήτων, οι οποίες εμπεριέχουν 
ποικίλες μαθηματικές έννοιες που προτείνονται στο πρόγραμμα σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003). 
Ειδικότερα: 

1. Η πρώτη ενότητα (εικόνα 4) αντλεί τα θέματά της από το άμεσο περιβάλλον του 
παιδιού, την τάξη ενός νηπιαγωγείου. Ο χρήστης έρχεται σε επαφή με μαθηματικές 
έννοιες προσπαθώντας να οργανώσει την εικονική τάξη ενός νηπιαγωγείου (χώρος, 
βιβλιοθήκη, παγκάκια, χρόνος). 

 
Εικόνα 4: Τα παιδιά οργανώνουν τις γωνιές της τάξης τους 

2. Η δεύτερη ενότητα (εικόνα 5) αντλεί τη θεματολογία της από το  ευρύτερο ανθρω-
πογενές περιβάλλον και με κίνητρο ένα φανταστικό παιχνίδι, ο χρήστης εξερευνά 
τον κόσμο και καλείται να δώσει λύσεις σε προβλήματα που κάθε φορά αντιμετω-
πίζει (λαβύρινθος, χρήματα, θερμοκρασία, Ελλάδα, Ήπειροι, Γη). 
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Εικόνα 5: Τα παιδιά ταξιδεύουν στην Ελλάδα παρέα με τους αριθμούς 

3. Η τρίτη ενότητα (εικόνα 6), διαπραγματεύεται τη φύση και το φυσικό περιβάλλον. 
Το παιδί καλείται να δράσει πάνω σε υποτιθέμενα προβλήματα που αφορούν στην 
πανίδα και τη χλωρίδα, τη θάλασσα, το βουνό, το φαινόμενο του αντικατοπτρι-
σμού, τους αστερισμούς κ.ά.). 

 
Εικόνα 6: Τα παιδιά συγκρίνουν τα θερμόμετρα και τα κατατάσσουν ανάλογα με τη θερμο-

κρασία τους 
4. Η τέταρτη ενότητα (εικόνα 7), περιέχει αγαπημένα παιχνίδια των παιδιών. Όχι όμως 

συνηθισμένα παιχνίδια, αλλά παιχνίδια που αφορούν στα σχήματα με τα οποία 
συνθέτουν μορφές, παιχνίδια με το βάρος των σωμάτων, με το ρυθμό και τη μουσι-
κή. 
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Εικόνα 7: Τα παιδιά δημιουργούν μορφές με σχήματα 

5. Η πέμπτη ενότητα (εικόνα 8), αφορά στους αριθμούς και προτείνει παιχνίδια για τη 
γνωριμία με τα σύμβολα των αριθμών, την αρίθμηση, απαρίθμηση, πρόσθεση, α-
φαίρεση, αντιστοιχήσεις και άλλες μαθηματικές έννοιες. 

 
Εικόνα 8: Τα παιδιά εξασκούνται με μορφές και αριθμούς (παιχνίδι μνήμης) 

Σε κάθε δραστηριότητα, δίδεται η δυνατότητα αποθήκευσης και εκτύπωσης, καθώς και ε-
πανάληψης της δραστηριότητας. 

Παρατηρήσεις  

Ο εξερευνητής του υπολογιστή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί α. ως αφόρμηση και εισαγωγή 
στο εκάστοτε θέμα, β. ως εξάσκηση κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, γ. ως αξιολόγη-
ση και εμπέδωση των νέων γνώσεων στο τέλος των δραστηριοτήτων, δ. ως επιπλέον εξά-
σκηση και ευχαρίστηση στον ελεύθερο χρόνο των παιδιών. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό μπορεί να καλύψει ένα μεγάλο αριθμό ωρών διδασκαλίας και 
ως διερευνητικό, μαθησιακό περιβάλλον, μπορεί να αξιοποιηθεί προκειμένου να: α. παρα-
κινήσει τα παιδιά να συνεργάζονται μεταξύ τους μέσα στην τάξη, αλλά και εξ αποστάσεως, 
μέσω διαδικτύου, να ανταλλάσσουν και να συγκρίνουν ποικίλα δεδομένα και β. ενθαρρύνει 
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τον πειραματισμό, την εξερεύνηση και την επαφή με προγράμματα του ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή. 

Επιλογικά  

Παρότι παρατηρείται αρκετά μεγάλη παραγωγή εκπαιδευτικών λογισμικών που μπορούν 
να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό στην εργασία μέσα στην τάξη, εντούτοις, η πραγματικότη-
τα είναι απογοητευτική. Η εμπειρία σε διεθνές επίπεδο δείχνει ότι η αποτελεσματική έντα-
ξη των εκπαιδευτικών λογισμικών στη μαθησιακή διαδικασία, δεν είναι απλή πράξη. Παρό-
λο που οι εκπαιδευτικοί επιμορφώνονται συνεχώς στις Ν.Τ. ελάχιστοι είναι αυτοί που έχουν 
ξεφύγει από τις παραδοσιακές μεθόδους διδασκαλίας και έχουν εντάξει στην καθημερινή 
πρακτική της τάξης τη χρήση των ποικίλων εργαλείων των ΤΠΕ. (Σταυρίδου & Σολομωνίδου, 
2002). Η σύγχρονη εποχή, πλέον προστάζει την αλλαγή των μεθόδων εργασίας και τη χρήση 
όλων των εργαλείων των νέων τεχνολογιών για την πιο ενεργητική συμμετοχή των παιδιών 
στην ανακάλυψη της γνώσης (Ράπτης & Ράπτη, 1998). Ο εκπαιδευτικός αναδεικνύεται ο 
καθοριστικός παράγοντας που ενστερνίζεται ή απορρίπτει, δίνει κύρος ή ακυρώνει την εκ-
παιδευτική προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ, ενώ ταυτόχρονα εξελίσσεται από διαμεσολαβητή 
σε συνδιαμορφωτή των καινοτομικών παρεμβάσεων (Γλέζου, 2002). Η σύμπραξη επίσης 
των εκπαιδευτικών φορέων, η συνεχής παιδαγωγική και υλικοτεχνική υποστήριξη των εκ-
παιδευτικών,  η δημιουργία κοινοτήτων μάθησης και η ανάπτυξη συνεργασίας, γόνιμης α-
νταλλαγής και αξιοποίησης ιδεών και εμπειριών αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για 
την ουσιαστική ένταξη των τεχνολογικών εργαλείων στη μαθησιακή διαδικασία. 
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Πάμε ένα ταξίδι στο … διάστημα. Ένα διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο 

Μπάμπουρα Άννα 
Νηπιαγωγός 

anna.baboura@gmail.com 
 

Περίληψη 

Ένα διδακτικό σενάριο, ορίζεται ως: «Η πλήρης περιγραφή της εκπαιδευτικής πορείας μέσα 
στην τάξη για τη διδασκαλία συγκεκριμένων γνωστικών αντικειμένων, η υιοθετούμενη και 
απαραίτητη παιδαγωγική προσέγγιση, η απαραίτητη προεργασία καθώς και η αξιολόγηση 
της όλης διαδικασίας». (Τζίμας, 2009). Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος για την εκπό-
νηση του διδακτικού σεναρίου, έγινε με βάση τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά 
νηπιακής ηλικίας στην προσέγγιση βασικών εννοιών αστρονομίας, καθώς και για τον εν-
θουσιασμό που παρουσιάζουν για την ανακάλυψη του ηλιακού μας συστήματος. (Ραβάνης, 
2009). 

Λέξεις - κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, Ηλιακό σύστημα, Διάστημα, Νηπιαγωγείο 

Εισαγωγή 

Η ελληνική κοινωνία, όπως όλες οι κοινωνίες, εξελίσσεται διαρκώς. Για το λόγο αυτό η εκ-
παίδευση και η αγωγή που παρέχονται στις νέες γενιές, οφείλουν να είναι ανάλογες των 
αλλαγών που δημιουργούνται ώστε τα παιδιά όταν θα βγουν στην κοινωνία, να είναι ανε-
ξάρτητες προσωπικότητες και να μπορούν να αντιμετωπίζουν τις νέες καταστάσεις με ευε-
λιξία και επιτυχία. Τα τελευταία χρόνια, η ανάπτυξη των Νέων Τεχνολογιών έχει εισαχθεί σε 
όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας και η εξέλιξη λοιπόν της εκπαίδευσης, 
οφείλει να συμβαδίζει με την εξέλιξη της κοινωνίας, δεν γίνεται λοιπόν, να αγνοήσουμε αυ-
τές τις τεχνολογικές και κοινωνικές εξελίξεις. Η ενσωμάτωση των Νέων Τεχνολογιών, θεω-
ρείται πλέον, επίκαιρο ζήτημα της εκπαιδευτικής πολιτικής. (Βουλτσίου, 2007).  

Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

«Πάμε ένα ταξίδι στο … διάστημα». Ένα διδακτικό σενάριο για το νηπιαγωγείο. 

Σκεπτικό του σεναρίου 

Η επιλογή του συγκεκριμένου θέματος (μια προσέγγιση και προσπάθεια κατανόησης του 
ηλιακού μας συστήματος από παιδιά προσχολικής ηλικίας) για την εκπόνηση του διδακτι-
κού σεναρίου, έγινε με βάση τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα παιδιά νηπιακής ηλικίας 
στην προσέγγιση βασικών εννοιών αστρονομίας, καθώς και για τον ενθουσιασμό που πα-
ρουσιάζουν για την ανακάλυψη του ηλιακού μας συστήματος. Η κατανόηση του σύμπαντος 
αποτελεί μια πρόκληση για την ανθρώπινη σκέψη. Στο χώρο της εκπαίδευσης, η μελέτη των 
ουράνιων σωμάτων έχει εισαχθεί ακόμα και στις χαμηλές βαθμίδες. Αυτό είναι εφικτό να 
γίνει με την κατάλληλη διδακτική μεθοδολογία, ώστε να υπερβούν οι δυσκολίες της σκέψης 
των μικρών μαθητών και να μπορέσουν να δημιουργήσουν κατάλληλα νοητικά σχήματα, τα 
οποία να συμβαδίζουν με τα επιστημονικά μοντέλα (ή με ότι αναγνωρίζουμε ως σχολική 
γνώση). Σε ένα πρώτο επίπεδο θα πρέπει, οι μαθητές να αντιληφθούν τη σφαιρικότητα της 
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Γης. Σε ένα δεύτερο επίπεδο, να εννοήσουν πως η Γη είναι ένα ουράνιο σώμα, το οποίο α-
ποτελεί μέρος ενός ηλιακού συστήματος. Τέλος, να μπορέσουν να αντιληφθούν πως η Γη 
περιστρέφεται γύρω από τον άξονά της και γύρω από τον ήλιο, αντίληψη που θα τα βοηθή-
σει να κατανοήσουν την εναλλαγή της ημέρας με τη νύχτα. (Ραβάνης, 2009). 

Πρόσθετη παιδαγωγική αξία 

Μέσα από το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο, ο εκπαιδευτικός, θα αξιοποιήσει την πρό-
σθετη παιδαγωγική αξία της τεχνολογίας, ώστε με τη χρήση των πολύ-αναπαραστασιακών 
εργαλείων, ο μαθητής να μπορέσει να αποκτήσει νέες εμπειρίες έκφρασης, προσέγγισης 
και διαχείρισης της νέας πληροφορίας, να δρα μέσα σε ομάδες, να εξασκείται και να δη-
μιουργεί. Μέσα από την αξιοποίησή τους, αναπτύσσονται διερευνητικές δραστηριότητες με 
έμφαση τόσο στη γνωστική πλευρά, όσο και την κοινωνική και τη συνεργατική πλευρά που 
προσφέρουν τα ψηφιακά εργαλεία. Επιπλέον, υπάρχει δυνατότητα για μεγαλύτερη ποικι-
λία δραστηριοτήτων, ανάμεσα στη διδασκαλία με την αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών 
και στη παραδοσιακή διδασκαλία. Τέλος, ενισχύεται η δημιουργικότητα των μαθητών και 
αναπτύσσεται η ελεύθερη σκέψη των παιδιών. (Κυνηγός, 2006). 

Πλαίσιο εφαρμογής - Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η εκτιμώμενη διάρκεια του διδακτικού σεναρίου υπολογίζεται στους δύο μήνες περίπου, η 
χρονική διάρκεια του σεναρίου, μπορεί να αυξηθεί ή μειωθεί ανάλογα με το ενδιαφέρον, 
τις ανάγκες και τις δυσκολίες των παιδιών. Ένας πολύ σημαντικός παράγοντας που πρέπει 
να επισημανθεί, καθώς επηρεάζει τη διάρκεια των δραστηριοτήτων, είναι ο αριθμός των 
παιδιών της τάξης όπου εφαρμόζεται το διδακτικό σενάριο. 

Οργάνωση της διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή 

Η οργάνωση της τάξης γίνεται με τρεις μορφές: Εργασία σε ομάδες (στις ομάδες των παι-
διών φροντίζουμε να υπάρχουν νήπια και των δύο ηλικιών, με διαφορετικές ικανότητες, 
όπως επίσης και παιδιά με διαφορετική μητρική γλώσσα).Ατομική εργασία και στην ολομέ-
λεια. 

Τα γνωστικά προαπαιτούμενα είναι τα ακόλουθα: Εξοικείωση με βασικές λειτουργίες των 
προγραμμάτων που χρησιμοποιούνται στις δραστηριότητες. Εξοικείωση με την αποθήκευ-
ση αρχείων. Εξοικείωση με την αναζήτηση πληροφοριών και φωτογραφιών/βίντεο στο δια-
δίκτυο. Τα παιδιά θα πρέπει να έχουν ήδη δουλέψει σε ομάδες πριν από την εφαρμογή του 
σεναρίου. 

Η απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή περιλαμβάνει: έναν τουλάχιστον υπολογιστή με 
σύνδεση στο διαδίκτυο, τα απαραίτητα προγράμματα εγκατεστημένα, ένας εκτυπωτής, έ-
νας βιντεοπροβολέας. 

Διδακτικοί στόχοι 

Οι γενικοί διδακτικοί στόχοι, απαντώνται και στις βασικές αρχές του Διαθεματικού Ενιαίου 
Πλαισίου Προγραμμάτων για το Νηπιαγωγείο.  

Ανάλυση δραστηριοτήτων 
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Για την ολοκλήρωση μιας διδασκαλίας, ακολουθείται μια συγκεκριμένη πορεία, όπως πα-
ρουσιάζεται ακολούθως: άνοιγμα διδασκαλίας, επεξεργασία της νέας ύλης, κλείσιμο διδα-
σκαλίας και αξιολόγηση διδακτικού – μαθησιακού αποτελέσματος. Κατά το άνοιγμα του 
μαθήματος, ο διδάσκων προσπαθεί να προσελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών (στην πε-
ρίπτωση που το μάθημα, δεν έχει ήδη ανακύψει από τα ενδιαφέροντα ή τις απορίες των 
παιδιών), ώστε να τους ενεργοποιήσει κατάλληλα και να «δεχθούν» πιο εύκολα τη νέα 
γνώση. Ο στόχος αυτός επιτυγχάνεται με σύνδεση του θέματος με κάποιο επίκαιρο ή σημα-
ντικό γεγονός, οφείλουμε να τονίσουμε τη σημαντικότητα του θέματος και να ενεργοποιή-
σουμε το ενδιαφέρον των παιδιών μέσα από «προκλητικές» ερωτήσεις, όπου θα δημιουρ-
γήσουν προβληματισμό και κίνητρα στους μαθητές. Σε αυτό συντείνει και η χρήση εικόνων, 
βίντεο, πειραμάτων ή και προσομοιώσεων. (Μαυρόπουλος, 2013). 

Τα παιδιά, τα οποία φοιτούν στο νηπιαγωγείο, έχουν ήδη κάποιες γνώσεις σχετικά με τη Γη 
και το ηλιακό μας σύστημα. Μέσα από το καταιγισμό ιδεών, μπορούμε να ελέγξουμε τις 
πρότερες γνώσεις τους και επιπρόσθετα τι θέλουν να μάθουν, ποια είναι τα ενδιαφέροντά 
τους και ποιες είναι οι απορίες τους. Ο καταιγισμός ιδεών (brainstorming), ή αλλιώς η ιδεο-
θύελλα, χρησιμοποιείται για να καταγράφουμε τις ιδέες μας (δεν είναι απαραίτητο, να 
μπουν σε χρονολογική σειρά ή σε σειρά προτεραιότητας), απλά εφαρμόζεται για να υπάρ-
χουν οι ιδέες με τις έννοιες κλειδιά που τις συνδέουν. Συνήθως, γίνεται και η καταγραφή 
των υποθέσεών μας ή ακόμα και κάποιων εναλλακτικών σχεδίων ή δραστηριοτήτων. Οι ε-
ναλλακτικές προτάσεις, δεν είναι υποχρεωτικό να υλοποιηθούν, παρά μόνο αν κριθεί απα-
ραίτητο ή αν προκύψουν. (Σερλέτη, 2003). Το αρχικό αυτό στάδιο της δραστηριότητας, γίνε-
ται στην ολομέλεια του τμήματος, με σκοπό να ακουστούν όλες οι απόψεις, να συζητηθούν, 
να σχολιασθούν. Με τον τρόπο αυτό τα παιδιά, συμμετέχουν σε συζητήσεις, χρησιμοποιώ-
ντας στοιχειώδη επιχειρηματολογία στην προσπάθειά τους να εξηγήσουν τις απόψεις και 
τις ιδέες τους. 

Η ηλικία των παιδιών είναι τέτοια που κρίνεται σκόπιμο, κατά τη διάρκεια του καταιγισμού 
ιδεών να οπτικοποιούμε τα όσα ζητούν ή εκφράζουν, ώστε να τα διευκολύνουμε, καθώς 
δεν έχουν κατακτήσει ακόμα τη δεξιότητα της γραφής και της ανάγνωσης. Το εποπτικό υλι-
κό, κατά τη διάρκεια της δραστηριότητας εξυπηρετεί τη ροή και την εξέλιξή της. Τα παιδιά 
μπορούν να ανατρέχουν ανά πάσα στιγμή, να βλέπουν σε ποιο σημείο της δραστηριότητας 
βρίσκονται, τι άλλο θέλουν να ανακαλύψουν. Για την επίτευξη του στόχου αυτού, μπορού-
με να αξιοποιήσουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό Kidspiration. Το λογισμικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης Kidspiration, αποτελεί ένα περιβάλλον μοντελοποίησης, το οποίο «αναπα-
ριστά γνώσεις, οι οποίες δεν δύναται να εκφραστούν με μετρήσιμο τρόπο». (Κόμης, κ.ά., 
2002). Το λογισμικό αυτό αποτελεί ένα ανοικτό εκπαιδευτικό περιβάλλον, ο σχεδιασμός 
του οποίου βασίζεται στη θεωρία της οπτικής μάθησης και στον εποικοδομισμό. (Ράπτης, 
κ.ά., 2006). 

Ο εννοιολογικός χάρτης, ή αλλιώς η εννοιολογική χαρτογράφηση, είναι η απεικόνιση μετα-
ξύ των εννοιών, για την καλύτερη οργάνωση του θέματος στην ανθρώπινη σκέψη. Ξεκινάμε 
πάντα από την κεντρική έννοια του θέματος και ακτινωτά, αναπτύσσουμε τις σχετικές έν-
νοιες. (Κουλουμπαρίτση, 2002). 
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Με μια επιπλέον αφόρμηση ή κίνητρο, μπορούμε να εμπλέξουμε το ενδιαφέρον των μαθη-
τών για το διάστημα, με προσομοιώσεις, οι οποίες κυκλοφορούν ελεύθερα στο διαδίκτυο, 
ώστε να τους διεγείρουμε το ενδιαφέρον, να τα βοηθήσουμε να προβούν σε υποθέσεις και 
εικασίες σχετικές με το θέμα. Μέσα από τις προσομοιώσεις αυτές, μπορούν να αντιληφ-
θούν αρχικά, το σχήμα, την τροχιά και τη θέση της Γης ως προς τον ήλιο.  

Στη συνέχεια της προσπάθειας προσέγγισης του θέματος, τα παιδιά μπορούν σε ομάδες 
εργασίας, να ασχοληθούν με ένα παιχνίδι στο λογισμικό Scratch.  

Το Scratch είναι μια δυναμική γλώσσα προγραμματισμού. Απώτερος στόχος είναι η διδα-
σκαλία εννοιών προγραμματισμού σε παιδιά, η οποία τους επιτρέπει να δημιουργήσουν 
παιχνίδια, βίντεο και μουσική. Τα παιδιά μπορούν να οδηγήσουν τον ήρωά τους, να ψάξει, 
να ανακαλύψει το διάστημα, να του αλλάξουν την μορφή και κάθε φορά να έχει διαφορετι-
κή αποστολή.  

Σε ένα αρχικό στάδιο, μπορεί ο διδάσκων να δείξει στα παιδιά τη λειτουργία του προγράμ-
ματος, με ένα μικρό σενάριο και στη συνέχεια να τα αφήσει να πειραματιστούν, να ανακα-
λύψουν τις δυνατότητες του ψηφιακού εργαλείου, αλλά και τις δικές του δεξιότητες, κατά 
τη διάρκεια εξερεύνησης και επίλυσης προβλημάτων. Ο εκπαιδευτικός, κατά τη διάρκεια το 
πειραματισμού και του «μαστορέματος» των νηπίων, βρίσκεται δίπλα τους, ώστε να διευ-
κολύνει τη διαδικασία, χωρίς να επεμβαίνει στις αποφάσεις τους. 

Για μια επανάληψη των όσων έχουν μάθει τα παιδιά και σαν αξιολόγηση και για ανατρο-
φοδότηση, μπορούν τα παιδιά να ασχοληθούν με ένα παιχνίδι ταξινόμησης – διάκρισης, 
στο λογισμικό Kidspiration. Στο παιχνίδι αυτό, τα παιδιά θα πρέπει να διακρίνουν ποιο είναι 
το διαφορετικό στοιχείο σε κάθε ομάδα και να το μεταφέρουν στο διπλανό πλαίσιο. Στόχος 
της δραστηριότητας είναι από την μία πλευρά να είναι σε θέση τα παιδιά να χειρίζονται το 
ποντίκι και από την άλλη να είναι σε θέση να διακρίνουν, μέσα από διαδικασίες παρατήρη-
σης. 

Μια επιπρόσθετη δραστηριότητα, που αρέσει ιδιαίτερα στα παιδιά νηπιακής ηλικίας, είναι 
η εικαστική έκφρασή τους. Μέσα από ποικίλα λογισμικά, τα οποία κυκλοφορούν ελεύθερα 
στο διαδίκτυο, μπορούν να εκφραστούν είτε ατομικά είτε ομαδικά. Ένα λογισμικό έκφρα-
σης είναι το Revelation Natural Art, όπου με τη χρήση των κατάλληλων εργαλείων, τα νήπια 
μπορούν να πειραματιστούν και να εκφραστούν καλλιτεχνικά, να δημιουργήσουν με στά-
μπες, με διαφορετικά μέσα ζωγραφικής (πινέλα, παστέλ, μαρκαδόρους), να επεξεργαστούν 
τη ζωγραφιά τους με μοτίβα ή συμμετρίες. Έχουν επίσης, τη δυνατότητα να την αποθηκεύ-
σουν και να ασχοληθούν μαζί της αργότερα ή να ασχοληθεί κάποιος συμμαθητής τους με 
αυτή. 

Με την ολοκλήρωση των ζωγραφιών τους, μπορούν να φτιάξουν μια ιστορία με βάση τις 
ίδιες τις δημιουργίες τους. Υπάρχουν δύο εναλλακτικές μέθοδοι, όπου και στις δύο μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν οι Τ.Π.Ε. Στην πρώτη περίπτωση μπορούν απλώς να εκτυπωθούν, οι 
ζωγραφιές των παιδιών. Ο στόχος στην παρούσα φάση είναι να μάθουν τα παιδιά τα μέρη 
του ηλεκτρονικού υπολογιστή και πώς λειτουργούν. Στη συνέχεια, σε συνεργασία μπορούν 
να πλάσουν μια ιστορία με άξονα τις ζωγραφιές τους. Η δημιουργία της ιστορίας γίνεται σε 
συνεργασία στις ομάδες. Στη δεύτερη περίπτωση, όπου απαιτείται μεγαλύτερη εξοικείωση 
των παιδιών με τα ψηφιακά εργαλεία, μπορούν να δημιουργήσουν μια ταινία μικρού μή-
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κους, με βάση πάλι τις δημιουργίες τους. Με τα κατάλληλα ψηφιακά εργαλεία, μπορεί να 
ηχογραφηθεί η φωνή των παιδιών, όπου το κάθε παιδί θα εξιστορεί ένα μέρος της ιστορίας 
(αφού πρώτα έχουν συνεργαστεί για την πορεία της ιστορίας τους). Οι ζωγραφιές τους, θα 
έχουν ήδη αποθηκευτεί στον υπολογιστή και με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού θα γίνει 
ο συγχρονισμός της εικόνας με τον ήχο. Στο τελικό σημείο, μπορεί να γίνει η συρραφή όλων 
των δεδομένων σε εργαλεία παρουσίασης, όπως το Power Point της Microsoft ή το Movie 
Maker. Για τη δημιουργία της παρουσίασης, τα παιδιά στην ομάδα, θα χωρίσουν τις αρμο-
διότητες και τους ρόλους, ώστε να προκύψει το αποτέλεσμα. 

Μια άλλη προοπτική της παρούσας διαδικασίας, είναι ο εμπλουτισμός του δομήματος των 
παιδιών με υπερσυνδέσμους, με βίντεο παρουσιάσεις, φωτογραφίες, ήχους ή οποιοδήποτε 
άλλο εποπτικό υλικό, κρίνουν τα ίδια σκόπιμο να συμπεριλάβουν. Το στάδιο αυτό μπορεί 
να γίνει σε ομάδες, όπου η κάθε ομάδα, αναλαμβάνει την αναζήτηση των αντίστοιχων πλη-
ροφοριών (βίντεο, φωτογραφίες κλπ) στο διαδίκτυο. 

Μια τελευταία δραστηριότητα, η οποία μπορεί να υλοποιηθεί, είναι το παιχνίδι «Κρεμάλα» 
στο περιβάλλον του λογισμικού Αβάκιο. Στόχος, της συγκεκριμένης δραστηριότητας, είναι η 
δόμηση των λέξεων από τα παιδιά. Στην παρούσα δραστηριότητα, τα παιδιά χωρίζονται σε 
ζευγάρια, όπου το ένα νήπιο θέτει τη λέξη και το δεύτερο προσπαθεί να τη βρει. Στη συνέ-
χεια οι ρόλοι αντιστρέφονται. 

Το κλείσιμο ή ολοκλήρωση της διδασκαλίας, γίνεται στην ολομέλεια της τάξης, μέσα από 
την επανάληψη των σημαντικότερων σημείων, επεξήγηση τυχών δυσκολιών των μαθητών 
και μέσα από την υλοποίηση εργασιών ή δραστηριοτήτων από τους μαθητές. (Μαυρόπου-
λος, 2013). 

Αξιολόγηση σεναρίου 

Η αξιολόγηση του σεναρίου γίνεται σε δύο φάσεις. Στην πρώτη φάση, στη διαμορφωτική 
αξιολόγηση, παρατηρούμε τα παιδιά κατά την ενασχόλησή τους με τις δραστηριότητες. Α-
ξιολογούμε αν οι δραστηριότητες προσελκύουν το ενδιαφέρον των νηπίων, το επίπεδο δυ-
σκολίας τους και τι είδους δυσχέρειες αντιμετωπίζουν οι μαθητές, αν οι δραστηριότητες 
βοηθούν τα παιδιά να συνεργαστούν και αν διαμορφώνεται στην τάξη ένα κλίμα επικοινω-
νίας και ανταλλαγής ιδεών. Στη δεύτερη φάση, στη τελική αξιολόγηση, αξιολογούνται οι 
επιμέρους στόχοι των δραστηριοτήτων. Αξιολογούμε αν τα παιδιά έμαθαν κάτι καινούργιο 
για τo ηλιακό μας σύστημα, αν ανέπτυξαν νέες δεξιότητες και στάσεις, αν κατανόησαν τη 
δυναμική των νέων τεχνολογιών ως εργαλεία και μέσα έκφρασης και ανακάλυψης και τέλος 
αν η επιλογή των λογισμικών ταίριαζε με τους στόχους των δραστηριοτήτων.  Αξίζει βέβαια, 
να αξιολογηθεί αν το σενάριο ήταν προσαρμοσμένο στη νοητική ικανότητα και ηλικία των 
παιδιών. 

Στο τέλος του διδακτικού σεναρίου, υπάρχει η δυνατότητα – πρόταση, να γίνει μια παρου-
σίαση των δραστηριοτήτων στους γονείς των παιδιών, στα υπόλοιπα τμήματα του σχολείου 
(αν υπάρχουν) ή σε άλλα σχολεία (π.χ. συστεγαζόμενα ή γειτονικά) ή ακόμα και σε άλλους 
φορείς της τοπικής κοινωνίας. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται και ένα «άνοιγμα» του σχολείου 
στην κοινωνία. Τα παιδιά μπορούν, να παρουσιάσουν τις δημιουργίες τους, με τη βοήθεια 
των Τ.Π.Ε. μέσα από έναν βιντεοπροβολέα ή φωτογραφίες.  
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Επεκτάσεις – βελτιώσεις 

Με την ολοκλήρωση του σεναρίου και την αξιολόγησή του, δύναται να γίνουν κάποιες αλ-
λαγές, όπου κρίνεται αυτό σκόπιμο, όπου δηλαδή, προέκυψαν δυσκολίες εφαρμογής ή ό-
που τα παιδιά δεν παρουσίασαν ενδιαφέρον. 

Πιθανές προεκτάσεις του θέματος, μπορεί να προκύψουν είτε μέσα από τη διερεύνηση του 
θέματος, είτε μέσα από τα ενδιαφέροντα των παιδιών. Ανάμεσα σε αυτές, μπορεί να είναι: 
η εναλλαγή των εποχών, η διαδοχή μέρας – νύχτας, επαγγέλματα που σχετίζονται με τη με-
λέτη και έρευνα του διαστήματος και κατ’ επέκταση, είναι δυνατό να μελετηθούν τα επαγ-
γέλματα. Επιπρόσθετα, μια ενδεχόμενη επέκταση του διδακτικού σεναρίου, μπορεί να είναι 
η γεωγραφία. Μέσα από την παρατήρηση και μελέτη του πλανήτη Γη, μπορεί να προκύψει 
η ενασχόληση με τις ηπείρους, χώρες και τη γεωγραφική θέση της Ελλάδας. Τέλος μια πι-
θανή επέκταση του θέματος είναι η μυθολογία, καθώς τα ονόματα αρκετών πλανητών, σχε-
τίζονται με πρόσωπα της ελληνικής μυθολογίας. 
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Σχεδιασμός και υλοποίηση e-portfolios βασισμένων στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαί-
δευσης Moodle για μαθητές Νηπιαγωγείου. Στάσεις και αντιλήψεις γονέων και εκπαιδευ-

τικού 

Καλτσούλα Αναστασία 
Νηπιαγωγός, Διπλωματούχος ΔΔΠΜΣ 

 «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση» 
nkaltsou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει τα αποτελέσματα μίας έρευνας που εξετάζει τη στάση και τις 
αντιλήψεις των γονέων και της εκπαιδευτικού ενός Νηπιαγωγείου σχετικά με την υλοποίη-
ση e-portfolios των μαθητών στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle. Αρχικά, 
παρέχονται βιβλιογραφικές πληροφορίες σχετικά με την αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση, το portfolio, το e-portfolio και το περιβάλλον του Moodle. Έπειτα, παρουσιάζε-
ται το ερευνητικό μέρος, όπου αναλύονται τα στάδια υλοποίησης της ερευνητικής διαδικα-
σίας. Αυτά είναι: προκαταρκτική έρευνα, υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων, δη-
μιουργία των e-portfolios, είσοδος των γονιών των μαθητών στην πλατφόρμα Moodle, συλ-
λογή στοιχείων από τα τελικά ερωτηματολόγια, στατιστική επεξεργασία και εξαγωγή τελι-
κών συμπερασμάτων. Επίσης, αναφέρονται τα τεχνικά μέσα που χρησιμοποιήθηκαν. 

Λέξεις - κλειδιά: αξιολόγηση, αυτοαξιολόγηση, ΤΠΕ, (e-) portfolio, Μoodle, διαδίκτυο  

Η αξιολόγηση στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Η αξιολόγηση αποτέλεσε ένα βασικό στοιχείο στην εκπαιδευτική διαδικασία από τη δεκαε-
τία του 1980. «Με τον όρο «εκπαιδευτική αξιολόγηση» εννοούμε τη συστηματική και οργα-
νωμένη διαδικασία συλλογής πληροφοριών, που αποβλέπει να προσδιορίσει με έγκυρο, 
αξιόπιστο και αντικειμενικό τρόπο το αποτέλεσμα κάθε παιδαγωγικο-διδακτικής ενέργειας 
σε σχέση με συγκεκριμένους στόχους και μεθοδολογία, και αποσκοπεί στον προσδιορισμό 
και στην αποτίμηση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας, του εκπαιδευτικού, των μα-
θητών, του αναλυτικού προγράμματος και του σχολικού συστήματος, όπως επίσης και στην 
επιλογή, υιοθέτηση, κρίση και τροποποίηση διαφόρων μεθόδων και διαδικασιών της εκπαί-
δευσης» (Ντολιοπούλου-Γουργιώτου, 2008, σελ. 20-21). 

Στην αγωγή της προσχολικής ηλικίας, η αξιολόγηση έχει σημαντικό ρόλο. Στόχος της είναι η 
γνωριμία και «αναγνώριση» των παιδιών ως ατόμων από τους εκπαιδευτικούς, η καταγρα-
φή της ατομικής προόδου του μαθητή, ο εντοπισμός τυχόν αναγκών των παιδιών, ο προ-
γραμματισμός της διδασκαλίας, ο εντοπισμός τομέων όπου είναι αναγκαία η βελτίωση κα-
θώς και ο εντοπισμός επιμορφωτικών αναγκών του προσωπικού, η αποτίμηση της αποτε-
λεσματικότητας ενός προγράμματος σε σχέση με τους στόχους που έχουν τεθεί, και τέλος η 
διευκόλυνση επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών και γονέων (Μπιρμπίλη Μ., 2006). Ακόμη, 
αξίζει να αναφερθεί μία ειδική περίπτωση / μέθοδο αξιολόγησης η «αυτοαξιολόγηση», ό-
που το υποκείμενο της αξιολόγησης δρα και ως αξιολογητής, δηλαδή αξιολογεί τον εαυτό 
του. 

Φάκελος υλικού μαθητή(portfolio) 
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Ο φάκελος αξιολόγησης ή φάκελος υλικού μαθητή(ΦΥΜ) ή portfolio είναι ταυτόχρονα η μέ-
θοδος και το εργαλείο που χρησιμοποιείται πλέον κατά κόρον για την αξιολόγηση των μα-
θητών της προσχολικής ηλικίας (και όχι μόνο), εμπλέκοντάς τους ίδιους στην αξιολόγηση 
τους, ενώ παράλληλα κρίνει και ο εκπαιδευτικός τη μαθησιακή τους εξέλιξη. Συνεπώς, η 
συμβολή του φακέλου υλικού στην ανάπτυξη της μεταγνώσης και της αυτοσυνείδησης του 
μαθητή είναι μεγάλη (Λουκέρης, Δ., Μαντάς, Π. & Μέλλα, Α. (2010) ). Επιπλέον, ο ΦΥΜ 
χρησιμοποιείται και για την αξιολόγηση του έργου της/του εκπαιδευτικού, βοηθώντας τον 
να βελτιώσει ο ίδιος τον τρόπο διδασκαλίας του και στη συνέχεια να λάβει αποφάσεις σχε-
τικά με το πώς θα συνεχίσει τη διδασκαλία του (Δουκάκης, Σ. (2005) ). 

Ο πιο διαδεδομένος ορισμός στη διεθνή βιβλιογραφία είναι αυτός των Arter & Spandel 
(1992) ο οποίος αναφέρει πως ο φάκελος υλικού μαθητή αποτελεί «η συστηματική συλλογή 
των εργασιών του μαθητή, η οποία διηγείται την ιστορία των προσπαθειών, της προόδου 
και των επιτυχιών του σε ένα ή περισσότερους τομείς. Η συλλογή αυτή πρέπει να περιλαμ-
βάνει τη συμμετοχή του μαθητή στην επιλογή των περιεχομένων του portfolio, τις οδηγίες 
για την επιλογή των «έργων», τα κριτήρια για την αξιολόγηση και αποδείξεις της δυνατότη-
τας του μαθητή για στοχασμό των δυνατοτήτων του».  
 
Ο φάκελος υλικού μαθητή, (ΦΥΜ), σύμφωνα με τον Οδηγό της Νηπιαγωγού (σελ.: 45), 
μπορεί να περιέχει: Σημειώσεις του εκπαιδευτικού ή του παιδιού, Φωτογραφίες, Μαγνη-
τοφωνήσεις, Λίστες ελέγχου, Φύλλα παρατήρησης, Δείγματα γραφής, Υλικό από την υλο-
ποίηση σχεδίων εργασίας, Αυτοαξιολογήσεις, Έργα παιδιών. 
 

Από το portfolio στο e-portfolio 

Λαμβάνοντας υπόψη ότι το portfolio θα μπορούσε να αποτελέσει ένα τύπο «πολυμεσικού 
βιογραφικού σημειώματος» -όσο για επαγγελματίες τόσο και για καλλιτέχνες, (για την προ-
βολή της εργασίας τους) (Παπαχαραλάμπους, Π. (2008).), στον οποίο παρέχονται πληροφο-
ρίες πέραν της κλασσικής λεκτικής μορφής, δεν αποτελεί έκπληξη αλλά μάλλον αναμενόμε-
νη εξέλιξη ότι τα portfolios έχουν σήμερα αναπτυχθεί σε ηλεκτρονική μορφή, αξιοποιώντας 
τις ψηφιακές τεχνολογίες. Έτσι, μπορεί κανείς χρησιμοποιώντας τες να καταγράψει, να α-
ποθηκεύσει και να ανακτήσει τις πληροφορίες που απαρτίζουν τον ΦΥΜ, σε οποιαδήποτε 
μορφή βρίσκονται αυτές. Ο ηλεκτρονικός φάκελος υλικού μαθητή (e-portfolio), δηλαδή, 
είναι η ψηφιακή αναπαράσταση των portfolios. 

Το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle 

To Moodle είναι ένα πολύ δημοφιλές ανοιχτού κώδικα (open source) και ελεύθερο (free ) 
λογισμικό (πλατφόρμα ηλεκτρονικής μάθησης) το οποίο χρησιμοποιείται ιδιαιτέρως στην εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση και ανήκει στα Συστήματα Διαχείρισης Μάθησης (ΣΔΜ) (Μπαϊρα-
κτάρη, Δ. & Παϊζάκης, Π.). Το Moodle προσφέρει μια ποικιλία εργαλείων τα οποία χρησιμο-
ποιούνται στη μάθηση και στη διδασκαλία από τους εκπαιδευτές και τους εκπαιδευόμε-
νους. Οι εκπαιδευτές χρησιμοποιώντας αυτά τα εργαλεία μπορούν να αξιολογήσουν τους 
εκπαιδευόμενους μέσα μια ποικιλία από δραστηριότητες αξιολόγησης που προσφέρονται. 
Ακόμη, στο Moodle μπορούν τόσο οι εκπαιδευτές όσο και οι εκπαιδευόμενοι να διαχειρι-
στούν δεδομένα όπως εργασίες μαθητών με πολυμεσικά αρχεία. Τέλος, το Moodle δίνει τη 
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δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να ελέγχει την τάξη του (οργάνωση εκπαιδευτικού περιβάλ-
λοντος, μαθητολόγιο, στατιστικά στοιχεία πρόσβασης και προόδου μαθητών κλπ.) αλλά και 
στο διαχειριστή του λογισμικού να ελέγχει τους χρήστες στους οποίους επιτρέπει την πρό-
σβαση, με το ανάλογο για τον καθένα επίπεδο δικαιωμάτων (διαχειριστής, καθηγητής, μα-
θητής, απλός επισκέπτης) μέσα από τις αναφορές χρήσης. 

Έρευνα και εκπαιδευτική παρέμβαση 
Κύριος σκοπός και βασικά ερωτήματα της έρευνας  

Κύριος σκοπός της έρευνας είναι α)να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν e-portfolios βασι-
σμένα στην πλατφόρμα ασύγχρονης εκπαίδευσης Moodle για μαθητές ενός Νηπιαγωγείου, 
όπως επίσης β)να ερευνηθούν οι στάσεις και οι αντιλήψεις γονέων και εκπαιδευτικού. 

Τα βασικά ερωτήματα τα οποία θα απαντηθούν με τα αποτελέσματα των συμπερασμάτων 
της έρευνας είναι: 

 Είναι το Moodle κατάλληλο από λειτουργικής πλευράς για τη δημιουργία και χρήση 
e-portfolios; 

 Αποτελεί η υλοποίηση του E-portfolio στο Moodle ένας αποδεκτός / ικανοποιητικός 
εναλλακτικός τρόπος παρακολούθησης προόδου του μαθητή; 

 Η υλοποίηση του E-portfolio στο Moodle προδιαθέτει για μια περαιτέρω συζήτηση 
κάνοντας παράλληλα και εξοικονόμηση χρόνου ή την αντικαθιστά; 

 Η υλοποίηση του E-portfolio στο Moodle διευκολύνει την εκπαιδευτικό και προτί-
θεται να τη συστήσει σε άλλους;(Τεχνολογικές γνώσεις, χρόνος) 

 
Ερευνητική διαδικασία 

Υποκείμενα έρευνας 

Η έρευνα και η εκπαιδευτική παρέμβαση προχώρησαν με τη συμμετοχή των εξής: 
Α) στο πρώτο μέρος πραγματοποιήθηκε προκαταρκτική έρευνα στην οποία πήραν μέρος 
15 γονείς των 16 παιδιών - τα 2 είναι αδέρφια - και μία (1) εκπαιδευτικός (η νηπιαγωγός της 
τάξης). Β) στο δεύτερο μέρος, όπου πραγματοποιήθηκε η συλλογή υλικού, η παρουσίασή 
του στο Moodle από τους γονείς και η συλλογή στοιχείων από τα ερωτηματολόγια γονέων 
για τη στάση τους σχετικά με τα e-portfolios, πήραν μέρος 8 παιδιά, 7 γονείς (τα 2 είναι α-
δέρφια) και η εκπαιδευτικός (η νηπιαγωγός της τάξης). Η επιλογή των 8 παιδιών έγινε με 
βάση τις απαντήσεις των γονιών τους στη προκαταρκτική έρευνα (αρχικά ερωτηματολόγια). 

Ερευνητικά εργαλεία 

Για τη διεξαγωγή της έρευνας, χρησιμοποιήθηκαν ερωτηματολόγια ημιδομημένου χαρα-
κτήρα με ερωτήσεις ανοιχτού και κλειστού τύπου, τα οποία δόθηκαν στους γονείς και στην 
εκπαιδευτικό. Επίσης, ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε και ένα από τα εργαλεία 
που παρέχει το Moodle στους χρήστες του, η «ομάδα συζητήσεων» (forum) όπου εκεί οι 
γονείς μπορούσαν να κάνουν το δικό τους σχόλιο, να γράψουν την άποψή τους ή ακόμη να 
επικοινωνήσουν με την εκπαιδευτικό μέσω της πλατφόρμας Moodle. 

 

Προκαταρκτική έρευνα 
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Στην Προκαταρκτική έρευνα, δόθηκαν στους γονείς ερωτηματολόγια σχετικά με τις γνώσεις 
τους στις ΤΠΕ. Με βάση, λοιπόν, τις απαντήσεις που έδωσαν, επιλέχθηκαν εκείνοι που θα 
συμμετείχαν στη διεξαγωγή της υπόλοιπης έρευνας και αυτομάτως επιλέχθηκαν τα παιδιά 
για τα οποία θα δημιουργηθούν τα e-portfolios στο περιβάλλον του Moodle. Ο κύριος πα-
ράγοντας με βάση τον οποίο επιλέχθηκαν οι 7 από τους 15 γονείς (8 παιδιά- τα 2 είναι α-
δέρφια) είναι ότι είχαν Η/Υ και πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι και έτσι θα μπορού-
σαν να έχουν άμεση πρόσβαση στο e-portfolio. Επίσης, χωρίστηκαν σε τέσσερις κατηγορίες 
με βάση τη συχνότητα χρήσης του Η/Υ και του διαδικτύου με σκοπό να εντοπιστούν τυχόν 
διαφορές στη στάση και στην αντίληψή τους σχετικά με τα e-portfolios και το Moodle.  

ΟΜΑΔΕΣ ΓΟΝΕΩΝ-ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΒΑΣΗ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ 
 ΝΕΦΕΛΗ  
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΣΤΕΛΙΟΣ 
 ΑΡΕΤΗ 
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΑΡΚΕΤΑ ΣΥ-
ΧΝΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

ΓΡΗΓΟΡΗΣ 

 ΤΑΣΟΣ 
ΑΡΚΕΤΗ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  ΙΩΑΝΝΗΣ 
 ΕΙΡΗΝΗ 
ΑΡΚΕΤΗ ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ Η/Υ ΚΑΙ ΣΠΑΝΙΑ 
ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟΥ  

ΚΩΝΣΤΑΝΤΗΣ 

Πίνακας 1: Κατηγοριοποίηση παιδιών ανάλογα με τη σχέση των γονέων με τις Νέες Τεχνο-
λογίες. 

Υλοποίηση εκπαιδευτικών παρεμβάσεων και συλλογή υλικού 

Για τη δημιουργία των e-portfolios στο Moodle υλοποιήθηκαν εκπαιδευτικές παρεμβάσεις 
στο χώρο του σχολείου (στην τάξη). Σκοπός ήταν να επιλεχθεί ένα εκπαιδευτικό θέμα από 
κάθε μήνα της σχολικής χρονιάς το οποίο σύμφωνα με το πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου 
είχε ήδη προσεγγισθεί διαθεματικά (είχαν υλοποιηθεί εκπαιδευτικές δραστηριότητες για 
όλες τις γνωστικές περιοχές) και αποτελούσε «αγαπημένο» θέμα για τα παιδιά. Έπειτα, υ-
λοποιήθηκαν δραστηριότητες με σκοπό την ανάκληση γνώσεων και τον προσδιορισμό νέων 
στόχων. Το επιθυμητό αποτέλεσμα ήταν να δημιουργηθούν e-portfolios με τις αγαπημένες 
εργασίες – δραστηριότητες των παιδιών οι οποίες θα αντιπροσώπευαν την μαθησιακή τους 
εξέλιξη και πρόοδο γενικότερα.  

Τεχνικά μέσα και λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν 

Για την ψηφιοποίηση του πρωτογενούς υλικού που συγκεντρώθηκε κατά τη διάρκεια των 
εκπαιδευτικών παρεμβάσεων χρησιμοποιήθηκαν τα εξής τεχνικά μέσα: Πρώτα απ’ όλα, 
χρειάστηκε Η/Υ με ηχεία και μικρόφωνo, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή και σαρωτής. Για 
τις ηχογραφήσεις, το μοντάζ των βίντεο και την αλλοίωση των χαρακτηριστικών των προ-
σώπων των παιδιών χρησιμοποιήθηκε το πρόγραμμα Camtasia Studio 8, το Camtasia Studio 
8 pp και το Ulead Video Studio. Τέλος, χρησιμοποιήθηκαν τρία ψηφιακά εκπαιδευτικά παι-
χνίδια για τη διαθεματική προσέγγιση ορισμένων θεματικών ενοτήτων (οι θεματικές ενότη-
τες είναι «Το Φθινόπωρο», «Οι Πλανήτες» και «Τα Σταφύλια»). 
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Περιγραφή της ανάπτυξης των e-portfolios στην πλατφόρμα Moodle 

Αφού, συλλέχθηκε και ψηφιοποιήθηκε το πρωτογενές υλικό, σχεδιάστηκαν και αναπτύχθη-
καν τα ατομικά e-portfolios των μαθητών αυτών στην πλατφόρμα του Moodle, σύμφωνα με 
τα στάδια σύνθεσης ενός e-portfolio(Στυλιανός, Μ. (2008)). 
Για να εισέλθουν και να πλοηγηθούν οι γονείς σε αυτά, ήταν απαραίτητο τους να δοθούν 
κάποιες οδηγίες. Εκεί, σύμφωνα με τις οδηγίες, έπρεπε: 

• Να εισέλθουν στην πλατφόρμα και να βρουν την εφαρμογή με τίτλο «Ε-portfolio 
για το Νηπιαγωγείο», στην οποία υπήρχε ένα αρχικό καλωσόρισμα. 

 

 

Εικόνα 1: Αρχική οθόνη εφαρμογής e-portfolios, με τίτλο «E-portfolios για το Νηπιαγωγείο»  
• Στη συνέχεια μέσω ενός συνδέσμου οδηγούνταν σε ένα έγγραφο όπου υπήρχε ο 

πίνακας με τα ονόματα των μαθητών, οπότε ο κάθε γονιός επέλεγε το όνομα του 
παιδιού του και εισάγοντας το μοναδικό και διαφορετικό κωδικό για κάθε παιδί, 
μπορούσε να δει το e-portfolio του και τα περιεχόμενα αυτού. 
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Εικόνα 2: Πρώτη οθόνη εντός του e-portfolio συγκεκριμένου μαθητή. Εμφανίζονται σύνδε-
σμοι προς τις εννέα (9) επιλεγμένες αγαπημένες θεματικές ενότητες των παιδιών. 

 
Για κάθε θεματική ενότητα, υπάρχουν σύνδεσμοι (links) της που οδηγούν στα αρχεία όπου 
είναι αποθηκευμένο το ψηφιοποιημένο πρωτογενές υλικό παραγωγής του συγκεκριμένου 
μαθητή για το συγκεκριμένο θέμα. Κάθε μέρος από το εμφανιζόμενο ψηφιακό υλικό καλύ-
πτει μία διαφορετική εκπαιδευτική δραστηριότητα. 

 

Εικόνα 3: Η κύρια οθόνη του θέματος «Φθινόπωρο» (μήνας επεξεργασίας Νοέμβριος) και οι 
οκτώ (8) σύνδεσμοι προς το σχετικό υλικό. 
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• Επιλέγοντας οποιοδήποτε από τα αρχεία ήχου ή βίντεο, η εφαρμογή οδηγεί το γο-
νιό σε μια άλλη υπο-οθόνη όπου εμφανίζεται το αρχείο και το σχόλιο της νηπιαγω-
γού για την εμπλοκή του παιδιού στη συγκεκριμένη δραστηριότητα. 

 
Εικόνα 4: Ο σύνδεσμος που οδηγεί το γονιό προς περισσότερες πληροφορίες για τις μαθη-
σιακές περιοχές της συγκεκριμένης δραστηριότητας, ενώ στο τέλος εμφανίζει και το σχόλιο 

της Νηπιαγωγού για το βαθμό εμπλοκής του παιδιού σ’ αυτήν. 
 

Συμπεράσματα 

Αφού οι γονείς είδαν τα e-portfolios των παιδιών τους, τους δόθηκαν προς συμπλήρωση τα 
τελικά ερωτηματολόγια τα οποία έπρεπε να συμπληρώσουν. Επίσης, δόθηκε και το τελικό 
ερωτηματολόγιο στην εκπαιδευτικό. Από τις απαντήσεις τους προκύπτουν τα εξής συμπε-
ράσματα τα οποία αποτελούν απαντήσεις στα αρχικά ερωτήματα της έρευνας: 
 
Όσον αφορά τους γονείς, υπήρξαν θετικοί απέναντι στη δημιουργία e-portfolios στο Moo-
dle και το θεώρησαν κατάλληλο. Αποτελεί γι’ αυτούς ένας εναλλακτικός τρόπος παρακο-
λούθησης της εξέλιξης των παιδιών τους παρόλα αυτά τους ικανοποίησε (στην πλειοψηφία 
τους) μετρίως, διότι δεν αποτέλεσε πανάκεια αντιθέτως υπήρξε μια αφορμή για περεταίρω 
συζήτηση με την εκπαιδευτικό. Επίσης, διαπίστωσαν ότι μέσω του Moodle μπορεί να υπάρ-
ξει αλληλεπίδραση μαθητή-γονιού-εκπαιδευτικού και μπόρεσαν να πάρουν πληροφορίες 
σχετικά με τις γνώσεις των παιδιών τους, τον τρόπο έκφρασης, τη ροή του λόγου τους κα-
θώς και για νέα στοιχεία συμπεριφοράς. Βέβαια, οι περισσότεροι υπήρξαν επιφυλακτικοί 
διότι αποτέλεσε κάτι καινούριο γι’ αυτούς και θεώρησαν πως και η άμεση συζήτηση με την 
εκπαιδευτικό είναι απαραίτητη. Ακόμη, κάποιοι γονείς ανέφεραν πως θα προτιμούσαν να 
δουν περισσότερο οπτικοακουστικό υλικό, ίσως γιατί θα ήθελαν να παρακολουθήσουν τη 
δράση των παιδιών τους από μια αθέατη γωνιά και επίσης για να έχουν μια πιο ξεκάθαρη 
εικόνα του τρόπου διδασκαλίας. Τέλος, γονείς οι οποίοι χρησιμοποιούσαν συχνότερα τον 
Η/Υ και το διαδίκτυο φαίνονται πιο συγκρατημένοι και επιφυλακτικοί απέναντι στην πλατ-
φόρμα, σε αντίθεση με τον γονιό που χρησιμοποιούσε σπάνια τον Η/Υ ο οποίος ανέφερε 
ότι αυτός ο τρόπος παρακολούθησης την καλύπτει απόλυτα. Έτσι, μπορούμε να πούμε ότι η 
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εικόνα και ο ήχος αποτέλεσαν ισχυρό κίνητρο και ενθουσίασαν το γονιό ο οποίος είχε σπά-
νια επαφή με τις ΤΠΕ σε αντίθεση με τους υπόλοιπους γονείς οι οποίοι ήταν συνηθισμένοι 
στη δύναμη της τεχνολογίας.  
 
Όσον αφορά τη στάση της εκπαιδευτικού ήταν θετική και μάλιστα ανέφερε πως θα σύστηνε 
και σε άλλους συναδέλφους της τη μέθοδο του e-portfolio. Σχετικά με το Moodle, ανέφερε 
πως αποτελεί ένα δυνατό εργαλείο για την εκπαίδευση καθώς προσφέρει αμεσότητα και 
πως είναι αρκετά εύκολο στην εκμάθησή του. Ωστόσο, παραμένει επιφυλακτική ως προς το 
χρόνο που πρέπει κάποιος να αφιερώσει καθώς αποτελεί κατά τη γνώμη της ένα δύσκολο 
εγχείρημα. 
 
 Τέλος, οι μαθητές έδειξαν να ευχαριστιούνται τη διαδικασία και να συμμετέχουν σε αυτή 
με περιέργεια και αμηχανία ως προς τη χρήση των ΤΠΕ. Τους δόθηκε η ευκαιρία για αυτοα-
ξιολόγηση, για στενότερη επαφή με τις ΤΠΕ, για κοινωνικοποίηση και ανάπτυξη συνεργατι-
κού πνεύματος.  
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Περίληψη 

Η ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών έχει δημιουργήσει νέα 
εργαλεία για την υποστήριξη της διδασκαλίας και μάθησης. Το μουσείο και οι συναφείς πο-
λιτιστικοί οργανισμοί  (και σε αυτούς εντάσσονται σύμφωνα με τον ορισμό του ICOM και οι 
βιβλιοθήκες) υιοθετούν συνεχώς, με αυξανόμενο ρυθμό Νέες Τεχνολογίες που τους επιτρέ-
πουν να επεκτείνουν την παρουσία τους  στον πραγματικό και στον ψηφιακό κόσμο. Ειδικό-
τερα, σχεδιάζουν και υλοποιούν εκπαιδευτικά προγράμματα στα οποία εντάσσουν και δρα-
στηριότητες που συνδέονται με τις Νέες Τεχνολογίες. Στην παρούσα εργασία θα αναφερ-
θούμε σε εκπαιδευτική βιωματική δράση που προήλθε από την εθελοντική συνεργασία εκ-
παιδευτικών του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος με το Νεανικό Τμήμα της Βιβλιοθήκης 
του Ιδρύματος Ευγενίδου. Θα περιγράψουμε εκπαιδευτικό σενάριο το οποίο υλοποιήθηκε 
σε παιδιά προσχολικής ηλικίας του 2ου Νηπιαγωγείου Αιγάλεω και είχε ως στόχο την ευαι-
σθητοποίηση σε θέματα που αφορούν στην φιλαναγνωσία και τη λειτουργία μιας βιβλιοθή-
κης με τη συμβολή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών. 

Λέξεις – κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες, βιβλιοθήκη, φιλαναγνωσία, εκπαιδευτική επίσκεψη, λο-
γισμικά, διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση 

Εισαγωγή 

Η αλματώδης ανάπτυξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) υπό-
σχεται να γεφυρώσει τις γεωγραφικές αποστάσεις που χωρίζουν τους ανθρώπους, καθώς 
επίσης και τις πολιτισμικές τους διαφορές. Είναι πλέον σαφές ότι οι καινοτομίες των Νέων 
Τεχνολογιών παρέχουν στους εκπαιδευτικούς δυνατότητες, οι οποίες ήταν αδιανόητες πριν 
από μερικές δεκαετίες. Οι ΤΠΕ μπορούν να παίξουν ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο στη διδασκα-
λία όλων των γνωστικών αντικειμένων σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες ξεκινώντας από 
την προσχολική ηλικία (ΙΤΥ, 2013). Μάλιστα, όπως αναφέρει ο Clements (1999) η τεχνολογία 
εμψυχώνει τον κόσμο του μέλλοντος. Η τεχνολογία, εάν χρησιμοποιηθεί με σωστό και δη-
μιουργικό τρόπο και όχι ως μια διδακτική μηχανή, μπορεί να δημιουργήσει και να υποστηρί-
ξει εκπαιδευτικά περιβάλλοντα που θα βοηθήσουν τα παιδιά να εξελιχθούν στον μεταβαλ-
λόμενο κόσμο που ζουν (Yelland, 2001). 

Στην παρούσα εργασία περιγράφονται διαθεματικές δραστηριότητες που έχουν ως στόχο να 
θέσουν τα παιδιά στο κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας παρέχοντας αλληλεπιδραστικές 
και μαθητοκεντρικές εμπειρίες που θα τα βοηθήσουν να αναπτύξουν βιωματική σχέση με τα 
βιβλία και τις βιβλιοθήκες χρησιμοποιώντας ως όχημα τις Νέες Τεχνολογίες.  
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Η μεθοδολογία που ακολουθήθηκε ήταν η υλοποίηση μίας σειράς δραστηριοτήτων, οι οποίες 
σχεδιάστηκαν λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες, τις ανάγκες της σχολικής 
ομάδας και στηρίχθηκαν στις θεωρίες της ανακαλυπτικής μάθησης και του εποικοδομητι-
σμού καθώς και της μεθόδου των σχεδίων εργασίας (Χρυσαφίδης, 2011) όπως αυτή αναφέ-
ρεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (ΔΕΠΠΣ, 2003). 

Όσον αφορά τα λογισμικά,  χρησιμοποιήθηκαν : Επεξεργαστής  κειμένου (Word), Λογισμικό 
παρουσίασης (PowerPoint), Εφαρμογές διαδικτύου (Google, Artsteps), Tuxpaint, Windows 
Movie Maker, Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration), Λογισμικό Διαδραστι-
κού πίνακα (SmartNotebook 11). 

Περιγραφή σεναρίου 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο στοχεύει στον δημιουργικό συνδυασμό των Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) με την εκπαιδευτική πρακτική του νηπια-
γωγείου. Κατά την εφαρμογή των δραστηριοτήτων  που αφορούσαν την φιλαναγνωσία και 
την λειτουργία του χώρου μιας βιβλιοθήκης συμμετείχαν 20 παιδιά προσχολικής ηλικίας (4-
6 ετών) το σχολικό έτος 2013-2014. Η διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου υπολογίζεται 
συνολικά στις 15 διδακτικές ώρες. Ειδικότερα, η πρώτη και δεύτερη φάση (αναζήτηση –διε-
ρεύνηση θέματος και σχεδιασμός δράσης) διήρκεσαν 2 διδακτικές ώρες, η τρίτη και τέταρτη 
φάση (υλοποίηση δραστηριοτήτων και αξιολόγηση) διήρκεσαν 12 διδακτικές ώρες. Σε όλες 
τις φάσεις εξέλιξης του εκπαιδευτικού σεναρίου καθοριστικός υπήρξε ο ρόλος των εκπαιδευ-
τικών που λειτούργησαν ως συνερευνητές και διαμεσολαβητές μέσα στην μαθησιακή διαδι-
κασία. 

Α ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ : ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ-ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΘΕΜΑΤΟΣ 

(ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΙΣΜΟΣ-ΕΝΑΥΣΜΑ) 

1η δραστηριότητα «Ένα λιοντάρι στην βιβλιοθήκη, μια ψηφιακή ιστορία στην τάξη» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ακούν προσεκτικά ένα κείμενο που κάποιος τους δια-
βάζει μέσα από την παρουσίασή του στο PowerPoint  (Παιδί και Γλώσσα), να συζητούν (Παιδί 
και Γλώσσα) και να εξοικειώνονται με την ενέργεια του κλικ στον Η/Υ και της αφής στο δια-
δραστικό πίνακα (Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Διαβάζουμε μαζί με τα παιδιά την ιστορία «Ένα λιοντάρι στη  
Βιβλιοθήκη» (Knudsen, 2009) σε Powerpoint με τη χρήση διαδραστικού πίνακα. Τα παιδιά 
συμμετέχουν στη διαδικασία  πραγματοποιώντας την αλλαγή των διαφανειών κάνοντας κλικ 
πάνω στην οθόνη με τη χρήση της αφής. Παράλληλα με την ίδια διαδικασία (κλικάροντας) 
ενεργοποιούν  και τον κεντρικό ήρωα της ιστορίας στον οποίο έχει προστεθεί κίνηση. Στη 
συνέχεια, η ομάδα ανταλλάζει απόψεις και εκφράζει συναισθήματα για το λιοντάρι και τις 
περιπέτειες που έζησε μέσα στη βιβλιοθήκη και προτείνουν να μάθουν περισσότερα για τα 
βιβλία και τη λειτουργία της βιβλιοθήκης. 
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Β΄ ΦΑΣΗ ΣΧΕΔΙΟΥ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΔΡΑΣΗΣ 

2η δραστηριότητα «Τι θέλουμε να μάθουμε για τα βιβλία» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες (Παιδί και 
Περιβάλλον), να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύ-
νησης και επίλυσης απλών προβλημάτων (Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά προτείνουν τι θέλουν να μάθουν για τα βιβλία και τη 
λειτουργία της βιβλιοθήκης και σχεδιάζουν σχετικές δραστηριότητες. Προτάσεις δραστηριο-
τήτων μπορεί να κάνει και ο εκπαιδευτικός, εφόσον αποτελεί κι αυτός μέλος της ομάδας. Οι 
προτάσεις τους καταγράφονται σε αραχνόγραμμα στο λογισμικό Κidspiration. 

Γ΄ ΦΑΣΗ: ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ 

3η δραστηριότητα «Τι είναι τα βιβλία;» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες 
(Παιδί και Περιβάλλον), να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν 
την τεχνολογία (Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά συζητούν για το τι είναι τα βιβλία και σημειώνουμε 
τις φράσεις τους (π.χ. τα βιβλία είναι μεγάλα, τα βιβλία είναι στα ράφια κλπ) σε χαρτί του 
μέτρου. Μετά αναζητούμε όλοι μαζί κατάλληλες εικόνες από το διαδίκτυο  (π.χ. http: 
//shelleysdavies.com  ή http://www.wikipaintings.org/ ) και δημιουργούμε ένα βίντεο με τις 
εικόνες και τις φράσεις των παιδιών, το οποίο στη συνέχεια παρακολουθούμε όλοι μαζί.  

4η δραστηριότητα «Πως φτιάχνεται ένα βιβλίο;» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να γνωρίζουν το εγγύς ανθρωπογενές περιβάλλον (Παιδί 
και Περιβάλλον), να αναπτύσσουν την γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν την 
τεχνολογία (Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Εξετάζουμε πως φτιάχνεται ένα βιβλίο, παρακολουθούμε τα 
βήματα που ακολουθούνται στη δημιουργία του μέσα από ένα Powerpoint (συγγραφέας, 
εκδότης, γραφίστας, τυπογράφος).  

5η δραστηριότητα «Το δικό μας βιβλίο» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται  να ζωγραφίζουν (Παιδί και Εικαστικά), να χρησιμοποιούν 
με πολλούς τρόπους διάφορα υλικά για να κάνουν κατασκευές (Παιδί και Εικαστικά), να χρη-
σιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να εκτελούν δραστηριότητες επίλυσης προβλήματος 
(Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας:  Τα παιδιά κατασκευάζουν  το βιβλίο «Το μικρό λουλουδάκι». 
Δημιουργούν την ιστορία, την εικονογραφούν σε ομάδες, γράφουν το κείμενο, το δένουν και 
το τοποθετούν μαζί με τα υπόλοιπα βιβλία στη γωνιά της βιβλιοθήκης. Το συγκεκριμένο βι-
βλιαράκι  προσφέρεται και στις οικογένειες των παιδιών σε έντυπη έγχρωμη εκτύπωση, αλλά 
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και σε CD-ROM που φτιάχνουμε μαζί με τα παιδιά με τη χρήση του λογισμικού FlipBook 
Maker. Με αυτόν τον τρόπο τα παιδιά διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές μεταξύ ψηφια-
κού και έντυπου βιβλίου. 

6η δραστηριότητα «Η πριγκίπισσα που αγαπούσε τα βιβλία» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να ακούν προσεκτικά ένα κείμενο που κάποιος τους δια-
βάζει μέσα από την παρουσίαση του στο PowerPoint  (Παιδί και Γλώσσα), να συζητούν (Παιδί 
και Γλώσσα), να αναζητούν πληροφορίες στο Διαδίκτυο (Παιδί και Πληροφορική), να επιλέ-
γουν με το ποντίκι εικόνες  (Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Διαβάζουμε στα παιδιά την ιστορία «Η πριγκίπισσα που αγα-
πούσε τα βιβλία» της J. Evans που το περιεχόμενό της αφορά στη δανειστική βιβλιοθήκη και 
ιδιαίτερα στο θεσμό της περιοδεύουσας βιβλιοθήκης.  Στη συνέχεια συζητάμε μαζί με τα παι-
διά πιο διεξοδικά για τις κινητές βιβλιοθήκες και αναζητάμε στο διαδίκτυο εικόνες που αφο-
ρούν στις κινητές βιβλιοθήκες. Έτσι βλέπουμε κινητές βιβλιοθήκες που υπάρχουν σε διάφορα 
σημεία της Ελλάδας, αλλά και του κόσμου. Τα παιδιά εντοπίζουν μέσα από τις εικόνες ότι οι 
άνθρωποι στα διάφορα σημεία του κόσμου χρησιμοποιούν ποικίλα μέσα μεταφοράς για τις 
συγκεκριμένες βιβλιοθήκες όπως φορτηγάκια, τανκς, ποδήλατα, τροχόσπιτα, καμήλες, γαϊ-
δουράκια, παλιά λεωφορεία 
(http://paramythitis.blogspot.gr/2012/07/bookmobiles.html#.U1enu_l_uSo, 
http://www.otherside.gr/2012/10/kiniti-vivliothiki-panw-se-gaidouraki/, 
http://www.kidsgo.com.cy/LibraryParents/?p=6023 ). Τέλος τα παιδιά εικονογραφούν την ι-
στορία, σαρώνουν με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών τις ζωγραφιές τους και τις εισάγουν σε 
ένα Word όπου είναι γραμμένο το κείμενο της ιστορίας. Εκτυπώνουμε την εικονογραφημένη 
ιστορία σε Α3 και την αναρτούμε στον πίνακα ανακοινώσεων του σχολείου μας. 

7η δραστηριότητα «Τι συναισθήματα έχει το λιοντάρι της βιβλιοθήκης και η πριγκίπισσα που 
αγαπούσε τα βιβλία;» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν ικανότητες συνεργασίας (Παιδί και Περι-
βάλλον), να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιούν την Τεχνολογία 
(Παιδί και Περιβάλλον), να επιλέγουν με το ποντίκι (π.χ. έτοιμο σχήμα, σχέδιο ή εικόνα) και 
να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυ-
σης απλών προβλημάτων (Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Σε πρώτη φάση η ομάδα συγκεντρώνεται σε ολομέλεια και σε 
δύο χαρτιά Α3 καταγράφονται τα συναισθήματα του λιονταριού κατά τη διάρκεια της περι-
πέτειας του στη βιβλιοθήκη και τα συναισθήματα της πριγκίπισσας που αγαπούσε τα βιβλία. 
Αφού σημειωθούν τα συναισθήματα και των δύο ηρώων τα παιδιά ζωγραφίζουν κάτω ή δί-
πλα σε κάθε συναίσθημα ένα πρόσωπο με την ανάλογη συναισθηματική έκφραση. Στην δεύ-
τερη φάση εφαρμόζουμε την ίδια διαδικασία με το λογισμικό Kidspiration με τη συμβολή του 
διαδραστικού πίνακα. Γράφουμε στον καμβά σχεδίασης το θέμα του εννοιολογικού χάρτη 
(Λιοντάρι στην Βιβλιοθήκη ή Πριγκίπισσα που αγαπούσε) μέσα σε ένα αντικείμενο σύμβολο 
(add symbol). Από την δεξιά πλευρά της οθόνης επιλέγουμε την κατηγορία εικόνων που μας 
ενδιαφέρει (π.χ. funny faces). Κάθε παιδί εισάγει μια εικόνα – πρόσωπο στον εννοιολογικό 
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χάρτη σχετική με τη συναισθηματική κατάσταση του λιονταριού και της πριγκίπισσας. Στην 
συνέχεια, τα παιδιά συγκρίνουν τη συναισθηματική κατάσταση των δύο ηρώων, για να κα-
ταλήξουν στο συμπέρασμα ότι και οι δύο πρωταγωνιστές στο τέλος των ιστοριών ήταν πολύ 
ευτυχισμένοι γιατί αγαπούσαν πολύ τα βιβλία. 

8η δραστηριότητα: «Ταινία μικρού μήκους «Το μικρό λουλουδάκι» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζονται με το δημιουργικό δράμα, να καλλιεργούν 
την επικοινωνία και να αξιοποιούν στο πλαίσιο των δυνατοτήτων τους την τεχνολογία (Παιδί 
και Δραματική Τέχνη). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά δραματοποιούν το βιβλίο «Το μικρό λουλουδάκι» 
που είχαν δημιουργήσει σε προηγούμενη δραστηριότητα. Η ιστορία βιντεοσκοπείται και στη 
συνέχεια τα παιδιά μαθαίνουν να συνδέουν την κάμερα με τον υπολογιστή, να αποθηκεύουν 
το σχετικό αρχείο και να αντιγράφουν σε DVD, ώστε να δοθεί στις οικογένειες τους με α-
φορμή την λήξη του σχολικού έτους. 

9η δραστηριότητα «Τα βιβλία είναι στην οροφή και πετούν» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να γνωρίζουν έργα μεγάλων καλλιτεχνών (Παιδί και Εικα-
στικά). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά κάθονται σε ολομέλεια στον διαδραστικό πίνακα και 
επισκεπτόμαστε μέσω διαδικτύου το Μουσείο Μοντέρνας Τέχνης Κωνσταντινούπολης 
(http://www.istanbulmodern.org/en). Επισημαίνεται στα παιδιά ότι στη συλλογή του συγκε-
κριμένου μουσείου υπάρχει ένα έργο τέχνης με βιβλία. Τα παιδιά παρατηρούν τις εικόνες 
των έργων τέχνης και εντοπίζουν εκείνο που αποτελείται από βιβλία 
(http://www.istanbulmodern.org/en/collection/photography-collection/5?t=3&id=1185). 
Πρόκειται για μια εγκατάσταση με τον τίτλο «False Ceiling» του R. Wentworth όπου βιβλία 
κρέμονται από την οροφή δημιουργώντας ένα ταβάνι. Τα παιδιά κλικάρουν πάνω στην ει-
κόνα για να την μεγεθύνουν και να δουν αναλυτικότερα τα βιβλία. Τα παιδιά διατυπώνουν 
την άποψη ότι τα βιβλία μοιάζουν να πετούν και αποφασίζουν να ζωγραφίσουν δικά τους 
βιβλία στερεωμένα σε μια οροφή ή να πετούν στον ουρανό. Έτσι, τα παιδιά σε ζευγάρια ζω-
γραφίζουν στο λογισμικό Tuxpaint τα δικά τους βιβλία που πετούν. 

10η δραστηριότητα «Μια εικονική επίσκεψη στην Βιβλιοθήκη του Ι. Ευγενίδου» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να 
αξιοποιούν την τεχνολογία (Παιδί και Περιβάλλον), να αναζητούν πληροφορίες από το δια-
δίκτυο (Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας:  Με αφορμή την πρόταση των παιδιών να επισκεφτούν μια βι-
βλιοθήκη τους προτείνεται επίσκεψη στη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου. Για να εξοι-
κειωθούν με τον συγκεκριμένο χώρο επισκέπτονται την ιστοσελίδα  
(http://www.eugenfound.edu.gr/frontoffice/portal.asp?cpage=node&cnode=5) του Ιδρύμα-
τος Ευγενίδου και πραγματοποιείται πλοήγηση ώστε μέσα από σχετικές φωτογραφίες να 
δουν πως είναι.  
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11η δραστηριότητα «Συνέντευξη με το προσωπικό της Βιβλιοθήκης του Ι. Ευγενίδου» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας (Παιδί και Περι-
βάλλον), να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες (Παιδί και Περιβάλλον), να 
εντοπίζουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο (Παιδί και Πληροφορική). 

Περιγραφή δραστηριότητας:  Συζητάμε με τα παιδιά και αποφασίζουμε τις ερωτήσεις που 
θα υποβάλλει ο καθένας στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης που θα επισκεφθεί το σχολείο μας. 
Οι ερωτήσεις σημειώνονται αρχικά σε χαρτί και στην συνέχεια μεταγράφονται στον ηλεκτρο-
νικό υπολογιστή με την βοήθεια κάθε παιδιού, ώστε να δημιουργηθεί ένας ατομικός οδηγός 
συνέντευξης για κάθε μέλος της ομάδας. Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τα παιδιά υπο-
βάλλουν τις ερωτήσεις τους στο προσωπικό της Βιβλιοθήκης και η όλη διαδικασία βιντεο-
σκοπείται και φωτογραφίζεται, ώστε στη συνέχεια να την παρακολουθήσουν και να τη σχο-
λιάσουν.  

12η δραστηριότητα «Αναζητώντας το Λιοντάρι της Βιβλιοθήκης μαζί με το προσωπικό της Βι-
βλιοθήκης του Ιδρύματος Ευγενίδου» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν τα ειδικά πλήκτρα (Παιδί και Πληροφο-
ρική), να διερευνούν το χώρο (εικονικό) και να προσανατολίζονται με σταθερά σημεία ανα-
φοράς (Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Δημιουργούμε μια εικονική πινακοθήκη λιονταριών στο λογι-
σμικό Artsteps (http://www.artsteps.com) όπου τα παιδιά και το προσωπικό της Βιβλιοθήκης 
του Ιδρύματος Ευγενίδου μπορούν να αναζητήσουν  μέσα από πλοήγηση στον υπολογιστή ή 
στο διαδραστικό πίνακα το Λιοντάρι στη Βιβλιοθήκη, αλλά και άλλα λιοντάρια που πρωτα-
γωνιστούν σε γνωστές ιστορίες (Π.χ. Το λιοντάρι του Πόρτο Λεόνε που είναι ένας από τους 
ήρωες της ιστορίας «5+1 Καρυάτιδες» του Α. Κυριτσόπουλου, ή το λιοντάρι από την ιστορία 
«Ένα λιοντάρι στο Παρίσι» της B. Alemagna).  

13η δραστηριότητα «Επίσκεψη στην Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εξοικειώνονται με βασικές ερευνητικές διαδικασίες 
(Παιδί και Περιβάλλον). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά επισκέπτονται τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενί-
δου και συμμετέχουν σε δραστηριότητες που περιλαμβάνουν: εξοικείωση με το Νεανικό 
Τμήμα της Βιβλιοθήκης, συζήτηση για τα βιβλία, ξεφύλλισμα και αναζήτηση διαφορετικών 
κατηγοριών βιβλίων π.χ. βιβλία με εικόνες, βιβλία γνώσεων, ηλεκτρονικά βιβλία,  αναζήτηση 
του βιβλίου «Πώς να κρύψεις ένα λιοντάρι» (Stephens, 2012) μέσα από  παιχνίδι θησαυρού 
στο οποίο ανακαλύπτονται κομμάτια παζλ  που συνθέτουν το εξώφυλλο του βιβλίου, αφή-
γηση της ιστορίας και συζήτηση για το περιεχόμενό της,  δημιουργία σελιδοδεικτών, κινητικό 
παιχνίδι (π.χ. παρέλαση παιδιών με τους σελιδοδείκτες), μικρή εξερεύνηση των χώρων της 
βιβλιοθήκης π.χ. περίπατος ανάμεσα στους διαδρόμους  της βιβλιοθήκης, γνωριμία με  τον 
τρόπο με τον οποίο αναζητούσαν παλαιότερα τους τίτλους των βιβλίων (δελτιοκατάλογο) και 
τον τρόπο με τον οποίο αναζητούν σήμερα τα βιβλία (ηλεκτρονικοί υπολογιστές). 
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14η δραστηριότητα: «Ένα βίντεο με τις εμπειρίες μας από τη Βιβλιοθήκη» 

Στόχοι: Τα παιδιά ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να εκτελέσουν 
παιχνίδια εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων (Παιδί και Πληροφορική) και να 
ζωγραφίζουν (Παιδί και Εικαστικά). 

Περιγραφή δραστηριότητας: Τα παιδιά επιστρέφοντας στην τάξη συζητούν τι τους άρεσε 
στη βιβλιοθήκη και ζωγραφίζουν τις εμπειρίες τους. Οι ζωγραφιές αποτελούν δείκτη αξιολό-
γησης του προγράμματος. Στη συνέχεια τα έργα τους σαρώνονται με τη δική τους βοήθεια 
και μαζί με φωτογραφίες τους από την επίσκεψη δημιουργείται ένα βίντεο που είναι και το 
δώρο μας για τη Βιβλιοθήκη του Ιδρύματος Ευγενίδου. Η εισαγωγή των εικόνων στο Windows 
Μovie Maker πραγματοποιείται από τα ίδια τα παιδιά, ώστε να κατανοήσουν τη συγκεκρι-
μένη λειτουργία του λογισμικού.  

Δ ΦΑΣΗ: ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ 

Γενικά, το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σενάριο ενθάρρυνε τα παιδιά να αναπτύξουν μια προ-
σωπική σχέση με τα βιβλία, να συζητήσουν και να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους προσπα-
θώντας να επιλύσουν κάποιο πρόβλημα, να  αναπτύξουν την κριτική και δημιουργική σκέψη 
τους, να αναπτύξουν επικοινωνιακές δεξιότητες, αλλά και δεξιότητες τεχνολογικού εγγραμ-
ματισμού μέσα από τη χρήση συγκεκριμένων λογισμικών. Οι αλληλοσυσχετιζόμενες δραστη-
ριότητες με κύριο εργαλείο τις ΤΠΕ βοήθησαν τα παιδιάνα είναι περισσότερο ικανά να κατα-
λαβαίνουν την αξία των βιβλίων και  να απολαμβάνουν την επίσκεψη σε μια βιβλιοθήκη, 
ώστε να αποκτήσουν σταδιακά την κουλτούρα του αναγνώστη και της αναζήτησης βιβλίων 
σε μια δανειστική βιβλιοθήκη. 

Συμπεράσματα 

Η κατάλληλη χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας μπορεί να διευ-
κολύνει τη μάθηση σε όλα τα εκπαιδευτικά επίπεδα. Η άποψη αυτή επιφέρει ριζικές αλλαγές 
στον τρόπο με τον οποίο σκέπτονται και εργάζονται οι εκπαιδευτικοί  αλλά και το εκπαιδευ-
τικό προσωπικό διάφορων πολιτισμικών φορέων ανοίγοντας ταυτόχρονα νέους ορίζοντες, 
αλλά και σημαντικές προκλήσεις. 

Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις των σχολείων σε διάφορους χώρους πολιτιστικής αναφοράς, 
αλλά και οι βιωματικές δραστηριότητες προετοιμασίας και αξιολόγησης εντός του σχολικού 
πλαισίου παρέχουν ένα σύνολο εμπειριών μέσα από τις οποίες μπορούν να προσεγγιστούν 
καταστάσεις προβληματισμού, ερωτήσεις και αναζητήσεις των παιδιών και ενότητες του α-
ναλυτικού προγράμματος. Αποτελούν δηλαδή έναν πετυχημένο τρόπο να γνωρίσουν οι μα-
θητές σημαντικούς χώρους όπως οι βιβλιοθήκες και να επωφεληθούν από την επαφή τους 
με τα βιβλία, ειδικότερα όταν επιστρέφουν στην τάξη τους.  

Παράλληλα, γίνεται αντιληπτό ότι η συνεργασία εκπαιδευτικών με το προσωπικό πολιτιστι-
κών φορέων για τον σχεδιασμό και την υλοποίηση εκπαιδευτικών δράσεων μπορούν να ο-
δηγήσουν σε μια εποικοδομητική αλληλεπίδραση όπου οι δυο εμπλεκόμενες πλευρές α-
ντλούν η μία από την άλλη γνώσεις και τεχνικές με στόχο τη διερευνητική μάθηση. 
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Συνεπώς, το εκπαιδευτικό προσωπικό των πολιτιστικών φορέων μαζί με τους εκπαιδευτικούς 
του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος μπορούν να γίνουν «ζώνες επικοινωνίας» όπου δια-
φορετικές ομάδες μπορούν να μοιραστούν την εμπειρία της ανακάλυψης (Bodo, Gibbs, Sani 
2009). 
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Σενάριο προσχολικής εκπαίδευσης με Τ.Π.Ε. - Τα Μέσα Μεταφοράς 
 

Παπάζογλου Ασημίνα 
Νηπιαγωγός 

pasimina2@gmail.com 

Περίληψη 

Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε παιδιά προσχολικής ηλικίας και 
έχει ως κεντρικό θέμα «Τα Μέσα Μεταφοράς». Το θέμα εντάσσεται στο γνωστικό αντικεί-
μενο Παιδί και Περιβάλλον. Αρχικά, αναλύεται η συμβατότητα του σεναρίου με το το 
ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο και περιγράφονται η διάρκεια και ο χώρος υλοποίησης, η απαι-
τούμενη υλικοτεχνική υποδομή και τα γνωστικά προαπαιτούμενα. Επίσης, προσδιορίζεται ο 
γενικός σκοπός και οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι καθώς και η μεθοδολογική, θεωρητική 
και διδακτική προσέγγιση που θα αξιοποιηθούν στο προτεινόμενο σενάριο.  Στη συνέχεια, 
αναλύονται οι δραστηριότητες που υλοποιούνται κατά την εφαρμογή του σεναρίου. Τα συ-
μπεράσματα που προκύπτουν από την αξιολόγηση του σεναρίου συνδυάζονται με μία κρι-
τική προσέγγιση.  

Λέξεις - κλειδιά: ενεργητική μάθηση, διαθεματική προσέγγιση, θεματική διερεύνηση. 

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σενάριο στηρίζεται στην αρχή της ενεργητικής μάθησης και ανακάλυψης 
της γνώσης από τους μαθητές. Σε οργανωμένο μαθησιακό περιβάλλον επιλέγονται από τον 
εκπαιδευτικό οι κατάλληλες δραστηριότητες, ώστε μέσα από την χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, να ενισχυθεί η ευελιξία της σκέψης και της δημιουργικότητας των μαθητών, η 
ικανότητα για την επίλυση προβλημάτων και η μεταξύ τους αλληλεπίδραση. Αξιοποιώντας 
κατάλληλα εκπαιδευτικά λογισμικά οι μαθητές ενθαρρύνονται  να διατυπώσουν υποθέσεις 
και ερωτήσεις, να προτείνουν, να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και να αντιπαραθέτουν τις 
ιδέες τους, καθώς δουλεύουν σε ομάδες. Εκπαιδευτικός και παιδιά δρουν ενεργητικά και 
αλληλεπιδρούν ώστε να προσεγγίσουν τη γνώση από πολλές και διαφορετικές πηγές.  

Γνωστικό  αντικείμενο και συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο 

Το σενάριο αποτελεί μία διαθεματική προσέγγιση με κεντρικό θέμα «Τα Μέσα Μεταφο-
ράς». Το θέμα αυτό εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο Παιδί και Περιβάλλον (Μελέτη 
Περιβάλλοντος). Ταυτόχρονα, γίνεται προσπάθεια να επιτευχθούν μαθησιακοί στόχοι που 
συνδέονται με τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπει το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο: 
Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Περιβάλλοντος, Δημιουργία και Έκφραση και Πληροφορική. 
Το σενάριο είναι συμβατό με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (2003), καθώς το θέμα «Μέσα 
Μεταφοράς», βρίσκεται στο κέντρο ενός σχήματος, εξακτινώνεται και ταυτόχρονα αλληλε-
πιδρά με τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων των Μαθηματικών, 
της Μελέτης Περιβάλλοντος και της Δημιουργίας – Έκφρασης. Η Γλώσσα, η Επικοινωνία και 
η Τεχνολογία διατρέχουν όλο το θέμα. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής χρησιμοποιείται ως 
εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης και οι μαθητές μαθαίνουν να αξιοποιούν 
ποικιλία πηγών πληροφόρησης από το διαδίκτυο. 
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Οργάνωση της διδασκαλίας  

Η εκτιμώμενη διάρκεια του σεναρίου είναι επτά (7) διδακτικές ώρες. Η κάθε δραστηριότητα 
που περιέχει, όσον αφορά στην εφαρμογή της μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου, εκτιμάται 
πως έχει διάρκεια περίπου τριάντα (30) λεπτά. Η διάρκειά τους όμως αυξομειώνεται ανά-
λογα με το ενδιαφέρον που θα επιδείξουν οι μαθητές κατά τη συμμετοχή τους. Οι δραστη-
ριότητες  αναπτύσσονται μέσα στην τάξη, στην οποία έχει γίνει η κατάλληλη διαρρύθμιση 
του χώρου ώστε ο ηλεκτρονικός υπολογιστής να αποτελεί κομμάτι της καθημερινής πρακτι-
κής των νηπίων (γωνιά υπολογιστή). Συμμετέχουν 24 νήπια τα οποία θα εργαστούν σε ομά-
δες των τριών ατόμων. Βασικό γνωστικό προαπαιτούμενο είναι να γνωρίζουν οι μαθητές 
βασικούς όρους που αφορούν στην χρήση του υπολογιστή όπως κεντρική μονάδα, οθόνη, 
πληκτρολόγιο, ποντίκι. Επίσης, να ξέρουν που βρίσκονται τα γράμματα και  οι αριθμοί. Να 
χρησιμοποιούν το ποντίκι. Να μετακινούν εικόνες ή αντικείμενα με την μέθοδο  “ drag” & 
“drop” (πατάω και αφήνω). Να ανοίγουν και να κλείνουν παράθυρα στην οθόνη του υπο-
λογιστή. Να εξοικειωθούν με τη χρήση των λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν πριν την 
έναρξη των δραστηριοτήτων. Η απαιτούμενη  υλικοτεχνική υποδομή είναι ένας υπολογι-
στής με σύνδεση στο διαδίκτυο στον οποίο θα έχουν εγκατασταθεί τα εξής λογισμικά: 

• Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration (ανοιχτού τύπου, με δυνατότητα 
ταυτόχρονης ανάμειξης γραφικών, εικόνας και ήχου, πρακτικό για τα παιδιά του νηπια-
γωγείου), 

• Eπεξεργαστής κειμένου Word (ισχυρό μέσο-εργαλείο διδασκαλίας,  χρησιμοποιείται 
στη διδασκαλία με ποικίλους τρόπους), 

• Λογισμικό ανάπτυξης της έκφρασης και δημιουργικότητας Tux Paint (ανοιχτού τύπου, 
κατάλληλο για παιδιά, εύκολο στην κατανόηση και στη χρήση),  

• Λογισμικό παρουσίασης Power Point (προσφέρει διαφορετικό και εντυπωσιακό τρόπο 
παρουσίασης των πληροφοριών που αφορούν σε ένα θέμα, κρατάει το ενδιαφέρον των 
παιδιών ζωηρό,  συνδυάζει κείμενο, εικόνες και ήχους). 

Γενικός διδακτικός σκοπός και διδακτικοί στόχοι 

Ο γενικός σκοπός αυτού του εκπαιδευτικού σεναρίου είναι οι μαθητές να διευρύνουν τις 
γνώσεις τους για τα μέσα μεταφοράς της σύγχρονης εποχής και να αντιληφθούν τη συμβο-
λή τους στη ζωή μας. Ταυτόχρονα επιδιώκεται η επίτευξη επιμέρους στόχων όπως: να ανα-
γνωρίζουν  λέξεις και να συμμετέχουν σε συζητήσεις χρησιμοποιώντας στοιχειώδη επιχει-
ρηματολογία, να εξασκηθούν στην αρίθμηση και να ομαδοποιούν αντικείμενα με κριτήρια 
ένα ή περισσότερα χαρακτηριστικά. Επίσης, να χρησιμοποιούν τον Η/Υ με ασφάλεια και να 
αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας και επικοινωνίας,  αυτοεκτίμηση, να συνειδητοποιούν 
τη μοναδικότητά τους. Τέλος, να έρθουν σε επαφή με  έργα ζωγράφων. Να παρατηρούν τα 
χρώματα, τα σχήματα και να εκφράζουν τα συναισθήματά τους. Να αναπτύσσουν την φα-
ντασία, τη δημιουργικότητα  και την κριτική τους σκέψη. 
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Διδακτική προσέγγιση 

Το διδακτικό σενάριο εντάσσεται στη μεθοδολογική προσέγγιση της θεματικής διερεύνησης 
«Τα μέσα μεταφοράς» όπως αυτή ορίζεται από το ΔΕΠΠΣ(2003). Το θέμα επιλέγεται από τη 
νηπιαγωγό, η οποία έχει οργανώσει τους μαθησιακούς στόχους και την εκτιμώμενη διάρ-
κεια. Οι διδακτικές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται στο σενάριο συνάδουν με τις σύγ-
χρονες παιδαγωγικές προσεγγίσεις από τις οποίες προκύπτει ότι υπάρχει ανάγκη για ομα-
δική και συνεργατική δράση των παιδιών που ευνοεί τη μάθηση και  οικοδόμηση της γνώ-
σης μέσα από την αλληλεπίδραση μεταξύ τους, με τη νηπιαγωγό και με το περιβάλλον τους 
(στη συγκεκριμένη περίπτωση διαμορφώνεται από τις ΤΠΕ). Η διδακτική προσέγγιση στηρί-
ζεται τόσο στην θεωρία του κοινωνικού εποικοδομισμού (Piaget) και στην κοινωνιοπολιτι-
σμική προσέγγιση (Vygotsky). Η μάθηση, σύµφωνα µε τις θεωρίες αυτές, συντελείται μέσα 
σε συγκεκριµένα πολιτισµικά πλαίσια (γλώσσα, στερεότυπα, αντιλήψεις) και ουσιαστικά 
δηµιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόµου µε άλλα άτοµα, σε συγκεκριµένες επι-
κοινωνιακές περιστάσεις και µέσω της υλοποίησης κοινών δραστηριοτήτων (activities).  Το 
σενάριο περιλαμβάνει δραστηριότητες αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών με τη χρήση 
διαφορετικών λογισμικών, που παρέχουν στο μαθητή ένα πολυμεσικό περιβάλλον μέσα 
στο οποίο οικοδομεί γνώσεις, οργανώνει τη σκέψη και ταυτόχρονα μπορεί να παρουσιάζει 
ένα διαφορετικό αποτέλεσμα εργασίας. 

Το προτεινόμενο σενάριο 

Αφορμή για την έναρξη του διδακτικού σεναρίου είναι μία σχολική εκδρομή που έχει προ-
γραμματίσει η τάξη μας. Δημιουργείται μία κατάσταση προβληματισμού στους μαθητές 
γύρω από το θέμα της μετακίνησης. Γίνονται  ερωτήσεις από τη νηπιαγωγό, όπως «πως θα 
μετακινηθούμε για την εκδρομή;», «Συνήθως με ποια μέσα μεταφοράς κινούμαστε στην 
πόλη;», «Τι είναι το εισιτήριο, ο οδηγός, ο πιλότος,  ο καπετάνιος;» κ.α. Αφού ολοκληρωθεί 
μια πρώτη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών γύρω από το θέμα η νηπιαγω-
γός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των τριών (3) ατόμων. Αποφασίζουμε να βρούμε πε-
ρισσότερες πληροφορίες και εικόνες για τα μέσα μεταφοράς και αυτό αποτελεί το έναυσμα 
για την έναρξη των δραστηριοτήτων. 

Εκπαιδευτικές δραστηριότητες 

Πρώτη Δραστηριότητα: Η νηπιαγωγός ανοίγει τον Internet Explorer και μέσα από τη μηχανή 
αναζήτησης Google ενθαρρύνει τα παιδιά να αναζητήσουν εικόνες για μέσα μεταφοράς. 
Υπάρχει στην τάξη πίνακας αναφοράς των μέσων μεταφοράς και οι μαθητές ανατρέχουν σ’ 
αυτόν προκειμένου να γράψουν τις λέξεις. Παρατηρούν τις εικόνες, συζητούν, διατυπώνουν 
ερωτήσεις. Κάθε μαθητής αποθηκεύει την εικόνα που του αρέσει, σε ένα φάκελο στην επι-
φάνεια εργασίας με τίτλο «Εικόνες Μέσων Μεταφοράς». 

 

 

 

1059

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



 

 

 

Σχήμα 1: Εικόνες με μεταφορικά μέσα που βρήκαν οι μαθητές στον Internet Explorer 

Δεύτερη Δραστηριότητα: Οι μαθητές συναρμολογούν παζλ on-line,  με τις εικόνες των μέ-
σων μεταφοράς που βρήκαν και αποθήκευσαν. Με τη συναρμολόγηση των παζλ εξασκείται 
η παρατηρητικότητα και η λεπτή κινητικότητα. 

 

Σχήμα 2: Πάζλ που συναρμολόγησαν τα νήπια στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.jigsawplanet.com/ 
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http://www.jigsawplanet.com/


Τρίτη δραστηριότητα: Η νηπιαγωγός έχει επιλέξει συνδέσμους από το διαδίκτυο για να πα-
ρακολουθήσουν οι μαθητές βίντεο με μέσα μεταφοράς. Ανοίγουμε το έγγραφο Word όπου 
έχουν γίνει υπερσυνδέσεις με τις διευθύνσεις και παρακολουθούμε τα video. Ακολουθεί 
περιγραφή, συζήτηση, διατύπωση ερωτήσεων και ανταλλαγή απόψεων.  

   Ταξίδι τρένου        Tο τραμ στην Αθήνα       Αερόστατα  

 

                  

 

 

     Σταθμός μετρό                  Δελφίνι στο λιμάνι                              Kαράβια 

  

 

 

 

Σχήμα 3: Υπερσυνδέσεις  με video 

Τέταρτη δραστηριότητα: Οι μαθητές αναλαμβάνουν να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό 
χάρτη με τα μέσα μεταφοράς ανάλογα με το χώρο που κινούνται. Η νηπιαγωγός έχει τοπο-
θετήσει τα βασικά σχήματα στην επιφάνεια εργασίας του λογισμικού Kidspiration.  Τα παι-
διά τοποθετούν τις εικόνες από την βιβλιοθήκη του λογισμικού στη σωστή θέση (μέσα με-
ταφοράς στεριάς, αέρα και θάλασσας).  

 

Σχήμα 4: Εννοιολογικός Χάρτης – Ομαδοποίηση των μέσων μεταφοράς 

Πέμπτη δραστηριότητα: Σε παρουσίαση Power Point ακούν ήχους διαφορετικών μέσων με-
ταφοράς και καλούνται να τους αναγνωρίσουν. Έτσι παρατηρούν , περιγράφουν και ανα-
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γνωρίζουν ήχους στο περιβάλλον τους. Παρακάτω, παρουσιάζονται ορισμένες από τις δια-
φάνειες της παρουσίασης Power Point. 

Τα μέσα μεταφοράς
Αναγνωρίστε τους ήχους!!

 

Σχήμα 5: Παρουσίαση Power Point με δραστηριότητα αναγνώρισης ήχων 

Έκτη δραστηριότητα: Στο περιβάλλον εργασίας του λογισμικού Kidspiration ενθαρρύνουμε 
τους μαθητές να αναγνωρίσουν τα ονόματα κάποιων μέσων μεταφοράς και να τα αντιστοι-
χίζουν με τις εικόνες τους.  

 

 

Σχήμα 6: Δραστηριότητες αντιστοίχισης εικόνων με λέξεις και γράμματα (Kidspiration) 

Έβδομη δραστηριότητα: Σε παρουσίαση Power Point οι μαθητές βλέπουν έργα ζωγραφικής 
που έχουν ως θέμα τα «μέσα μεταφοράς». Παρατηρούν τα χρώματα, τα σχήματα, τη διά-
θεση του ζωγράφου, μαθαίνουν το όνομά του, δίνουν το δικό τους τίτλο στα έργα και εκ-
φράζουν τα συναισθήματά τους. 
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Σχήμα 7 : Παρουσίαση Power Point με έργα ζωγραφικής  

Όγδοη δραστηριότητα: Οι μαθητές χωρίζονται σε τρεις ομάδες. Στο περιβάλλον εργασίας 
του λογισμικού Tux Paint κάθε ομάδα δημιουργεί τη δική της αφίσα με τα μέσα μεταφοράς  
χρησιμοποιώντας εικόνες από τη βιβλιοθήκη του λογισμικού. Κατόπιν, περιγράφουν την 
αφίσα που έφτιαξαν.  

 

Σχήμα 8: Αφίσa που δημιούργησαν τα παιδιά «Μέσα μεταφοράς θάλασσας & αέρα» 

Αξιολόγηση και συμπεράσματα 

Στόχος της αξιολόγησης είναι η ανατροφοδότηση της εκπαιδευτικής διαδικασίας με στόχο 
τη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης. Στο Νηπιαγωγείο η αξιολόγηση είναι διαρκής, 
ενσωματώνεται στην καθημερινή διαδικασία, και βασίζεται στην συνολική αποτίμηση του 
προγράμματος. Στη συνολική αξιολόγηση που πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του 
σεναρίου, αξιοποιήθηκε το μοντέλου CIPP του Stufflebeam (1966). Αξιολογήθηκε το πλαί-
σιο: έγινε διερεύνηση των αναγκών των νηπίων, διάγνωση δυσκολιών και προβλημάτων 
που πιθανόν να προκύψουν και διερεύνηση της ανταπόκρισης των στόχων του προτεινόμε-
νου σεναρίου στις ανάγκες των μαθητών. Στη συνέχεια, διαμορφώθηκε το εκπαιδευτικό 
σενάριο με θέμα τα Μέσα Μεταφοράς με τρόπο που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 
νηπίων με κατάλληλους στόχους, μεθόδους και λογισμικά. Σε επόμενο στάδιο, αξιολογήθη-
κε ο βαθμός επίτευξης των στόχων και των μεθόδων. Οι εργασίες των μαθητών στο περι-
βάλλον του Η/Υ και η συστηματική παρατήρηση και καταγραφή κατά τη διάρκεια των δρα-
στηριοτήτων έδειξαν ότι οι στόχοι ως προς την μαθησιακή διαδικασία και την γνωστική α-
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νάπτυξη αλλά και ως προς την χρήση των νέων τεχνολογιών επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθ-
μό. Παρατηρήθηκε ότι το Tux Paint κέρδισε πιο πολύ το ενδιαφέρον τους. Οι μαθητές εν-
θουσιάστηκαν με τα λογισμικά και τις δραστηριότητες μέσω του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
Είναι σημαντικό ότι ο σχεδιασμός και η εφαρμογή των  δραστηριοτήτων που προτάθηκαν 
στο πλαίσιο του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου εξασφαλίζει ευκαιρίες συμμετοχής 
των παιδιών στα μαθησιακά πλαίσια που περιγράφονται στο νέο πιλοτικό Πρόγραμμα 
Σπουδών για το νηπιαγωγείο (παιχνίδι, οργανωμένες δραστηριότητες, προβληματισμοί και 
διερευνήσεις), βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο την ολόπλευρη ανάπτυξη των παιδιών της 
ομάδας. Τέλος, εκτιμήθηκε και ερμηνεύθηκε η αξία τα αποτελεσμάτων των δραστηριοτή-
των και αποφασίστηκε η επέκταση του σεναρίου. Διαπιστώθηκε ότι τονώθηκε η αυτοπε-
ποίθηση αλλά και το ενδιαφέρον των μαθητών για μάθηση που σημαίνει πως οι ΤΠΕ βοη-
θούν το έργο του εκπαιδευτικού, αρκεί να προσαρμόζονται στα χαρακτηριστικά της τάξης 
και να μην γίνεται κατάχρησή τους. Επιπλέον, προγράμματα τα οποία είναι ποιοτικά και 
κατάλληλα αναπτυξιακά, μπορούν να συμβάλλουν στην ανάπτυξη και του κοινωνικοσυναι-
σθηματικού και ψυχοκινητικού τομέα, οδηγώντας σε ολόπλευρη ανάπτυξη των νηπίων. 
Παράλληλα συντελούν στην ανάπτυξη νοητικών-γνωστικών δεξιοτήτων και στην ενεργό ε-
μπλοκή των παιδιών στη διαδικασία μάθησης. Η επαφή τους με έννοιες που αφορούν τις 
Νέες Τεχνολογίες (λογισμικό, ηλεκτρονικό φύλλο εργασίας, τεχνική «σύρε και άφησε», μη-
χανή αναζήτησης, αξιοποίηση εκπαιδευτικής ιστοσελίδας, εύρεση πληροφοριών στο διαδί-
κτυο, αρχειοθέτηση εικόνων στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή) συνδυάζει δυναμι-
κά και προβάλλει τον υποστηρικτικό ρόλο των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
στην καθημερινή διδακτική πρακτική. Για τους παραπάνω λόγους, ακολούθησε επέκταση 
του σεναρίου, καθώς οι μαθητές έφτιαξαν φωτοκολάζ με εικόνες μέσων μεταφοράς από 
περιοδικά και εφημερίδες πάνω σε χαρτόνια, έμαθαν τα τραγούδια «Ήταν ένα μικρό καρά-
βι», «Μικρό αεροπλάνο» και «Το τρένο περνά» και πήραν συνέντευξη από έναν πιλότο αε-
ροπλάνου που καλέσαμε στο νηπιαγωγείο.         

Βιβλιογραφία 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ, (2010). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης επιμόρφωσης. Τεύχος 1: Γενικό μέρος. 
Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. 

Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ, (2011). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών στα κέντρα στήριξης επιμόρφωσης. Τεύχος 2Β: Κλαδος ΠΕ60. 
Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών. 

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, (2011). Βασικό επιμορφωτικό υλικό. 
Τόμος Α: Γενικό Μέρος. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, (2011). Βασικό επιμορφωτικό υλικό. 
Τόμος Β: Ειδικό Μέρος-ΠΕ60-Νηπιαγωγοί. Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο. 

Stufflebeam, D. & Shinkfield, A. (2007). Evaluation Theory, Models, and Applications. San-
Francisco: Jossey-Bass. 

1064

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2003). Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων 
σπουδών (ΔΕΠΣΣ) για το νηπιαγωγείο. Αθήνα: ΥΠΕΠΘ. 

ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, (2006). Οδηγός νηπιαγωγού. Εκπαιδευτικοί σχεδιασμοί – 
Δημιουργικά περιβάλλοντα μάθησης. Αθήνα: Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών 
Βιβλίων. 

Υπουργική Απόφαση 21072β/Γ2. Διαθεματικό ενιαίο πλαίσιο προγραμμάτων σπουδών 
(ΔΕΠΠΣ) και αναλυτικά προγράμματα σπουδών (ΑΠΣ) προσχολικής αγωγής. Φ.Ε.Κ. 
304/13.03.2003, τεύχος Β΄. 

1065

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Τα συναισθήματα μέσα από τις Τ.Π.Ε. στο Νηπιαγωγείο 

Αρώνη Αλεξία, Νηπιαγωγός ΜΑ Εκπαίδευση και Πολιτισμός aroniale@yahoo.gr 
Καρδακά Σταματίνα, Νηπιαγωγός milkchocolateallgoodd@hotmail.com 

Μπενέτου Λήδα, Νηπιαγωγός MA Ειδική Αγωγή lidabenetou@yahoo.com 
Σκαπινάκη Υπατία, Νηπιαγωγός M.Ed. skapinakiy@gmail.com 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να αντιληφθούν οι μαθητές μέσα από τις προτάσεις 
των δραστηριοτήτων, τη χρηστικότητα του υπολογιστή και του σχετικού λογισμικού ως μέ-
σο διδασκαλίας ή ακόμη -χωρίς να είναι αναγκαίο- ως γνωστικό αντικείμενο (το ίδιο το λο-
γισμικό δηλαδή). Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση της παιδαγωγικής διάστασης της 
διδασκαλίας µε την τεχνολογική. 

Λέξεις – κλειδιά: Τ.Π.Ε., νηπιαγωγείο, λογισμικά, ειδική αγωγή, συναισθήματα  

Εισαγωγή  

Η εισαγωγή του υπολογιστή στις προσχολικές τάξεις αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές 
καινοτομίες των τελευταίων ετών στην εκπαίδευση των μικρών παιδιών. 

H εκπαιδευτική τεχνολογία αποτελεί ένα σταυροδρόμι όπου συναντώνται εξελίξεις στον 
τομέα της τεχνολογίας, των θεωριών μάθησης, της διδακτικής μεθοδολογίας των διάφορων 
αντικειμένων που διδάσκονται στο σχολείο και του εκπαιδευτικού σχεδιασμού συστημάτων 
διδασκαλίας και μάθησης. Οι εκπαιδευτικοί στόχοι ενός τεχνολογικώς υποστηριζόμενου 
σχολείου θα πρέπει να είναι η ενθάρρυνση της ενεργητικής μάθησης, η παρότρυνση της 
συνεργασίας, η ανάπτυξη γνωστικών και μεταγνωστικών δεξιοτήτων όπως αυτές της κριτι-
κής σκέψης, της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού καθώς και η σύνδεση του σχολείου 
με τη καθημερινή ζωή μέσα από αυθεντικές δραστηριότητες που προσφέρουν χρήσιμες 
γνώσεις. Διάφορες έρευνες έχουν δείξει ότι η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο 
αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών για μάθηση.  

Το σενάριο στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομητισμού του Piaget και στις κοινωνικοπο-
λιτισμικές θεωρίες του Vygotsky. Στόχος της μάθησης είναι η τροποποίηση των γνώσεων 
που ήδη υπάρχουν. Στόχος της διδασκαλίας είναι η δημιουργία κατάλληλου και πλούσιου 
περιβάλλοντος με το οποίο αλληλεπιδρούν οι μαθητές. Η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα από 
δραστηριότητες διερεύνησης, ανακάλυψης, έρευνας-πειραματισμού και επίλυσης προβλη-
μάτων.  

Η αποτελεσματικότητα δεν εξαρτάται από ένα μηχάνημα, αλλά από τον τρόπο που θα το 
χρησιμοποιούμε. Για να αξιοποιηθεί αποτελεσματικά στη διδακτική πράξη θα πρέπει να 
υπάρξει κατάλληλη σχεδίαση του μαθησιακού περιβάλλοντος με βάση τις σύγχρονες από-
ψεις για τη μάθηση και ερευνητικά δεδομένα από το χώρο της διδακτικής των διαφόρων 
μαθημάτων, ώστε να αντιμετωπιστούν με επιτυχία οι όποιες δυσκολίες μάθησης συνα-
ντούν τα παιδιά στο σχολείο και η γνώση να έχει διάρκεια. 
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Οι μαθησιακές τεχνολογίες σχεδιάζονται με τις εποικοδομητικές προσεγγίσεις για τη μάθη-
ση και χρησιμοποιούνται προκειμένου να συμβάλλουν ουσιαστικά στη γνωστική ανάπτυξη 
και τη νοητική εξέλιξη του ατόμου (Σολομωνίδου, 2006). Διαμορφώνονται μαθητοκεντρικές 
διδακτικές προσεγγίσεις που ευνοούν την οικοδόμηση και όχι τη μετάδοση της γνώσης 
(Ράπτης & Ράπτη, 2003). Μέσα από τις προτάσεις των δραστηριοτήτων επιχειρείται η δια-
θεματική διασύνδεση του θέματος με όλες τις ενότητες του Προγράμματος Σπουδών και 
πιο συγκεκριμένα με τις Τεχνολογίες των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών. 

Το θέμα των συναισθημάτων που διαπραγματευόμαστε είναι απολύτως συμβατό με το 
ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ, εφόσον αποτελεί θέμα διδακτικής ενότητας του αντίστοιχου μαθήματος 
και οι στόχοι που τίθενται άπτονται του Αναλυτικού Προγράμματος. Οι δραστηριότητες και 
τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται δίνουν ευκαιρίες στα παιδιά ομαδικά και ατομικά, να 
αναπτύσσουν ειδικές ικανότητες όπως να συσχετίζουν αντικείμενα, να αντιλαμβάνονται 
ιδιότητες και σχέσεις. Συμβάλλει σε μια προοπτική καλύτερης προετοιμασίας των παιδιών 
για την ένταξή τους σε μια κοινωνία γραπτής επικοινωνίας.  

Συγκεκριμένα να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως μέσο άντλησης πληροφο-
ριών, να εξοικειωθούν με την εύρεση, αξιολόγηση και αξιοποίηση πληροφοριών και εικό-
νων από το διαδίκτυο, να αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισμικού 
hot potatoes. Να αναπτύξουν θετική στάση απέναντι στον Η/Υ ως εργαλείο μάθησης, να 
αναπτύξουν δεξιότητες χρήσης και αξιοποίησης του λογισμικού revelation art. Να συνεργα-
στούν στα πλαίσια της μικρής ομάδας και να διαπραγματευτούν, να ασκηθούν στη συνερ-
γατική μάθηση για την επίτευξη των στόχων τους, να αναλάβουν πρωτοβουλίες και να ανα-
πτύξουν τη δημιουργική και κριτική τους σκέψη, να αναπτύξουν το διάλογο και την επιχει-
ρηματολογία, να σέβονται τις διαφορετικές απόψεις και να συνθέτουν μέσα από αυτές και-
νούργιες προτάσεις. Να ασκηθούν στην πολύπλευρη και πολυπρισματική προσέγγιση του 
εκάστοτε γνωστικού αντικειμένου μέσα από τον εντοπισμό και τη σύγκριση ευρέος φάσμα-
τος πηγών. Να εξοικειωθούν με τη διερεύνηση και επιλογή πληροφοριών μέσα από το 
πλούσιο υλικό του διαδικτύου ή μέσα από το πληροφοριακό υλικό που παρέχουν λογισμι-
κά. Τέλος ως προς τα παιδιά με μαθησιακές δυσκολίες και προβλήματα συμπεριφοράς οι 
Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται θετικά γιατί οι μαθητές μπορούν να παίξουν τα προγράμματα πολλές 
φορές, είναι πολυαισθητηριακά με οπτικά ακουστικά κιναισθητικά στοιχεία, απαραίτητα 
για την ανάπτυξη δεξιοτήτων, αποτελεί κίνητρο μάθησης, δίνουν άμεση απάντηση, ανα-
τροφοδότηση θετική ενίσχυση για κάθε σωστή απάντηση και προωθούν την κοινωνική α-
ποδοχή, καθώς τους δίνει την δυνατότητα να παράγουν έργο.  

Συμπερασματικά τα οφέλη από τη διδασκαλία μέσω των τεχνολογιών στα παιδιά οδηγούν 
σε νοητικές διεργασίες υψηλότερης τάξεως, ενισχύεται η απόδοση τους και αυτοεξελίσσο-
νται ανάλογα με τις δυνατότητες τους. 

Διδακτική προσέγγιση με Τ.Π.Ε. (Λογισμικά και λόγοι επιλογής τους): 

Η ενότητα περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης τεχνολογικών εργα-
λείων Τ.Π.Ε.. Πιο συγκεκριμένα θα χρησιμοποιηθούν: 
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Η επέκταση puzzle 0.6.0 από το πρόγραμμα Mozilla Fire fox ( λογισμικό ανοιχτού τύπου) 
προσφέρει μια ελκυστική δραστηριότητα που κινητοποιεί τους μαθητές, καλλιεργεί δεξιό-
τητες συνεργασίας, βοηθά στην κατανόηση πολύπλοκων διεργασιών και αλληλεπιδράσεων, 
παρέχει οπτική ψηφιακή πληροφορία, δέχεται εισαγωγή δεδομένων από παίκτες, διαχειρί-
ζεται τα δεδομένα αυτά με βάση κάποιους προγραμματισμένους για το παιχνίδι κανόνες, 
ενισχύει την ομαδοσυνεργατική μάθηση. 

Το λογισμικό δημιουργικότητας Revelation Natural Art είναι λογισμικό ανοικτού τύπου, 
που σημαίνει ότι επιδέχεται μεταβολές του περιεχομένου του από τον χρήστη. Είναι ένα 
ανοιχτό εκπαιδευτικό εργαλείο με τα εποικοδομητικά κριτήρια ενός εκπαιδευτικού λογι-
σμικού που μπορεί να γίνει πολύτιμο γνωστικό εργαλείο στα χέρια των παιδιών. 

Το Hot Potatoes (λογισμικό κατασκευής ασκήσεων κλειστού τύπου) είναι ένα σύστημα δη-
μιουργίας ασκήσεων και ηλεκτρονικής αξιολόγησης. Είναι ένα λογισμικό που επιτρέπει τη 
δημιουργία αλληλεπιδραστικών τεστ πολλαπλών ερωτήσεων, σταυρόλεξων, αντιστοιχήσε-
ων, ταξινομήσεων και συμπλήρωσης κενών. Τα παιδιά θα ανακαλύψουν ότι οι δραστηριό-
τητες αντιστοίχισης μπορούν να γίνουν και στο περιβάλλον του υπολογιστή με έναν τρόπο 
διαφορετικό από αυτόν που έχουν μάθει να κάνουν με ρεαλιστικά υλικά και επιπλέον θα 
πληροφορηθούν άμεσα το αποτέλεσμα. 

Τα υπολογιστικά φύλλα (excel) είναι εφαρμογές λογισμικού που έχουν ως αντικείμενο 
την οργάνωση, την επεξεργασία και την παρουσίαση αριθμητικών, κατά κανόνα, δεδομέ-
νων. Συνιστούν επομένως ένα σχετικά εύχρηστο τρόπο για υπολογιστική μοντελοποίηση 
δεδομένων και πληροφοριών. 

Το πρόγραμμα παρουσίασης Power Point είναι ένα πολυμεσικό και υπερμεσικό εργαλείο 
που ενισχύει και αναπτύσσει τις γνωστικές δομές των παιδιών. Η δημιουργία πολυμέσων 
και η εξοικείωση με αυτά ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (με 
εικόνες, ήχους, κίνηση και βίντεο) σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία.Τα υπερ-
μέσα συνιστούν ισχυρά γνωστικά εργαλεία στη διάθεση του παιδιού για την ενίσχυση και 
των ανάπτυξη των γνωστικών δομών του. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά βλέπουν αυτά που 
έκαναν αλλά και οι συμμαθητές τους στον υπολογιστή, με τη μορφή προβολής ενισχύοντας 
και επιταχύνοντας με τρόπο παραστατικό και ζωντανό τη μάθηση. 

Το πρόγραμμα Power Audio Recorder είναι ένα βραβευμένο πρόγραμμα το οποίο σας επι-
τρέπει να κάνετε υψηλής ποιότητας ηχογραφήσεις ήχου από οποιαδήποτε εσωτερική ή ε-
ξωτερική πηγή ( χρησιμοποιώντας μικρόφωνο ) σε μορφή WAV/MP3/WMA αρχείων ήχου 
άμεσα χωρίς επιβάρυνση στο δίσκο του Η/Υ. Μπορεί εύκολα να ηχογραφήσει τις φωνές των 
παιδιών όσες φορές θέλετε και να τις μετατρέψει σε αρχεία υψηλής ποιότητας MP3 μικρής 
περιεκτικότητας.  

Διάρκεια: 45 λεπτά για κάθε δραστηριότητα ( ο χρόνος είναι ενδεικτικός αφού εξαρτάται 
από το ενδιαφέρον και την ενεργή συμμετοχή των παιδιών ) 

Δραστηριότητα 1: 

Ανακαλύπτω και ζωγραφίζω τα συναισθήματα μέσα από τον «Αρλεκίνο»  
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Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί Δημιουργία και Έκφραση, Παιδί και Γλώσσα  

Τεχνικές- Λογισμικά - Υλικά: καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις - απαντήσεις, ομαδοσυνεργατι-
κή, λογισμικό Revelation Natural Art, παραμύθι «Ο αρλεκίνος» Ζωρζ Σαρρή 

Περιγραφή: Η νηπιαγωγός διαβάζει το παραμύθι «Ο Αρλεκίνος» στην ολομέλεια. Στη συνέ-
χεια συζητά με τα παιδιά για τα συναισθήματα που βίωσε ο «Αρλεκίνος» και τα παροτρύνει 
να μιλήσουν γι αυτά. Με αυτόν τον τρόπο κάνει την ανίχνευση των πρότερων γνώσεων στο 
συγκεκριμένο διδακτικό αντικείμενο. Έπειτα τα παιδιά κάθονται μπροστά στον υπολογιστή 
αρχικά ατομικά και στη συνέχεια σε ζευγάρια και επιλέγουν το συναίσθημα από το παρα-
μύθι που επιθυμούν να ζωγραφίσουν γράφοντας με όποιον τρόπο μπορούν τα συναίσθημα 
καλλιεργώντας ταυτόχρονα τη δημιουργική τους έκφραση. 
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Δραστηριότητα 2:  

«Οι εικόνες των συναισθημάτων σε παζλ» 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και Μελέτη Περιβάλλοντος   

Τεχνικές-Λογισμικά-Υλικά: καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις – απαντήσεις, ομαδοσυνεργατι-
κή, εικόνες των συναισθημάτων που τα παιδιά επέλεξαν με τη μηχανή αναζήτησης ( 
GOOGLE ), Λογισμικό: Πρόγραμμα MOZILLA FIREFOX εφαρμογή PUZZLE 0.6.0  

Περιγραφή: Η νηπιαγωγός δείχνει στην επιφάνεια εργασίας τις αγαπημένες εικόνες των 
συναισθημάτων και προτείνει στα παιδιά να τις μετατρέψει σε παζλ. Έπειτα η νηπιαγωγός 
μετατρέπει την κάθε φωτογραφία σε παζλ με τη βοήθεια της προέκτασης puzzle 
0.6.0.Mozilla Firefox. Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τον υπολογιστή και ακο-
λουθώντας τις υποδείξεις της νηπιαγωγού εισάγουν τον αριθμό των κομματιών οριζόντια 
και κάθετα. Στο τέλος παίζουν το παζλ κάνοντας κλικ με το ποντίκι τους.  
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Δραστηριότητα 3: 

«Διαβάζω τις λέξεις και επιλέγω τη σωστή ανάλογα με την εικόνα  ( συναισθήματα )» 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και Γλώσσα ( Ανάγνωση )   

Τεχνικές- Λογισμικό: καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις - απαντήσεις, ομαδοσυνεργατική, Πρό-
γραμμα HOT POTATOES ( JMATCH)  

Περιγραφή: Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τους υπολογιστές. Η νηπιαγωγός 
ανοίγει το πρόγραμμα και έπειτα την άσκηση που έχει ετοιμάσει με τη βοήθεια του 
JMATCH. Στη συνέχεια τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες επιλέγουν τη σωστή απάντηση.  

 

Δραστηριότητα 4: 
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«Επιλέγω το συναίσθημα που νιώθω και το σημειώνω με +»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί και Μαθηματικά ( Πίνακας Διπλής Εισόδου )   

Τεχνικές- Λογισμικά: καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις - απαντήσεις, ομαδοσυνεργατική, Υπο-
λογιστικά Φύλλα Δεδομένων ( excel ) 

Περιγραφή: Τα παιδιά κάθονται ανά δύο μπροστά από τους υπολογιστές. Η νηπιαγωγός 
ανοίγει το πρόγραμμα και έπειτα την άσκηση που έχει ετοιμάσει με τη βοήθεια των λογι-
στικών φύλλων excel. Στη συνέχεια τα παιδιά ακολουθώντας τις οδηγίες σημειώνουν το 
συναίσθημά τους. 

  

Δραστηριότητα 5:     robeno.avi  

«Ρομπένο Μακίντλοου το αγόρι που ήταν λυπημένο και μετά έγινε χαρούμενο»  

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Παιδί Δημιουργία και Έκφραση, Παιδί και Γλώσσα  

Τεχνικές- Λογισμικά- Υλικά: καταιγισμός ιδεών, ερωτήσεις - απαντήσεις, ομαδοσυνεργατι-
κή, Power Point, Power Audio Recorder, χαρτιά Α3, διακοσμητικά χαρτόνια, φωτογραφική 
μηχανή, μαρκαδόροι, μολύβια, παραμύθι «Ο αρλεκίνος» Ζωρζ Σαρρή. 

Περιγραφή: Η νηπιαγωγός έχει διαβάσει το παραμύθι στην ολομέλεια και στη συνέχεια 
παροτρύνει τα παιδιά να σκεφτούν τι θα μπορούσε να συμβεί αν σαν τον Αρλεκίνο υπήρχε 
και κάποιο άλλο παιδί που δεν θα μπορούσε να πάει στην αποκριάτικη γιορτή. Μέσα από 
τον καταιγισμό ιδεών τα παιδιά καταλήγουν: «να φτιάξουμε εμείς στολή» . Η νηπιαγωγός 
τα παρότρυνε να σκεφθούν τι θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν για στολή για το χάρτινο 
αγόρι που τους παρουσίασε και θα ήταν εκείνο το στενοχωρημένο αγόρι. Τα παιδιά απά-
ντησαν ως εξής: «θα του κολλήσουμε μπλούζα», «θα κολλήσουμε ένα παντελόνι» κ.τ.λ. Τα 
παιδιά ζήτησαν από τη νηπιαγωγό να φωτοτυπήσει την εικόνα του αγοριού και ξεκίνησαν 

1072

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://blogs.sch.gr/9nippall/files/2014/03/DSCN055912.jpg
http://blogs.sch.gr/9nippall/files/2014/03/DSCN055912.jpg


να κολλούν τα ρούχα του. Όταν τελείωσαν διαπίστωσαν ότι είχαν φτιάξει μια ιστορία - βι-
βλίο. Ετοίμασαν το εμπροσθόφυλλο και το οπισθόφυλλο, συμπλήρωσαν το συγγραφέα , 
τον εικονογράφο, τον εκδοτικό οίκο που είναι οι γονείς που πλήρωσαν για τα χαρτιά και τα 
χρώματα, πρόσθεσαν το barcode στο οπισθόφυλλο. Όταν τα παιδιά τελείωσαν αφηγήθηκαν 
την ιστορία. Εκείνη τη στιγμή ζήτησαν από τη νηπιαγωγό να «βάλει» την ιστορία τους στον 
Η/Υ. Ξαφνικά ένα παιδί παρατήρησε: «μπορούμε να βάλουμε τα λόγια που λέμε». Η νηπια-
γωγός πρόσθεσε «εννοείτε να ηχογραφήσουμε τη φωνή μας». Τα παιδιά συμφώνησαν και 
η νηπιαγωγός εργάστηκε μαζί τους ως εξής: φωτογράφησε μία – μία τις σελίδες όλου του 
βιβλίου και τις έβαλε στον Η/Υ. Έπειτα όποιο παιδί ήθελε μετέφερε τη φωτογραφία στο λο-
γισμικό παρουσίασης με τη βοήθεια της νηπιαγωγού. Στη συνέχεια η νηπιαγωγός τοποθέ-
τησε το μικρόφωνο στον υπολογιστή και ανοίγοντας το πρόγραμμα Power Audio Recorder 
τα παιδιά ένα – ένα ηχογράφησε τη φωνή του – λόγια της ιστορίας. Αργότερα η νηπιαγωγός 
έραψε τις φωνές με τις ανάλογες εικόνες, τις μετέτρεψε σε ταινία – animation και τις μετέ-
φεραν στον υπολογιστή.  
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Ψηφιακή Ιστορία: Πώς νιώθουν τα ζώα όταν κινδυνεύουν 

 Γατσογιάννη Αντωνία 
Νηπιαγωγός 

Med Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαίδευση 
antagats@gmail.com 

 
Περίληψη 

Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έρχονται στο νηπιαγωγείο έχοντας ήδη εσωτερικοποιή-
σει ασυνείδητα, κοινωνικά βιώματα που οδηγούν σε συγκεκριμένες συμπεριφορές σε σχέ-
ση με το περιβάλλον (φυσικό-ανθρωπογενές). Στο χώρο αυτό και με την ευσυνειδησία και 
ευαισθησία των εκπαιδευτικών σε περιβαλλοντικά θέματα, γίνεται η επιδίωξη να συσχετι-
στούν οι δραστηριότητες του ανθρώπου σε αλληλεπίδραση με το περιβάλλον (Φλογαίτη, 
1998). «Εξέχουσα σημασία έχει η μύηση των παιδιών στην αίσθηση «του ανήκειν» στο πε-
ριβάλλον, η καλλιέργεια της αντίληψης ότι κάθε άτομο αποτελεί τμήμα του περιβάλλοντος» 
(ΥΠΑΙΘ, 2011). Στη παρούσα εργασία και μέσα από τη μέθοδο project (Frey, 1998), παρου-
σιάζεται μια εκπαιδευτική παρέμβαση με τίτλο «Πώς νιώθουν τα ζώα όταν κινδυνεύουν», 
όπου και γίνεται η προσπάθεια από μέρους των παιδιών να εκφράσουν προς το ευρύτερο 
κοινωνικό σύνολο τους κινδύνους που θεωρούν πως απειλούν τα ζώα και να δώσουν τα 
δικά τους μηνύματα ενσυναίσθησης, με την υποστηρικτική λειτουργία των νέων τεχνολο-
γιών στο νηπιαγωγείο, μέσα από πολυτροπικά κείμενα (εικόνες, κείμενα, ήχο, κίνηση). 
 
Λέξεις κλειδιά: υπολογιστής, περιβάλλον, προσχολική αγωγή. 

 
Εισαγωγή 

Η πρώιμη ευαισθητοποίηση των παιδιών σε θέματα που αφορούν στο περιβάλλον μπορεί 
να συμβάλει στη καλλιέργεια αξιών και να συνάδει με την υιοθέτηση θετικών στάσεων α-
πέναντι σ΄ αυτό, ως μελλοντικοί πολίτες της κοινωνίας όπου ζουν και αναπτύσσονται και 
των πόρων που καταναλώνουν για το σκοπό αυτό. Η συνειδητοποίηση αυτής της διαδικα-
σίας από την πλευρά των παιδιών λειτουργεί υποστηρικτικά προς την κατεύθυνση της έκ-
φρασης: «ενεργός πολίτης», αυτός δηλαδή που ενδιαφέρεται για την προστασία του φυσι-
κού περιβάλλοντος: δεν ρυπαίνει, υιοθετεί πρακτικές που ενισχύουν το πράσινο, την εξοι-
κονόμηση ενέργειας, προσέχει την κατανάλωση του νερού, ανακυκλώνει, κινείται με τα 
Μέσα Μαζικής Μεταφοράς ή το ποδήλατο (Δίκτυο Υπεύθυνων Οργανισμών και Ενεργών 
πολιτών, 2011). Κομμάτι του περιβάλλοντος είναι και τα ζώα. Σύμφωνα με το Πρόγραμμα 
περιβάλλοντος των Ηνωμένων Εθνών (UNEP), «η βιολογική ποικιλότητα (ή αλλιώς «βιοποι-
κιλότητα»), αναφέρεται στην ποικιλία μεταξύ των ζώντων οργανισμών από όλες τις πηγές 
συμπεριλαμβανομένων, μεταξύ άλλων, των χερσαίων, των θαλασσίων και άλλων υδατικών 
συστημάτων, καθώς και των οικολογικών συμπλεγμάτων των οποίων σχηματίζουν». Δυστυ-
χώς μέσα από τους ρυθμούς της εξέλιξης έχει επιστημονικά διαπιστωθεί ότι η βιοποικιλό-
τητα μειώνεται ραγδαία (Κόκορης, Δημητρακόπουλος, Ντάλιας, 2005). Πολλά είδη έχουν 
εξαφανιστεί και άλλα βρίσκονται υπό εξαφάνιση. Υπάρχει λοιπόν μια δυναμική αλληλεπί-
δραση ανθρώπου περιβάλλοντος, άρα και ανθρώπου βιοποικιλότητας. Αρχικά η σχέση του 
ανθρώπου με το περιβάλλον ήταν αρμονική, αλλά στη συνέχεια αναπτύχθηκαν σχέσεις ιε-
ραρχίας. Η εκπαίδευσή του μπορεί να βελτιώσει την ποιότητα των παραπάνω σχέσεων, ει-
δικότερα όταν αυτή ξεκινήσει στην μικρή ηλικία. 
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Στο σχολείο, μέσα στα πλαίσια των Σχολικών Δραστηριοτήτων, και ειδικότερα της Περιβαλ-
λοντικής Εκπαίδευσης ενισχύεται η καλλιέργεια περιβαλλοντικής συνείδησης, στοχοποιώ-
ντας σε δραστηριότητες και δράσεις ποικίλης μορφής και περιεχομένου, ώστε να δημιουρ-
γήσει αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης για τον μαθητικό κόσμο και ειδικά για την προσχο-
λική αγωγή όπου και αναφερόμαστε. Στα πλαίσια των βιωματικών δραστηριοτήτων που 
κατά κύριο λόγο υποστηρίζονται ως εφαλτήριο της μάθησης κινητοποιείται το ενδιαφέρον 
των μικρών μαθητών, αλλά και η αλλαγή συμπεριφορών ως προς το σχηματισμό ενός προ-
σωπικού κώδικα συμπεριφοράς όσον αφορά σε θέματα ποιότητας του περιβάλλοντος: 
«Δεν προάγεται απλώς η γνώση αλλά το περιβάλλον γίνεται αντιληπτό ως σύστημα ισορ-
ροπιών και σχέσεων» (ΥΠΑΙΘ, 2011). Με αυτόν τον τρόπο μαθαίνουν να ορίζουν και να δια-
χειρίζονται το περιβάλλον γύρω τους, να αναπτύσσουν κοινωνικές και γνωστικές δεξιότητες 
και να αποκτούν αίσθηση της σύνδεσής τους με τους άλλους ανθρώπους και τη φύση. Θέ-
τουν λοιπόν τα θεμέλια για μια ποιοτική και ισορροπημένη ζωή (Sutton και Kemp, 2002, 
172).   
 
Τα παιδιά της προσχολικής ηλικίας έχουν τη δυνατότητα να εργαστούν μόνα τους ή σε ο-
μάδες για να κατακτήσουν τη γνώση, αλλά και να αποκτήσουν εμπειρία μέσα από διαδρα-
στικές δραστηριότητες που τους βοηθούν να καλλιεργήσουν την περιβαλλοντική τους συ-
νείδηση. Για να γίνει αυτό εμπλέκονται σε διαδικασίες προβληματισμού στις οποίες ωθού-
νται σε δικά τους συμπεράσματα είτε μέσα από την ατομική τους ενασχόληση και δυνατό-
τητες, είτε με την υποστήριξη της εκπαιδευτικού, σύμφωνα με τις θεωρίες του εποικοδομι-
τισμού, των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών, αλλά και της πολλαπλής νοημοσύνης, στα 
πλαίσια μιας διαφοροποιημένης παιδαγωγικής (Καλλαρά, 2011). 
 
Στα παραπάνω πλαίσια κινείται και η ένταξη των νέων τεχνολογιών στο αναλυτικό πρό-
γραμμα του νηπιαγωγείου. Έτσι λοιπόν το Πρόγραμμα Σπουδών για τις ΤΠΕ στην προσχολι-
κή και στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση στο σκοπό χρήσης των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο, αναφέ-
ρει: «(τα παιδιά) χρησιμοποιούν λογισμικό και υπηρεσίες του διαδικτύου, εντάσσοντας ορ-
γανικά τις ΤΠΕ στις καθημερινές δραστηριότητες του νηπιαγωγείου ως εποπτικά μέσα διδα-
σκαλίας, ως εργαλεία διερεύνησης, πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων και ως ερ-
γαλεία διαχείρισης πληροφοριών, ψηφιακού γραμματισμού και έκφρασης με πολλαπλούς 
τρόπους, δημιουργίας, επικοινωνίας και συνεργασίας» (ΥΠΕΠΘ-ΠΙ, 2011).  

 
Μεθοδολογία και στοχοθεσία εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η παρούσα εργασία αφορά σε μια εκπαιδευτική παρέμβαση που πραγματοποιήθηκε στα 
πλαίσια εγκεκριμένου περιβαλλοντικού προγράμματος με τίτλο: «Σώσε τον πλανήτη», στο 
2ο ολοήμερο νηπιαγωγείο Ν. Μάκρης κατά το σχολικό έτος 2012-13, διάρκειας τριών (3) 
εβδομάδων. Είναι μια ψηφιακή ιστορία που δημιούργησαν τα παιδιά, την οποία ονόμασαν: 
«Πώς νιώθουν τα ζώα όταν κινδυνεύουν» και αναφερόταν στα απειλούμενα είδη ζώων. 

Αρχικό σκοπό της παρέμβασης αποτέλεσε η συμβολή και ο ρόλος του υπολογιστή και των 
πολυτροπικών κειμένων ως μέσο έκφρασης στη δημιουργία, αλλά και στη γνωστοποίηση 
μηνυμάτων περιβαλλοντικής ενσυναίσθησης, στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο. Ειδικότερα: 
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Όσον αφορά τη μαθησιακή περιοχή Γλώσσα-Περιβάλλον και Εκπαίδευση για την 
Αειφόρο Ανάπτυξη  

• Να αντιληφθούν τη δύναμη του γραπτού λόγου ως εκφραστή-μεταφορέα μηνυμά-
των ενσυναίσθησης για την προστασία των απειλούμενων ζώων. 
 

Όσον αφορά τη μαθησιακή περιοχή ΤΠΕ 
• Να πειραματιστούν και να ανακαλύψουν τρόπους έκφρασης μέσω του υπολογιστή. 
• Να δημιουργήσουν τη δική τους ψηφιακή ιστορία με περιβαλλοντικό μήνυμα. 
• Να συνειδητοποιήσουν τη δυναμική της ευρύτερης κοινωνικής ενημέρωσης που ε-

πιτυγχάνεται μέσω του διαδικτύου-blog. 
 

Όσον αφορά τη μαθησιακή περιοχή Τέχνες 
• Να ανακαλύψουν τις σχέσεις των αντικειμένων των εικόνων ως αποτυπώσεις στοι-

χείων της πραγματικότητας. 
 

Υλοποίηση Εκπαιδευτικής Παρέμβασης: Πως νιώθουν τα ζώα όταν κινδυνεύουν 

Α΄ ΦΑΣΗ: Καταιγισμός ιδεών –καταγραφές 
Διάρκεια: μία ημέρα 

Αρχικά και στην ολομέλεια της τάξης τα παιδιά κλήθηκαν να εκφράσουν τις απόψεις τους 
για την θεματική που είχαν επεξεργαστεί σχετικά με τα απειλούμενα είδη (λειτούργησε δη-
λαδή η εν λόγω δραστηριότητα ως μια μορφή τελικής αξιολόγησης επί του θέματος). Η  εκ-
παιδευτικός παρότρυνε τα παιδιά να υποδείξουν ένα διαφορετικό τρόπο που θα μπορού-
σαν να καταγραφούν οι απαντήσεις τους. Κάποια παιδιά είπαν: «να τα γράψετε εσείς κυρί-
α», μερικά άλλα: «να γράψουμε κι εμείς μαζί σας», «να τις ζωγραφίσουμε». Ρωτήθηκαν στη 
συνέχεια πώς όλες αυτές οι δημιουργικές απόψεις μπορούσαν να συγκεντρωθούν ώστε να 
υπάρξει ένα κοινό προϊόν. Σ΄ αυτή την περίπτωση ένα παιδί πρότεινε να φτιάξουνε ένα βι-
βλίο (είναι μια διαδικασία που ακολουθείται συχνά σε τάξεις νηπιαγωγείου είτε ως ανα-
μνηστικές εργασίες γενεθλίων, είτε ως επεξεργασίες άλλων θεματικών από την αρχή της 
σχολικής χρονιά οπότε και υπάρχει πρότερη γνώση). Στη συνέχεια η εκπαιδευτικός ρώτησε 
πώς αυτό το βιβλίο θα μπορούσε να είναι διαφορετικό από αυτό που υπάρχει στη γωνιά 
της βιβλιοθήκης ώστε να συνδυάζει τη χρήση του υπολογιστή που υπάρχει στην τάξη. Τα 
παιδιά πρότειναν να μοιάζει με τα παραμύθια που παρακολουθούν στον υπολογιστή του 
σπιτιού τους αλλά και του σχολείου. Στο σημείο αυτό συζητήθηκε το θέμα της διαδικασίας 
δημιουργίας του (γνωστή από τα βιβλία που ήδη διαβάζονται): τίτλος, συγγραφείς, εικονο-
γράφοι, εμπροσθόφυλλο, εσωτερικές σελίδες με κείμενα και εικόνες, οπισθόφυλλο. Ο τίτ-
λος που αποφασίστηκε μέσα από δημοκρατικές διαδικασίες ανταλλαγής απόψεων και ψη-
φοφορία ήταν: «Πώς νιώθουν τα ζώα όταν κινδυνεύουν». Μετά το κάθε παιδί εξέφρασε 
προφορικά τη δική του άποψη και η εκπαιδευτικός την κατέγραψε. Συζητήθηκε επίσης πώς 
θα μπορούσανε να στείλουνε αυτό το μήνυμα σε γονείς, αλλά και στην υπόλοιπη κοινωνία 
και αποφασίστηκε να αναρτηθεί στο blog του σχολείου Έτσι μπήκε το αρχικό πλαίσιο ανα-
φοράς και δρομολογήθηκαν οι επόμενες δραστηριότητες αυτές της χρήσης του λογισμικού 
και της σειράς με την οποία θα εργαζόταν το κάθε παιδί για την ολοκλήρωσή της. 
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Β΄ΦΑΣΗ: Υλοποίηση Δραστηριοτήτων 
1η Δραστηριότητα: Επιλογή λογισμικού-τρόπος εργασίας 

Διάρκεια: δύο εβδομάδες 

Με τα παιδιά συζητήθηκε το θέμα της χρήσης του λογισμικού και συμφωνήθηκε το Rna 
(λογισμικό ανοιχτού τύπου), το οποίο ήταν γνωστό από προηγούμενη δραστηριότητα, διότι 
τα εργαλεία του τους ήταν φιλικά ως προς τη χρήση. Ο τρόπος εργασίας θα ήταν ατομικός 
ώστε να μπορεί το κάθε ένα να ζωγραφίσει και να γράψει ή να αντιγράψει με το δικό του 
τρόπο, το δικό του περιβαλλοντικό μήνυμα. Παρουσιάστηκε η ανάγκη πρόσθετης στήριξης 
από την εκπαιδευτικό και ως εναλλακτική και από κάποια παιδιά που διέθεταν μεγαλύτερη 
άνεση στη χρήση των εργαλείων του λογισμικού ή τη γραφή (Εικόνα 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Εικόνα 1: Το κάθε παιδί ζωγραφίζει και γράφει το δικό του μήνυμα 

 
Κάθε ζωγραφιά με την ολοκλήρωσής της αποθηκευόταν από τα παιδιά στο φάκελο που είχε 
δημιουργηθεί στην επιφάνεια εργασίας για τη συλλογή του υλικού της παρέμβασης. 

 
2η δραστηριότητα: Δημιουργία Εμπροσθόφυλλου-Οπισθόφυλλου  

Διάρκεια: δύο ημέρες 
Με την ολοκλήρωση της ατομικής εργασίας στο πρόγραμμα, προχωρήσανε με τον ίδιο τρό-
πο στη δημιουργία του εμπροσθόφυλλου και του οπισθόφυλλου, στην οποία συμμετείχαν 
περισσότερα από ένα παιδιά εφόσον το επιθυμούσαν (Εικόνα 3, 4). 
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  Εικόνα 3: Εμπροσθόφυλλο                    Εικόνα 4: Οπισθόφυλλο 
    

3η δραστηριότητα: Μοντάζ 
Διάρκεια: δύο ημέρες 

Στη συνέχεια τα παιδιά με τη διαδικασία του μοντάζ συνέθεσαν τις επιμέρους εργασίες σε 
ένα τελικό προϊόν: δημιουργήθηκε έτσι η ανάγκη χρήσης και του λογισμικού movie maker 
στο οποίο έκαναν εισαγωγή των εικόνων, επέλεξαν το ύφος εναλλαγής των διαφανειών 
ώστε να μοιάζει με σελίδες βιβλίου που αλλάζουν, εμπλούτισαν τις εικόνες με τη μουσική 
του Μπετόβεν που υπήρχε αποθηκευμένη στον υπολογιστή, κι όταν διαπίστωσαν ότι δεν 
έφτανε η διάρκειά της για να καλύψει μουσικά το σύνολο του βιβλίου δεν θέλησαν να επι-
λέξουν κάποια άλλη, παρά να επαναλάβουν την ίδια (Εικόνα 5).  

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
Εικόνα 5: Μοντάζ 

 
Στο σημείο αυτό ολοκλήρωσαν την ψηφιακή ιστορία την οποία αποθήκευσαν στον αντί-
στοιχο φάκελο στην επιφάνεια εργασίας.  

 
4η δραστηριότητα: Παρουσίαση έργου 

Διάρκεια: μία ημέρα 
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Στην ολομέλεια της τάξης παρουσιάστηκε το ψηφιακό βιβλίο, ακούστηκαν παρατηρήσεις, 
ενθουσιασμοί και δρομολογήθηκε η επόμενη δραστηριότητα. 

5η δραστηριότητα 
Διάρκεια: μία ημέρα 

Στη συνέχεια προχωρήσανε στη γνωστοποίηση της ψηφιακής ιστορίας των περιβαλλοντι-
κών μηνυμάτων στην ευρύτερη κοινωνία μέσω του blog του σχολείου σε συνεργασία των 
παιδιών με την εκπαιδευτικό. (Εικόνα 6). 
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Εικόνα 6: Ανάρτηση στο blog του σχολείου 

 
Γ΄ ΦΑΣΗ-Αξιολόγηση 

Η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση αποτελεί ουσιαστικά ένα αξιολογικό εργαλείο της 
ενασχόλησης με τη θεματική: απειλούμενα ζώα. Τα παιδιά ένιωσαν τους φόβους των ζώων, 
διαπίστωσαν την επικίνδυνη παρέμβαση του ανθρώπου στο περιβάλλον και τις καταστρο-
φικές συνέπειες και ενημέρωσαν μέσω της ιστοσελίδας του σχολείου την κοινωνία.  

Κάποιες δυσκολίες που παρουσιάστηκαν αφορούσαν: 
• στο θόρυβο που δημιουργούνταν εξαιτίας του μεγάλο αριθμού παιδιών στην τάξη 

(25), λόγω της ενασχόλησής τους με το ελεύθερο παιχνίδι στις γωνιές, γεγονός που 
κάποιες φορές αποσπούσε την προσοχή των νηπίων που εργαζόντουσαν στον υπο-
λογιστή. 

• στη χρήση του πληκτρολογίου για την επιλογή των γραμμάτων λόγω της ύπαρξης 
και των αγγλικών χαρακτήρων. Εδώ προτάθηκε η γραφή με κεφαλαία για να μη 
μπερδεύονται τα παιδιά. 

Η συμμετοχή στην υλοποίηση όλου το φάσματος της παρέμβασης, χαρακτηρίζεται από εν-
διαφέρον και ενθουσιασμό, διότι για τα παιδιά είχε παιγνιώδη χαρακτήρα. Ειδικότερα: 
 

Ως προς τη Γλώσσα και το Περιβάλλον 

Από τις απεικονίσεις και γραφές των παιδιών για τα ζώα υπό εξαφάνιση φάνηκε ξεκάθαρα 
ότι το μεγαλύτερο ζώο που θεωρούν απειλή για τα υπόλοιπα είδη είναι ο ίδιος ο άνθρωπος. 
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Δια στόματος των παιδιών ακούστηκαν προφορικά και καταγράφηκαν τα συναισθήματα 
που εικάζουν τα παιδιά πως νιώθουν τα ζώα όταν αντιμετωπίζουν κάποιο κίνδυνο. Τα νή-
πια λοιπόν μπήκαν στη θέση των ζώων που απειλείται: η τροφή τους, η στέγη τους, η καθα-
ρότητα των νερών τους, ο πληθυσμός τους, από τη ρύπανση, την αλιεία, το κυνήγι. Μερικά 
παραδείγματα: «θέλω να φύγετε» λέει το αγριοκάτσικο στο θυμωμένο κυνηγό, «σταματή-
στε να πετάτε λιπάσματα στη φύση» λέει ο κούκος, «θέλω να φύγω» φωνάζει ο ξιφίας σε 
μια θάλασσα γεμάτη σκουπίδια, «θέλω να βρω τη φωλιά μου» διαμαρτύρεται το ελάφι στο 
καμένο δάσος, κ.α. 

 
Ως προς τον Υπολογιστή και τις Τέχνες 

Ο τρόπος εργασίας των παιδιών στον υπολογιστή έδειξε ότι άπτεται των ενδιαφερόντων 
τους διότι υπήρξε ανυπομονησία για τη σειρά εκτέλεσης των εργασιών και ενθουσιασμός 
κατά την υλοποίησή τους. Τους άρεσαν τα γραφικά του λογισμικού και ιδιαιτέρως η ποικι-
λία στην επιλογή των χρωμάτων σε σχέση με τα συναισθήματα, την κατοικία των ζώων, κα-
θώς και στην αποτύπωση της έντασης της μορφή της απειλής που ήθελαν να αποδώσουν. 
Επιπροσθέτως το ενδιαφέρον των παιδιών τράβηξαν οι έτοιμες στάμπες του λογισμικού 
Rna που αφορούσαν τα ζώα, τα φυτά, τα καταναλωτικά είδη. Έτσι παρατηρούμε έντονο 
κόκκινο στη φωτιά, μαύρο στους καπνούς, όχι ιδιαίτερα φιλικά πρόσωπα στους κυνηγούς, 
κομμένα δέντρα και ζώα χωρίς φωλιές κ.α. (Εικόνα 7). 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Εικόνα 7: Χρώματα και συναισθήματα 
 

Υλικοτεχνική υποδομή 
Η υλικοτεχνική υποστήριξη της δραστηριότητας έγινε ως εξής: ο υπολογιστής της τάξης, 
λογισμικά Rna -movie maker, μουσική σκέρτσο Νο 9 Μπετόβεν, φυλλομετρητής internet. 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή παρουσιάζονται τρόποι με τους οποίους μπορούν να χρησιμοποιηθούν 
τα Ιστολογία (blogs) στην εκπαίδευση. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην αξιοποίησή τους για 
τη δημιουργία του ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων του μαθητή (e-portfolio). Ακόμη 
γίνεται αναφορά στον τρόπο με τον οποίο μπορεί να αξιοποιηθεί η πλατφόρμα Wordpress 
προς αυτή την κατεύθυνση. 

Λέξεις - κλειδιά: e-portfolio, αξιολόγηση, Wordpress 

Εισαγωγή 

Ένα από τα κυρίαρχα θέματα της εκπαιδευτικής διαδικασίας και της σχολικής ζωής αλλά και 
άξονας κάθε προσπάθειας μεταρρύθμισης του εκπαιδευτικού συστήματος αποτελεί η αξιο-
λόγηση των μαθητών. Η αξιολόγηση, πέρα από τον ανατροφοδοτικό της χαρακτήρα, μπορεί 
να μας εξασφαλίσει σημαντικά στοιχεία όπως τη διαγνωστική βάση, πάνω στην οποία στη-
ρίζεται η διαφοροποίηση της διδασκαλίας, τη συναισθηματική ενίσχυση τόσο για τον εκ-
παιδευτικό όσο και για τον μαθητή, τη δραστηριοποίηση και την ενίσχυση των κινήτρων 
μάθησης, την ενίσχυση της παιδαγωγικής αποστολής του σχολείου.  

Η μέθοδος της αξιολόγησης βάση του φακέλου επιτευγμάτων, θεωρείται ως μια από τις 
βασικότερες μεθόδους αυθεντικής αξιολόγησης. Η δημιουργία ατομικού φακέλου με τη 
συνεργασία του εκπαιδευτικού με τον κάθε μαθητή οδηγεί στην σταδιακή απεικόνιση της 
μαθησιακής πορείας του ατόμου. Μέσα από την επιμελή τήρηση του φακέλου, ο μαθητής 
μπορεί να ελέγχει την πρόοδο του, οδηγούμενος έτσι σε μια μορφή αυτοαξιολόγησης, ενώ 
με τη βοήθεια του δασκάλου να εντοπίζει τυχόν κενά και αδυναμίες του.   

Ο φάκελος επιτευγμάτων (portfolio) αποτελεί μια συλλογή στοιχείων που προετοιμάζεται 
από τον μαθητή και που αξιολογείται για να καταδείξει την κατοχή, την κατανόηση, την ε-
φαρμογή, και τη δυνατότητα σύνθεσης από αυτόν ενός δεδομένου συνόλου εννοιών. Ο 
μαθητής πρέπει να οργανώσει, να συνθέσει, και να περιγράψει μέσα στο portfolio με σα-
φήνεια τα επιτεύγματά του και να εξωτερικεύσει αποτελεσματικά αυτό που έχει μάθει. 

Οι στόχοι για αυθεντική αξιολόγηση σε συνδυασμό με την ολιστική προσέγγιση της μάθη-
σης, αλλά και τη διάχυση του αντικειμένου της Πληροφορικής σε όλα τα επιμέρους τμήμα-
τα του αναλυτικού προγράμματος για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, μπορούν να βρουν 
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εφαρμογή στο συνδυασμό της τεχνολογίας και της μεθόδου Portfolio με τη δημιουργία του  
e-portfolio. 

Ηλεκτρονικός Φάκελος Επιτευγμάτων  -  E-Portfolio 

Ο ψηφιακός φάκελος του μαθητή (γνωστός στην βιβλιογραφία και ως eportfolio, e-
portfolio, efolio, digital portfolio, webfolio) είναι κατά βάση μια ηλεκτρονική έκδοση του 
φακέλου εργασιών του μαθητή. Ένα ηλεκτρονικό χαρτοφυλάκιο είναι μια σκόπιμη συλλογή 
ψηφιακών αντικειμένων – ιδέες, στοιχεία, αναστοχασμοί, ανατροφοδότηση κλπ – που έχει 
ως στόχο να παρουσιάσει σε ένα επιλεγμένο ακροατήριο τα στοιχεία σχετικά με την μάθη-
ση ή και τις ικανότητες ενός ατόμου (Sutherland & Powell, 2007). 

Ο ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων χρησιμοποιεί τις ηλεκτρονικές τεχνολογίες, επιτρέ-
ποντας στον ιδιοκτήτη του φακέλου να συλλέγει και να οργανώνει τα εκθέματα του φακέ-
λου σε διαφορετικές μορφές μέσων (ήχος, βίντεο, γραφικά, κείμενο) (Barrett, 2000). Ο ηλε-
κτρονικός φάκελος δεν είναι μια τυχαία συλλογή αντικειμένων, αλλά ένα εργαλείο αναστο-
χασμού  που επιδεικνύει την ανάπτυξη με την πάροδο του χρόνου. 

Blogs – Ιστολόγια στην Εκπαίδευση 

Η τήρηση ημερολογίου στην εκπαίδευση αποτελεί παλιά πρακτική και χρήσιμο εργαλείο  
για τους εκπαιδευτικούς και τους μαθητές, αφού προσφέρει διαγνωστικές και αναστοχα-
στικές δυνατότητες και  την παρακολούθηση της πορείας της σκέψης τους.  

Μέσα από το εκπαιδευτικό πρίσμα, το ιστολόγιο αποτελεί ένα γνωστικό περιβάλλον, στο 
οποίο κατατίθενται με δυναμικό τρόπο επιχειρήματα και θέσεις, ενισχύοντας και προάγο-
ντας με αυτόν τον τρόπο την κριτική σκέψη.  Ως δυναμικό ασύγχρονο εργαλείο μάθησης, 
υποστηρίζει τη διαδικασία της οικοδόμησης της γνώσης μέσα από την αλληλεπίδραση του 
δημιουργού του ιστολογίου με τους υπόλοιπους επισκέπτες. 

Τα ιστολόγια (weblogs ή blogs) είναι ψηφιακά εργαλεία που εντάσσονται στις υπηρεσίες 
του παγκόσμιου ιστού 2.0 (Web 2.0). Ο αγγλικός όρος blog προέρχεται από το weblog, το 
οποίο έχει μεταφραστεί στα ελληνικά ως ιστολόγιο. Τα ιστολόγια αποτελούν μια υπηρεσία 
που δίνει στο χρήστη τη δυνατότητα να κατασκευάσει με απλά βήματα μια ιδιότυπη  ιστο-
σελίδα, στην οποία μπορεί να καταχωρεί πολυμεσικό υλικό, οι δημοσιεύσεις ανανεώνονται 
συχνά και κατατάσσονται χρονολογικά.  Μοιάζουν συχνά με προσωπικά διαδικτυακά ημε-
ρολόγια, στα οποία συνήθως ένα άτομο έχει την ευθύνη των δημοσιεύσεων. Οι αναγνώστες 
των ιστολογίων έχουν αρκετές φορές τη δυνατότητα να καταθέτουν τη δική τους άποψη 
στις παραπάνω δημοσιεύσεις, με τη μορφή σχολίου. Με αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η α-
νταλλαγή απόψεων μεταξύ του δημιουργού και των αναγνωστών του, ενώ παράλληλα δι-
καιολογείται και ο όρος διαδικτυακό διαδραστικό ημερολόγιο (Βιβίτσου, 2005). 

Η κατασκευή και διατήρηση ενός blog, είναι ευκολότερη σε αντίθεση με τις προσωπικές 
ιστοσελίδες, αφού υπάρχει πληθώρα παρόχων που προσφέρουν δωρεάν την κατασκευή 
και τη φιλοξενία τους (Blood, 2002). Η ιδιότητα των blogs να επιτρέπουν την εύκολη δημο-
σίευση κειμένων και τον σχολιασμό τους από πολλαπλούς χρήστες ενθαρρύνοντας τη συζή-
τηση, τα καθιέρωσε σαν την πιο εύκολη μορφή έκφρασης και οδήγησε στη δημιουργία κοι-
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νοτήτων blog που μοιράζονται παρόμοιους προβληματισμούς και όλες μαζί αποτελούν αυ-
τό που σήμερα ονομάζεται «μπλογκόσφαιρα» (Βρατσάλη, 2008). 

Η αφετηρία των πρώτων ιστολογίων εντοπίζεται στις αρχές της δεκαετίας του ΄90, όπου 
όμως η μορφή τους ήταν εξαιρετικά δύσχρηστη και απαιτούσε καταρτισμένους χρήστες. Το 
1999, μέσω των Pitas και Blogger, απλοποιήθηκε ο τρόπος δημιουργίας ιστολογίων με απο-
τέλεσμα σε σύντομο χρονικό διάστημα να παρατηρηθεί αλλαγή  τόσο στο περιεχόμενο των 
ιστολογίων, αλλά και να αυξηθούν σημαντικά οι χρήστες (Blood, 2002). 

Ως πρόδρομος της εκπαιδευτικής χρήσης του blog μπορεί να θεωρηθεί το περιβάλλον CSILE 
(Βρατσάλη, 2008). Το περιβάλλον αυτό αναπτύχθηκε στο πανεπιστήμιο του Ontario στα 
τέλη της δεκαετίας του 1980 από τους Scardamalia και Bereiter ως  μια κοινόχρηστη βάση 
δεδομένων όπου οι μαθητές μπορούσαν να εισάγουν τις σημειώσεις τους με τη μορφή κει-
μένου και σχεδιαγραμμάτων, να έχουν πρόσβαση στις σημειώσεις άλλων, να σχολιάζουν 
και τα σχόλια να γνωστοποιούνται στους συγγραφείς. 

Ένας γενικός τρόπος κατάταξης των ιστολογιών, όπως αυτός παρουσιάζεται στο βιβλίο «The 
Educational Potential of e-Portfolios» (Lorraine, 2008) είναι ο εξής:  

Προσωπικά ιστολόγια, με τη μορφή διαδικτυακού ημερολογίου.  

Προσωπικά ιστολόγια, που έχουν δημιουργηθεί με σκοπό να αποτελέσουν πηγή πληροφο-
ριών αναφορικά με ένα συγκεκριμένο θέμα και αποτελούν το όχημα παρουσίασης και δια-
μοιρασμού της εργασίας μιας ομάδας. 

Ακαδημαϊκά  ιστολόγια ή ιστολόγια που δημιουργούνται από έναν οργανισμό με σκοπό να 
μοιράζονται πληροφορίες, να υπάρχει επικοινωνία με τους ενδιαφερόμενους κ.ο.κ. 

Επιπλέον συναντούμε τους εξής τρόπους κατηγοριοποίησης των ιστολογίων: (Τερζίδης & 
Φιλιππιάδης, 2008)  

α) ανάλογα με τον τρόπο παρουσίασης των περιεχομένων ιστολόγια: με κείμενο, με ήχο 
(Audioblogs ή Podcasts), με φωτογραφίες, με βίντεο (videocasts). 

β) σε σχέση με τη θεματολογία των περιεχομένων τους ιστολόγια: γενικού ενδιαφέροντος, 
δημοσιογραφικά, πολιτικά,  θρησκευτικά κλπ. 

γ) με βάση τον αριθμό των δημιουργών τους: προσωπικό ημερολόγιο, ιστολόγιο μιας ομά-
δας χρηστών (groupblog). 

δ) ανάλογα με το κατά πόσο είναι ανοικτό ή κλειστό στην ανάρτηση σχολίων. 

ε) ανάλογα με τη χρήση τους προσωπικό ημερολόγιο, πλατφόρμα επικοινωνίας, μέσο πα-
ρουσίασης ενός πρότζεκτ, κλπ. 

Τα ιστολόγια αναδεικνύονται σε σημαντικό εργαλείο μάθησης αφού ενθαρρύνεται η συ-
νεργασία σε ομάδες, βελτιώνονται οι δεξιότητες παραγωγής και κατανόησης του γραπτού 
λόγου, ενισχύεται το θετικό κίνητρο και η ενεργή συμμετοχή των μαθητών, βελτιώνονται οι 
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δεξιότητες χρήσης του υπολογιστή και η παρουσίαση πολυμεσικού υλικού και δίνει τη δυ-
νατότητα συμμετοχής μέσω της πολυαισθητηριακής προσέγγισης. Η δυνατότητα καταγρα-
φής σχολίων από τους επισκέπτες ενισχύει το δημιουργό να αξιολογήσει την πορεία του, 
ενώ το αίσθημα ιδιοκτησίας που αναπτύσσεται σε μαθητές – συγγραφείς ιστολογίων, προ-
ωθεί σε μεγάλο βαθμό την  προσπάθεια για τη βελτίωση του παραγόμενου προϊόντος (Βιβί-
τσου 2005).  

Οι Wopereis, Sloep και Poortman (2010) ανέδειξαν το γεγονός ότι με τη χρήση των blogs 
αναπτύσσεται μεγαλύτερη διασύνδεση μεταξύ των ομάδων των εκπαιδευόμενων και γίνε-
ται ευκολότερη η επικοινωνία μεταξύ των μελών, ενώ η χρήση σχολίων κέντρισε περισσό-
τερο το ενδιαφέρον των μαθητών για ανατροφοδότηση σε σχέση με την τάξη (Yang, 2009). 
Οι  μαθητές εμπλέκονται περισσότερο στην εκπαιδευτική διαδικασία σε σύγκριση με άλλα 
παιδαγωγικά και τεχνολογικά περιβάλλοντα, με αποτέλεσμα να τους δημιουργείται περισ-
σότερο η αίσθηση του ανήκειν σε μια κοινότητα μάθησης (Efimova & Fiedler, 2003). 

Όπως αναφέρεται και στις προτάσεις χρήσης των ιστολογίων ως παιδαγωγικό εργαλείο 
(Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο), ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο μπορεί να ενισχύσει το μαθησια-
κό ενδιαφέρον μιας τάξης,  αν χρησιμοποιηθεί ως: 

Εναλλακτικός ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων, που δίνει τη δυνατότητα της αμφίδρο-
μης επικοινωνίας μεταξύ των εκπαιδευτικών, των μαθητών και των γονέων.  

Βήμα προβληματισμού και διαλόγου όπου οι μαθητές μπορούν να καταγράψουν τις από-
ψεις τους, να αναφέρουν τις ιδέες τους για θέματα που συζητήθηκαν στην τάξη, να  σχο-
λιάσουν άρθρα που σχετίζονται με το προς διαπραγμάτευση αντικείμενο κ.α. 

Χώρος συνεργασίας όπου προωθείται η συνεργατική μάθηση  αφού  οι μαθητές μπορούν 
να αναρτούν την πρόοδο της εργασίας τους και στη συνέχεια να περιμένουν από τους υπό-
λοιπους συμμαθητές τους σχόλια, παρατηρήσεις και διορθώσεις.   

Χώρος δημοσίευσης εργασιών όπου οι μαθητές μπορούν να φιλοξενούν εκεί τις εργασίες 
τους και τις δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουν. Με αυτόν τον τρόπο, δημιουργείται 
ένας ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων, αναδεικνύοντας την πρόοδο που έχει επιτευχθεί 
για ένα συγκεκριμένο  χρονικό διάστημα σε κάποιον τομέα.   

Ιδιαίτερη αναφορά θα κάνουμε στην τελευταία χρήση που προτείνεται για τα μαθητικά ι-
στολόγια.  Αν και σε γενικές γραμμές, τα ιστολόγια θεωρούνται πιο ανεπίσημα ως προς τη 
μορφή τους σε σχέση με τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια εντούτοις παρουσιάζουν κοινά χα-
ρακτηριστικά. Τα ιστολόγια που οργανώνονται με τη μορφή ημερολογίου μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν ως φάκελοι αναστοχασμού. Ακόμη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν και ως 
φάκελοι επίδειξης, αφού δίνονται πληροφορίες σχετικά με τις ιδέες ενός ατόμου, τις πε-
ποιθήσεις και τα επιτεύγματα του.  

Ανάλογα με την επιθυμία του ιδιοκτήτη τους (ο χρήστης αν και δεν του ανήκει το σύστημα, 
ονομάζεται συνήθως ιδιοκτήτης του ιστολογίου) καθορίζεται η ιδιωτικότητα του ιστολογί-
ου, η εμφάνιση, το περιεχόμενο και η μορφή του, που δεν περιορίζεται μόνο στο κείμενο, 
αλλά μπορεί να περιέχει γραφικά και φωτογραφίες, συνδέσμους προς άλλες εφαρμογές, 
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σελίδες, αρχεία κ.α. Η δημοσίευση περιεχομένου στο διαδίκτυο, γίνεται ιδιαίτερα εύκολα 
μέσα από μια φιλική προς τον χρήστη διεπιφάνεια (Lorraine, 2008). 

Με τη δημιουργία και την τήρηση ενός προσωπικού ιστολογίου, ο χρήστης μπορεί να δη-
μοσιοποιήσει τις ιδέες, τις σκέψεις, τις απόψεις του. Το ιστολόγιο καθίσταται ως  ιδανικό 
περιβάλλον οικοδόμησης της γνώσης μέσα από την κατάθεση επιχειρημάτων, θέσεων και 
αντιθέσεων, προωθώντας με αυτόν τον τρόπο, την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης, των δια-
δικτυακών δεξιοτήτων αλλά και δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου. 
Γίνεται φανερό ότι το ιστολόγιο, μπορεί να αποτελέσει ένα ιδανικό περιβάλλον για τη δη-
μιουργία ενός φακέλου επιτευγμάτων. Το σημαντικότερο πλεονέκτημα για τη χρήση του 
ιστολογίου ως φακέλου επιτευγμάτων αποτελεί το γεγονός ότι ο χρήστης μπορεί να απο-
κτήσει τον προσωπικό του χώρο μέσα από απλά και γρήγορα βήματα.  

Φάσεις Ανάπτυξης ηλεκτρονικού φακέλου Επιτευγμάτων 

Σύμφωνα με την Barrett (2000), αφού έχει ληφθεί η απόφαση για το είδος του φακέλου 
που θα δημιουργηθεί, ακολουθούν οι εξής φάσεις ανάπτυξης του e-portfolio:  

1. Συλλογή των αντικειμένων /κριτήρια ταξινόμησης. Οι μαθητές συλλέγουν τα αντικείμενα 
που αποτελούν απόδειξη των επιτευγμάτων τους και εξυπηρετούν συγκεκριμένους εκπαι-
δευτικούς σκοπούς. 

2. Επιλογή των κατάλληλων αντικειμένων για το συγκεκριμένο είδος φακέλου. Οι μαθητές 
επανεξετάζουν και αξιολογούν τα αντικείμενα που έχουν επιλέξει,  καθορίζουν αυτά  που 
επιδεικνύουν  την επίτευξη των εκπαιδευτικών σκοπών και κριτηρίων που εξυπηρετούν τη 
συγκεκριμένη μορφή του φακέλου.   

3. Αναστοχασμός σχετικά με την αξία και το ρόλο κάθε αντικειμένου. Μέσα από τον ανα-
στοχασμό αιτιολογείται γιατί αυτά τα αντικείμενα αντιπροσωπεύουν την επίτευξη του συ-
γκεκριμένου στόχου, σκοπού ή προτύπου. Προτείνεται να γίνεται αναστοχασμός σχετικά με 
το κάθε αντικείμενο αλλά και με τον φάκελο συνολικά. 

4. Σύνδεση/Αλληλεπίδραση/Διάλογος/Ανατροφοδότηση. Σε αυτό το στάδιο παρέχεται η 
δυνατότητα για αλληλεπίδραση και ανατροφοδότηση σχετικά με τις εργασίες που έχουν 
αναρτηθεί στο blog. Στο τέλος κάθε μαθήματος, οι μαθητές καλούνται να αναστοχαστούν 
σχετικά με το μάθημα, δίνοντας με αυτόν τον τρόπο, μια μετά – ανάλυση της μαθησιακής 
τους εμπειρίας.  

5. Παρουσίαση του φακέλου. Οι μαθητές μοιράζονται το φάκελο τους με το κατάλληλο α-
κροατήριο και συνεργάζονται για το περιεχόμενο και το σκοπό του.  

Δημιουργία Φακέλου Επιτευγμάτων με τη χρήση του WordPress 

Το Wordpress στις τελευταίες του εκδόσεις προσφέρει πέρα από την απλή δημιουργία blog 
ιστοσελίδων, οι οποίες είναι προσανατολισμένες στη δημοσίευση, οργάνωση και τακτική 
ανανέωση ιστοριών και άρθρων και άλλα χαρακτηριστικά (δημιουργία στατικών σελίδων, 
themes κλπ.) που το μετατρέπουν σε ένα ελκυστικό πακέτο δημιουργίας δυναμικών sites. 
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Στα πλεονεκτήματα του συγκαταλέγονται η απλότητα του, η ευκολία στη χρήση και διαχεί-
ριση, οι ποικίλες δυνατότητες παρουσίασης και εμφάνισης.  

Ένα από τα σημαντικότερα προβλήματα που σχετίζονται με τη δημιουργία και τη χρήση ε-
νός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου αφορά την ιδιοκτησία του φακέλου μετά από την απο-
φοίτηση του εκπαιδευόμενου από το εκπαιδευτικό ίδρυμα στο οποίο φοιτούσε. Με τη χρή-
ση μιας πλατφόρμας για τη δημιουργία ιστολογίου δίνεται στο χρήστη η δυνατότητα να 
συνεχίσει να έχει πρόσβαση στο χαρτοφυλάκιο του, που συνεχίζει να υφίσταται μετά την 
αποφοίτηση του εκπαιδευόμενου, διασφαλίζοντας έτσι την ιδιοκτησία, τη φορητότητα, τη 
διαρκή πρόσβαση στο λογαριασμό του. 

Με τη χρήση του WordPress, μέσα από μια εύκολη διαδικασία ο χρήστης μπορεί να προ-
σθέσει διαφορετικές μορφές πολυμέσων (video, ήχος, εικόνες) και όχι μόνο τις γραπτές του 
εργασίες. Υπάρχει η δυνατότητα το ιστολόγιο να είναι προσβάσιμο σε όλους αλλά δίνεται 
και η επιλογή ο ιδιοκτήτης του να μπορεί να το διατηρήσει ιδιωτικό και να προσκαλέσει 
μόνο τα άτομα που ο ίδιος θέλει. Η ρύθμιση αυτή προστατεύει τους χρήστες, ιδιαίτερα ό-
ταν αυτοί είναι ανήλικοι μαθητές.  

Σε κάθε άρθρο ή υλικό που δημοσιεύεται υπάρχει η δυνατότητα να προστεθούν σχόλια από 
τα άτομα που παρακολουθούν το ιστολόγιο. Με αυτό τον τρόπο ανταλλάσσονται σχόλια 
και γίνονται συζητήσεις μεταξύ του  κάτοχου του φακέλου και των υπόλοιπων μελών του 
ιστολογίου. Έτσι, μπορεί να δοθεί ανατροφοδότηση για κάθε αντικείμενο που βρίσκεται 
στο φάκελο από τους υπόλοιπους μαθητές και τον δάσκαλο της τάξης.  

Το περιεχόμενο που προστίθεται σε ένα ιστολόγιο μπορεί να αποθηκευτεί και να οργανω-
θεί με αρκετούς δυναμικούς τρόπους. Επιπλέον, ο χρήστης μπορεί ανά πάσα στιγμή να επε-
ξεργαστεί ξανά τις δημοσιεύσεις του, να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο έχει οργανώσει τις 
εργασίες του, να προσθέσει ή να αφαιρέσει αντικείμενα. 

Ο τρόπος δημιουργίας και επεξεργασίας ενός άρθρου θυμίζει τον τρόπο με τον οποίο λει-
τουργεί ένας επεξεργαστής κειμένου. Οι περισσότεροι μαθητές έχουν βασικές γνώσεις  
χρήσης υπολογιστή και δημιουργίας κειμένου και επεξεργασίας του, οπότε μειώνεται ο 
βαθμός δυσκολίας για τη δημιουργία και την επεξεργασία ενός νέου αντικειμένου.  Το ίδιο 
ισχύει και για την εισαγωγή πολυμέσων.   

Τέλος, σημαντικό στοιχείο αποτελεί το γεγονός ότι το WordPress υποστηρίζει την ελληνική 
γλώσσα, στοιχείο αρκετά χρήσιμο, κυρίως όταν χρησιμοποιείται από μαθητές μικρότερης 
ηλικίας που έχουν ελάχιστη γνώση της αγγλικής, της γλώσσας που συνήθως συναντούμε 
στα εμπορικά λογισμικά.  

Φάσεις Ανάπτυξης ηλεκτρονικού φακέλου Επιτευγμάτων με τη χρήση του WordPress 

Μέσα από την ιστοσελίδα www.wordpress.com, μπορούμε να δημιουργήσουμε δωρεάν 
ένα blog. Για να αποκτήσουμε το προσωπικό μας ιστολόγιο, το μόνο που απαιτείται είναι 
μια έγκυρη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Μετά από την εγγραφή, ο χρήστης ο-
δηγείται στον πίνακα ελέγχου, από όπου μπορεί να διαχειριστεί το ιστολόγιό του. Η βασική 
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λειτουργία που χρειάζεται ο χρήστης είναι η προσθήκη νέου υλικού. Υπάρχουν δύο επιλο-
γές: η προσθήκη μιας νέας σελίδας ή ενός νέου άρθρου.  

Όταν δημιουργείται μια νέα σελίδα, οι σελίδες εμφανίζονται σε διαφορετικό σημείο στην 
αρχική σελίδα του ιστολογίου και δεν ομαδοποιούνται σε κατηγορίες. Οι σελίδες αποτε-
λούν τον βασικό κορμό του χαρτοφυλακίου. Οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν μια 
σελίδα παρουσίασης του εαυτού τους και του φακέλου τους, αναφέροντας το είδος του 
φακέλου που έχουν δημιουργήσει αλλά και τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που αυτός εξυ-
πηρετεί. Στη συνέχεια, ο μαθητής δημιουργεί όσες ακόμη σελίδες χρειάζονται ανάλογα με 
τους σκοπούς που εξυπηρετεί ο φάκελος επιτευγμάτων. Οι σελίδες αυτές μπορούν να απο-
τελούν τις κατηγορίες ή τις υποκατηγορίες του e-portfolio. 

Στην αρχική σελίδα, η οποία αποτελεί και το blogroll, εμφανίζονται τα άρθρα που προσθέ-
τει ο χρήστης. Τα άρθρα περιέχουν πληροφορίες, οι οποίες εμφανίζονται ανάλογα με το 
χρόνο προσθήκης τους στο ιστολόγιο. Προκειμένου να γίνει ευκολότερη η περιήγηση των 
υπόλοιπων χρηστών στο ιστολόγιο, τα άρθρα ταξινομούνται κάτω από την κατάλληλη κατη-
γορία, ή τους δίνεται η αντίστοιχη ετικέτα (tag). Οι κατηγορίες εμφανίζονται στην αρχική 
σελίδα του ιστολογίου σε ξεχωριστό block και είναι πολύ χρήσιμες για την ομαδοποίηση 
του υλικού. Όταν δημιουργείται ένα καινούριο άρθρο, ο χρήστης καθορίζει τη μορφή και 
την κατηγορία στην οποία ανήκει, μπορεί να επιτρέπει και να ελέγχει την υποβολή σχολίων, 
όπως επίσης και την προσβασιμότητα σε αυτό.  

Σημαντικό τμήμα της διαχείρισης του portfolio αποτελούν οι ρυθμίσεις απορρήτου. Ο δια-
χειριστής επιλέγει αν  το  ιστολόγιο θα είναι ορατό σε όλους, συμπεριλαμβανομένων και 
των μηχανών αναζήτησης ή αν θα είναι προσβάσιμο μόνο σε κανονικούς επισκέπτες. Ακό-
μη, το ιστολόγιο μπορεί να είναι ιδιωτικό και ο διαχειριστής καθορίζει τα άτομα που θα έ-
χουν πρόσβαση σε αυτό. Μέσα στις δωρεάν παροχές του wordpress είναι το όριο των 35 
χρηστών για ιδιωτικό ιστολόγιο.  

Συμπεράσματα 

Τα ηλεκτρονικά χαρτοφυλάκια αποτελούν μια από τις μεγαλύτερες καινοτομίες που εισή-
χθηκαν στον τομέα της εκπαιδευτικής τεχνολογίας τα τελευταία χρόνια. Ο ηλεκτρονικός 
φάκελος επιτευγμάτων παρουσιάζει το ίδιο εννοιολογικό πλαίσιο και τα πλεονεκτήματα 
του παραδοσιακού χαρτοφυλακίου (ενίσχυση αναστοχασμού, ανάπτυξη κινήτρων μάθησης, 
υποστήριξη αυτοαξιολόγησης). Το σημείο στο οποίο εντοπίζεται η βασική διαφορά τους 
είναι η χρήση της τεχνολογίας. Τα οφέλη από τις νέες τεχνολογίες που χρησιμοποιούνται σε 
αυτή την περίπτωση, βοηθούν ώστε ο ηλεκτρονικός φάκελος να ξεπερνά τον παραδοσιακό. 

Όλο και περισσότεροι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν τα ιστολόγια στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία. Οι πλατφόρμες δημιουργίας ιστολογίων δεν αναπτύχθηκαν ως συστήματα διαχείρι-
σης μάθησης (LMS), εντούτοις μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη δημιουργία και διαχεί-
ριση μαθητικών e-portfolios. 

Χρησιμοποιώντας το Wordpress, ο χρήστης έχει αρκετές από τις βασικές δυνατότητες που 
δίνονται από τα εμπορικά λογισμικά για την ανάπτυξη ηλεκτρονικών φακέλων. Αποτελεί 
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μια ελκυστική και οικονομική λύση για μια πρώτη γνωριμία των μαθητών με τη δημιουργία 
και διαχείριση ενός ηλεκτρονικού χαρτοφυλακίου. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα WebQuest διδακτικό σενάριο περιβαλλοντικού 
ενδιαφέροντος, στο οποίο οι μαθητές καλούνται, σε επιλεγμένες από τον εκπαιδευτικό ι-
στοσελίδες, να αναζητήσουν, να συγκεντρώσουν, να καταγράψουν και να επεξεργαστούν 
το πληροφοριακό υλικό τους, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα. Η διαδικτυακή έρευνα 
με βάση τις δομημένες εκπαιδευτικές δραστηριότητες κατευθυνόμενης διερεύνησης και η 
χρήση ποικιλίας εργαλείων των ΤΠΕ, επιτρέπει την εμπλοκή των μαθητών της Γ΄ τάξης του 
δημοτικού σχολείου σε ομαδοσυνεργατικά σχήματα, στο πλαίσιο των οποίων προσεγγίζουν 
διαθεματικά τη γνώση και διεκπεραιώνουν το συγκεκριμένο σχέδιο εργασίας (project) μέσα 
σε ένα καινοτόμο περιβάλλον μάθησης, το οποίο επαναθεωρεί τους ρόλους μαθητών και 
εκπαιδευτικών προς σύγχρονες αντιλήψεις και πρακτικές, που προάγουν την ποιότητα του 
εκπαιδευτικού έργου.  

Λέξεις – Κλειδιά: ΤΠΕ, διαδίκτυο, WebQuest διδακτικό σενάριο, συνεργατική μάθηση  

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια οι νέες τεχνολογίες βρίσκονται σε μια συνεχή διαδικασία ένταξης και 
ενσωμάτωσής τους στην εκπαιδευτική διαδικασία σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η 
«πληροφοριοποίηση» της κοινωνίας αλλά και το σύγχρονο εκπαιδευτικό περιβάλλον, θέλει 
τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) να συμβάλουν τόσο στη βελ-
τίωση των διαδικασιών διδασκαλίας και εκμάθησης (αύξηση του ενδιαφέροντος των μαθη-
τών, ενίσχυση της ενεργού συμμετοχής τους, αύξηση του βαθμού κατανόησης των μαθημά-
των, επίτευξη του προσδοκώμενου μαθησιακού αποτελέσματος) (Παρατηρητήριο για την 
ΚτΠ, 2009), όσο και στην ανάπτυξη ιδιαίτερων δεξιοτήτων και την απόκτηση νέων γνώσεων, 
προσφέροντας με τον τρόπο αυτό, στους μαθητές, ένα είδος «πληροφορικής κουλτούρας», 
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που θα τους επιτρέψει να ενσωματωθούν καλύτερα στη σημερινή κοινωνία (ΕΑΙΤΥ, 2013). 
Οι αλλαγές στη δομή και τους προσανατολισμούς της εκπαιδευτικής διαδικασίας που επέ-
φερε η χρήση των ΤΠΕ με βάση τις εποικοδομιστικές και κοινωνικογνωστικές παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις για τη διδασκαλία και τη μάθηση «δεν περιορίζονται μόνο στις διδακτικές 
πρακτικές, αλλά επεκτείνονται στους στόχους και στο περιεχόμενο της διδασκαλίας, στις 
μαθησιακές συνήθειες, στα χρησιμοποιούμενα εκπαιδευτικά μέσα και περιβάλλοντα, κα-
θώς και στην οργάνωσή τους» (Τζιμογιάννης, 2007, σελ.334), κι έχουν οδηγήσει στην ανά-
πτυξη εφαρμογών για εκπαιδευτικούς σκοπούς που αξιοποιούν τις πολυμεσικές και δι-
κτυακές τεχνολογίες. 

Το Διαδίκτυο, ως βασικό εργαλείο των ΤΠΕ, προσφέρει σημαντικά οφέλη στην εκπαιδευτική 
διαδικασία εφόσον οι εφαρμογές του υποστηρίζουν πολλαπλά τη διδακτική πράξη (Σιακο-
βέλη, 2011), ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία και της δίνουν νέες διαστάσεις. Οι μαθη-
τές ως «ερευνητές πληροφοριών», κατανοούν πληροφορίες πολύπλοκων αντικειμένων μέ-
σα από εξεικονιστικές αναπαραστάσεις κι αναλαμβάνουν ευθύνες για την ίδια τους τη μά-
θηση αφού από μόνοι τους ανακαλύπτουν παρά βλέπουν κι απομνημονεύουν (ΕΑΙΤΥ, 
2013). Εστιάζοντας στο Διαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας, τα σύμφυτα προβλήματα της 
γνωστικής υπερφόρτωσης (μεγάλος όγκος πληροφοριών) και του, κατά συνέπεια, αποπρο-
σανατολισμού των χρηστών στη διάρκεια αναζήτησης υλικού, προς μη εκπαιδευτικούς 
σκοπούς (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005), έκαναν επιτακτική την ανάγκη αναζήτησης 
από τους εκπαιδευτικούς διδακτικών μεθόδων που θα επέτρεπαν το σχεδιασμό συνεργατι-
κών δραστηριοτήτων, βασισμένων στον Παγκόσμιο Ιστό, οι οποίες ενεργοποιούν τους μα-
θητές προς την ανάληψη ρόλων και τους καθοδηγούν στην αποτελεσματική χρήση του Δια-
δικτύου με στόχο την επίλυση προβλημάτων και την οικοδόμηση γνώσεων (Τζιμογιάννης & 
Σιόρεντα, 2007). Σε αυτήν την κατεύθυνση, τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μία νέα 
προσέγγιση οργάνωσης μαθημάτων, η μέθοδος WebQuest, μια σύγχρονη εφαρμογή συνερ-
γατικής μάθησης, η οποία συνδυάζει το ψηφιακό περιβάλλον και τη χρήση του Διαδικτύου 
στη διδασκαλία, περιορίζοντας ταυτόχρονα τους κινδύνους που επιφέρει η ανεξέλεγκτη 
χρήση του (Χαραλαμπίδου, Αντωνίου & Παπαγεωργίου, 2009) και η διδακτική πρόταση που 
παρουσιάζεται σήμερα αξιοποιεί τις προαναφερθείσες συνθήκες. 

Η θεωρία του WebQuest 

Εννοιολογικό πλαίσιο και Χαρακτηριστικά  

Η ιδέα του «webquest» αναπτύχθηκε από τον καθηγητή Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας στο 
πανεπιστήμιο του Σαν Ντιέγκο, Bernie Dodge, το Φεβρουάριο του 1995, όταν θέλησε να 
δημιουργήσει μια μέθοδο που να καθοδηγεί τους εκπαιδευτικούς να αναπτύσσουν μαθή-
ματα αξιοποιώντας παιδαγωγικά το διαδίκτυο (Σοφός & Kron 2010). Ο Dodge (1997) ορίζει 
την ιστοεξερεύνηση «ως μια εκπαιδευτική δραστηριότητα προσανατολισμένη στη διερεύ-
νηση, κατά την οποία οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες που επεξεργάζονται τα 
υποκείμενα προέρχονται από το διαδίκτυο». Σταδιακά οι ιστοεξερευνήσεις έχουν μετασχη-
ματιστεί σε σενάρια κατευθυνόμενης διερεύνησης, τα οποία χρησιμοποιούν πηγές από τον 
Παγκόσμιο Ιστό, ποικιλία εργαλείων των ΤΠΕ, καθώς και μια αποστολή η οποία κινητοποιεί 
τους μαθητές να διερευνήσουν ανοιχτά ερωτήματα, να επικοινωνήσουν την προσωπική 
τους εμπειρία και να συμμετάσχουν σε ομαδικές δραστηριότητες (Σταμούλης, Γρίλλιας & 
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Πήλιουρας, 2008) μέσα από διαθεματικές προσεγγίσεις. Επιπρόσθετα αυτές οι διερευνητι-
κές δραστηριότητες σχεδιάζονται ώστε να εστιάζουν στη χρήση πληροφορίας παρά στην 
απλή αναζήτησή της, καλλιεργούν σκέψη υψηλού νοητικού επιπέδου η οποία περιλαμβά-
νει λειτουργίες όπως τη σύνθεση, την ανάλυση, την επίλυση προβλημάτων, τη δημιουργι-
κότητα και την κριτική σκέψη, οδηγούν σε καλή χρήση του Παγκόσμιου Ιστού και απαιτούν 
από τους μαθητές να λειτουργούν με υπευθυνότητα σε συνεργατικές και αλληλεπιδραστι-
κές δραστηριότητες (Dodge, 2007). Σε ένα WebQuest διδακτικό σενάριο, η συνεργασία με-
ταξύ των μαθητών ως μέσο για την ανάπτυξη της μάθησης, γίνεται ζήτημα πρωτευούσης 
σημασίας σε μαθησιακά περιβάλλοντα που κάνουν χρήση πρακτικών δραστηριοτήτων μέσα 
από υπολογιστικά συστήματα και χρησιμοποιούν το μοντέλο «ομάδα εργασίας» ως κεντρι-
κό φορέα διδασκαλίας. Οι μαθητές, με επίκεντρο τον υπολογιστή, συζητούν ιδέες, ακούν 
άλλους και βασίζονται στην εμπειρία και στη γνώση ο ένας του άλλου. Αυτή η ανταλλαγή 
απόψεων σε μια μικρή ομάδα ενισχύει την αμοιβαία κατανόηση και τη συνοχή της ομάδας, 
ευνοεί τη διαπροσωπική μάθηση, διευκολύνει την ανάληψη ευθυνών και συνεισφέρει στην 
καλλιέργεια ικανοτήτων ανοικτής επικοινωνίας και συνεργασίας (Ματσαγγούρας, 2003). 

Η οργάνωσή της ιστοεξερεύνησης λαμβάνει υπόψη και τους δύο βασικούς συντελεστές της 
διδακτικής διαδικασίας, τον μαθητή και τον διδάσκοντα, και προϋποθέτει σαφή σχεδιασμό 
και συγκεκριμένα βήματα και για τις δύο πλευρές. Η πορεία για το μαθητή ξεκινά ως «απο-
στολή» επιφορτισμένη με την «επίλυση προβλήματος», στοιχείο που ενεργοποιεί τους μα-
θητές ως προς την ανάληψη ρόλων και βήμα βήμα έρχονται σε επαφή με το υλικό της ιστο-
εξερεύνησης που μπορεί να αποτελείται από πληροφορίες δοσμένες σε διάφορες μορφές 
(ιστοσελίδες, συμβατικό υλικό) κι επιδιώκουν να δώσουν απάντηση στο αρχικό ερώτημα ή 
πρόβλημα. Εκείνο που χαρακτηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία είναι ότι οι μαθητές από πα-
θητικοί δέκτες έτοιμων γνώσεων διερευνούν, ανακαλύπτουν (ανακαλυπτική μάθηση), οι-
κοδομούν τη γνώση (εποικοδομητισμός) και αποκτούν κοινωνικές και επικοινωνιακές δε-
ξιότητες μέσα σε αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης (κοινωνιοπολιτισμική θεώρηση). Από 
την άλλη πλευρά, η συμβολή του εκπαιδευτικού σε μια τέτοια διδακτική πρακτική προϋπο-
θέτει, πέρα από τον σχεδιασμό της, την υιοθέτηση ενός ρόλου μεσολαβητή στην απόκτηση 
της γνώσης, εμψυχωτή στη μαθησιακή διαδικασία και υποστηρικτή σε κάθε προσπάθειά 
τους (Σιακοβέλη, 2011; Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005).  

Δομικά Χαρακτηριστικά  

Η δομή μιας Ιστοεξερεύνησης περιλαμβάνει πεδία τα οποία στοχεύουν να εισάγουν βημα-
τικά το μαθητή στο θέμα της δραστηριότητας, να τον ενημερώσουν για το ρόλο που θα α-
ναλάβει σε αυτήν, να οριοθετήσουν και έμμεσα να κατευθύνουν την εργασία του. 
Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). Για την επίτευξη της αποτελεσματικότητας και σα-
φήνειας των στόχων του, ένα WebQuest πρέπει να περιλαμβάνει τα ακόλουθα πεδία (Σο-
φός & Kron, 2010): 1) Εισαγωγή (Introduction): παρουσιάζεται η κεντρική ιδέα του σεναρί-
ου με έναν ελκυστικό τρόπο, ώστε να προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών, προετοιμάζο-
ντας τους για το περιεχόμενο της αποστολής έχοντας φυσικά υπόψη τις υπάρχουσες γνώ-
σεις και δυνατότητές τους. 2) Εργασία ή Αποστολή (Task): παρουσιάζεται ο ρόλος των μα-
θητών και ορίζεται η εργασία που πρόκειται να αναλάβουν. 3) Διαδικασία (Process): περι-
λαμβάνονται βήμα προς βήμα όλες οι δραστηριότητες που θα επιτελέσουν οι μαθητές για 
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την εργασία τους, οι προτεινόμενες πηγές και συγκεκριμένα εργαλεία για την αναζήτηση 
και οργάνωση της πληροφορίας. 4) Αξιολόγηση (Evaluation): περιγράφεται ο τρόπος αξιο-
λόγησης των στόχων του μαθήματος και των δράσεων των μαθητών, θέτει κριτήρια αξιολό-
γησης, αντίστοιχα προς τις εργασίες τους. Το συνηθέστερο, είναι τα διαβαθμισμένα κριτή-
ρια αξιολόγησης (ρουμπρίκες). 5) Συμπέρασμα (Conclusion): συνοψίζει τη μαθησιακή ε-
μπειρία, επιτρέπει τον αναστοχασμό στη διαδικασία που ακολουθήθηκε, θέτει ανοιχτά ε-
ρωτήματα για νέες διερευνήσεις. Οι μαθητές ενθαρρύνονται να αξιολογήσουν οι ίδιοι τη 
διαδικασία που ακολούθησαν και τα οφέλη που αποκόμισαν σε επίπεδο γνώσεων, επικοι-
νωνίας και συνεργασίας. 6) Σελίδα Δασκάλου (Teacher's corner): περιλαμβάνει οδηγίες ε-
φαρμογής του σεναρίου προς εκπαιδευτικούς. 7) Πηγές (Resources): αναφέρονται διευθύν-
σεις δικτυακών τόπων, πολυμεσικών αρχείων, κειμένων, οργανισμών, βιβλιογραφικές πα-
ραπομπές.  

Η διδακτική πρόταση  

Η προτεινόμενη ιστοεξερεύνηση με τίτλο «Βγες απ’ το καβούκι σου...για να ζήσω στο δικό 
μου!» έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με το ισχύον ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ του μαθήματος της Γλώσ-
σας και εμπλέκει το περιεχόμενο του γνωστικού αυτού αντικειμένου (παραγωγή προφορι-
κού και γραπτού λόγου) με την Μελέτη Περιβάλλοντος (ενημέρωση για την ύπαρξη ειδών 
του ζωικού βασιλείου που απειλούνται με εξαφάνιση), την Αισθητική Αγωγή και βεβαίως 
την Πληροφορική (χρήση διαδικτύου, διαχείριση της πληροφορίας, αξιοποίηση λογισμι-
κών). Το διδακτικό σενάριο που δημιουργήθηκε για μαθητές της Γ΄ τάξης, χωρίς αυτό να 
αποκλείει την αξιοποίησή του κι από μεγαλύτερη τάξη-προσαρμοσμένο στο γνωστικό και 
ηλικιακό επίπεδο των μαθητών, έχει τη μορφή project και χρονικά θα καλύψει διάστημα 
οχτώ έως δέκα διδακτικών ωρών. Υλοποιείται στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης στο εργα-
στήριο Πληροφορικής του σχολείου, αλλά και μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας. Τα εργα-
λεία εφαρμογής του είναι το διαδίκτυο, ο επεξεργαστής κειμένου (Word) και τα λογισμικά 
δημιουργίας αλληλεπιδραστικών τεστ (Hot Potatoes) και εννοιολογικής χαρτογράφησης 
(Kidspiration). Επιπλέον θα χρησιμοποιηθούν άλλες έντυπες πηγές (Ανθολόγιο Γ΄ & Δ΄ Δη-
μοτικού, Βιβλίο Γλώσσας Μαθητή). Για την διεκπεραίωση της αποστολής τους οι μαθητές 
χωρίζονται σε ομάδες και τους ανατίθενται συγκεκριμένοι ρόλοι. Η σύνθεση των ομάδων 
γίνεται με κριτήριο την εξισορρόπηση των δυνατοτήτων των μαθητών και η δυναμική που 
αναπτύσσει (Μπαλτά & Ζήση, 2009), επιτρέπει να αναπτυχθούν και να λειτουργήσουν οι 
περισσότερες από τις ενεργητικές-συμμετοχικές τεχνικές μεταξύ των μελών της. 

Επιλογή του θέματος - Μεθοδολογία 

Το απειλούμενο είδος της θαλάσσιας χελώνας Καρέττα-Καρέττα είναι ένα περιβαλλοντικό 
θέμα που μπορεί γενικά να ενταχθεί σε όλες τις τάξεις του Δημοτικού. Με αφορμή την ενό-
τητα «Στη γη και στη θάλασσα» για τα ζώα στο μάθημα της Γλώσσας αλλά και σε άλλα μα-
θήματα (π.χ. Μελέτη Περιβάλλοντος), είχαμε την ευκαιρία να οργανώσουμε τη διδασκαλία 
μας με τη μορφή της διαδικτυακής έρευνας, καθώς πρόκειται για μία ενότητα συμβατή με 
τις διερευνητικές διαδικασίες του WebQuest κι εύκολα μπορεί να βρεθεί αρκετό υλικό για 
το θέμα αυτό στον Παγκόσμιο Ιστό. Οι ενέργειες που υποστηρίζουν την προτεινόμενη διδα-
κτική πρόταση, συγκεκριμένες και προαποφασισμένες, μειώνουν τον κίνδυνο άσκοπων πε-
ριπλανήσεων στο Διαδίκτυο που αποπροσανατολίζουν τους εμπλεκόμενους και αποδυνα-
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μώνουν τους μαθησιακούς στόχους (Μπαλτά & Ζήση, 2009). Μεθοδολογικά στηρίζεται στις 
αρχές της εποικοδομιστικής προσέγγισης και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρήσεις του 
Vygotsky κι ακολουθεί το μοντέλο της καθοδηγούμενης διερεύνησης-ανακάλυψης με έμ-
φαση στην κριτική και στοχαστική σκέψη, τη συμμετοχική, διερευνητική και συνεργατική 
μάθηση και τη δημιουργική έκφραση.  

Παιδαγωγικοί και μαθησιακοί στόχοι του σεναρίου 

Βασικός στόχος του σεναρίου είναι να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές στο θέμα της προ-
στασίας των ειδών που απειλούνται με εξαφάνιση και να αναπτύξουν οικολογική συνείδη-
ση.  

Επιμέρους στόχοι 
Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: Οι μαθητές καλούνται να ενημερωθούν για τα διάφορα 
είδη θαλάσσιων χελωνών που υπάρχουν στη χώρα μας και να γνωρίσουν το είδος της θα-
λάσσιας χελώνας Καρέττα-Καρέττα (κύρια χαρακτηριστικά γνωρίσματα, συνήθειες κ.ά.). 
Επίσης, να εντοπίσουν τις περιοχές όπου βρίσκει καταφύγιο το συγκεκριμένο είδος χελώ-
νας, να ερευνήσουν τους κινδύνους που διατρέχει, να αναζητήσουν τα αίτια της σταδιακής 
εξαφάνισής του και να τα συσχετίσουν με τις ανθρώπινες δραστηριότητες και, τέλος, να 
προτείνουν τρόπους προστασίας του.           
Β. Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: Οι μαθητές επιδιώκεται να αναπτύξουν δεξιότητες 
συνεργασίας και αλληλοβοήθειας για την επίτευξη του κοινού στόχου, να δραστηριοποιη-
θούν μέσα από την έρευνα, την ανάλυση, τη σύνθεση και την παρουσίαση εργασιών και να 
αναδεικνύουν ό,τι γνωρίζουν και να χρησιμοποιούν τις προηγούμενες γνώσεις τους στην 
οικοδόμηση νέων εννοιών. Ακόμα, μέσα από τις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, να ανα-
πτύξουν δεξιότητες επικοινωνίας (ακρόαση, ομιλία, διάλογο κ.ά.) προκειμένου να ανταλ-
λάσσουν απόψεις και να καταλήγουν σε κοινά συμπεράσματα και να καλλιεργήσουν την 
αναλυτική και κριτική τους σκέψη. Τέλος, να προτείνουν τρόπους παρέμβασης στο άμεσο 
κοινωνικό περιβάλλον (σχολείο, οικογένεια, φίλους κ.λ.π.), για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος της διατήρησης και της προστασίας του θαλάσσιου οικοσυστήματος. 
Γ. Ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών: Οι μαθητές επιδιώκεται να εμπλακούν σε νέες 
διαδικασίες μάθησης στην επαφή τους με τις νέες τεχνολογίες και να αναπτύξουν θετική 
στάση απέναντι στους Η/Υ ως περιβάλλον εργασίας. Ακόμα, να μάθουν να χειρίζονται τον 
Η/Υ ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρασης, αλλά και ως νοητικό εργαλείο ανά-
πτυξης της σκέψης και να αξιοποιούν διδακτικά το διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες και 
να τις διαχειρίζονται κριτικά. 

Περιγραφή-Εφαρμογή του σεναρίου  

Το προτεινόμενο σενάριο ακολουθεί τη δομή ενός WebQuest και είναι προσβάσιμο μέσω 
της σελίδας URL: http://users.sch.gr/elkop/mywebquest_caretta/. Στην Αρχική σελίδα πα-
ρέχεται μια πληροφοριακή καρτέλα με τον τίτλο, το είδος της εργασίας και τα μέλη της ο-
μάδας των εκπαιδευτικών που σχεδίασαν και υλοποίησαν το WebQuest. Στην Εισαγωγή οι 
μαθητές διαβάζουν ένα σύγχρονο παραμύθι με κεντρικό θέμα τις περιπέτειες μιας θαλάσ-
σιας χελώνας και την ανησυχία της για τη διάσωση των μικρών της από τους κινδύνους της 
παραλίας. Το κείμενο είναι ελκυστικό και «αιχμαλωτίζει» το ενδιαφέρον των παιδιών ώστε 
να εμπλακούν άμεσα στο ζητούμενο του webquest. Στην Αποστολή οι μαθητές μαθαίνουν 
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για το ρόλο τους και ορίζεται η εργασία τους: πρέπει να δραστηριοποιηθούν, να ενημερω-
θούν και να ενημερώσουν κατοίκους, φίλους (μικρούς και μεγάλους) και επισκέπτες της 
περιοχής τους με ένα φυλλάδιο, ώστε όλοι να καταλάβουν ότι ακόμα ένα είδος του θαλάσ-
σιου οικοσυστήματος, η χελώνα Καρέττα-Καρέττα, απειλείται προς εξαφάνιση και να ανα-
λάβουν πρωτοβουλίες και δράσεις με σκοπό να  αναστρέψουν αυτή τη δυσάρεστη κατά-
σταση. Αυτό γίνεται στο επόμενο πεδίο της Διαδικασίας, όπου οι μαθητές εργάζονται σε 4 
τετραμελείς ομάδες, ανασύρουν πληροφορίες από επιλεγμένες ιστοσελίδες, βίντεο, τρα-
γούδια και σχολικά εγχειρίδια και αναλαμβάνουν να φέρουν σε πέρας τις καθοδηγούμενες 
αποστολές που τους ανατίθενται, μέσα σε ένα ευχάριστο μαθησιακό περιβάλλον, με σκοπό 
την επίτευξη των επιμέρους στόχων. Τα αποτελέσματα που προκύπτουν από τις δραστηριό-
τητες κάθε ομάδας ανακοινώνονται στις υπόλοιπες. Στην Α΄ Φάση (τρεις ώρες), όλοι οι μα-
θητές ακούνε τα τραγούδια «Καρέττα-Καρέττα» και «Σώστε τη χελώνα Καρέττα-Καρέττα», 
παρακολουθούν βίντεο και στη συνέχεια περιηγούνται σε προκαθορισμένους ιστότοπους 
κρατώντας σύντομες σημειώσεις με πληροφορίες που τους έκαναν εντύπωση. Στη συνέχεια 
με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών (brainstorming) δίνουν μονολεκτικές απαντήσεις σε 
ερώτημα που τους τίθενται και ολοκληρώνουν τη δραστηριότητα φτιάχνοντας, με 10 λέξεις 
της επιλογής τους, ένα ηλεκτρονικό σταυρόλεξο με τη βοήθεια του εργαλείου Hot Potatoes, 
το οποίο ανταλλάσσουν και λύνουν, αλλάζοντας οι ομάδες τυχαία θέσεις μπροστά στις ο-
θόνες των Η/Υ. Το παιχνίδι κερδίζεται με τον τερματισμό της πρώτης ομάδας μέσα σε συ-
γκεκριμένο χρόνο. Κατά τη Β΄ Φάση (τρία δίωρα για κάθε ομάδα), οι ρόλοι που ανατίθενται 
σε κάθε ομάδα στη συγκεκριμένη διερεύνηση είναι οι εξής: Η 1η ομάδα (οι «καρεττο-
γράφοι») περιηγείται στο διαδίκτυο αναζητώντας πληροφορίες για την ιστορία και προϊ-
στορία της Καρέττα-Καρέττα, τη διασπορά της στον πλανήτη, τα γενικά και φυσικά χαρα-
κτηριστικά του είδους της, καθώς και τον τρόπο αναπαραγωγής της, με σκοπό να συντάξει 
ένα κείμενο «γνωριμίας» για τη ζωή της χελώνας στο θαλάσσιο περιβάλλον της πλαισιώνο-
ντας το με εικόνες. Το κείμενο θα ανακοινωθεί και θα μοιραστεί στις άλλες ομάδες και σε 
άλλες τάξεις του σχολείου, ώστε όλα τα παιδιά να ενημερωθούν για τις συνήθειες του θα-
λάσσιου αυτού είδους. Η 2η ομάδα (οι «καρεττο-οικολόγοι») συλλέγει από το διαδίκτυο 
στοιχεία που φανερώνουν τους κινδύνους που διατρέχει το είδος και ειδικές πληροφορίες 
για τους τρόπους προστασίας της, με σκοπό να ετοιμάσει δύο αντίστοιχους εννοιολογικούς 
χάρτες με τη χρήση του λογισμικού εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration). Η 3η ομά-
δα (οι «καρεττο-παραμυθάδες») αναλαμβάνει να μελετήσει το κείμενο «Η χελωνίτσα Κα-
ρέττα-Καρέττα και το παλιό Φολκσβάγκεν» από το Ανθολόγιο Λογοτεχνικών Κειμένων Γ’ & 
Δ’ Δημοτικού και να παρακολουθήσει ένα δρώμενο σε βιντεάκι, με σκοπό να γράψει, με τη 
βοήθεια του κειμενογράφου (Word), ένα κείμενο για τις ‘περιπέτειες’ των μικρών χελωνών 
από την πρώτη στιγμή της ζωής τους. Στους μαθητές δίνονται κατευθυντήριες ερωτήσεις 
που θα τους οδηγήσουν στη σύνθεση κειμένου 200 λέξεων. Τέλος, η 4η ομάδα (οι «καρετ-
το-γραφίστες») α) θα δημιουργήσει μια έξυπνη αφίσα με τα κυριότερα συνθήματα-
μηνύματα για τη διάσωση της θαλάσσιας χελώνας, θα την αναπαράξει και θα τοιχοκολλή-
σει σε κεντρικά σημεία του σχολείου και αλλού, και β) θα φτιάξει και θα μοιράσει ένα ενη-
μερωτικό φυλλάδιο με τα κυριότερα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της θαλάσσιας χελώνας, 
στο οποίο θα αναφέρονται οι Σύλλογοι Προστασίας της και οι ηλεκτρονικές διευθύνσεις 
επικοινωνίας τους. Στο στάδιο της Αξιολόγησης οι μαθητές προτρέπονται να αξιολογήσουν 
μόνοι τους την εργασία τους με μία ρουμπρίκα αξιολόγησης με διαμορφωμένα κριτήρια 
που αφορούν σε δεξιότητες γνωστικές, επικοινωνιακές, κοινωνικές τεχνολογικές, που κα-
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λούνται οι μαθητές να αναπτύξουν μέσα από τους ρόλους που υποδύονται. Στα Συμπερά-
σματα ανακεφαλαιώνεται η όλη διαδικασία που υπενθυμίζει στους μαθητές σχετικά με το 
τι έχουν μάθει και επισημαίνονται το έντονο ενδιαφέρον, η ενεργητική συμμετοχή τους και 
η ικανοποίηση που συνεργάστηκαν ομαδικά και αποτελεσματικά. Επιπλέον, ενθαρρύνονται 
να επεκτείνουν την εμπειρία τους σε άλλους τομείς δράσης (π.χ. εθελοντισμός).  

Αποτελέσματα-Κριτική 

Το WebQuest διδακτικό σενάριο που εφαρμόσαμε ολοκληρώνεται και για τους δύο συντε-
λεστές της, μαθητές και διδάσκοντες, με τη διαδικασία της αξιολόγησης, διαμορφωτικής 
και τελικής. Κυρίως μέσα από το διάλογο και την παρατήρηση, καθώς και από τα αποτελέ-
σματα των δραστηριοτήτων που παρουσιάζονται στα φύλλα εργασίας των ομάδων, συμπε-
ραίνουμε ότι το ενδιαφέρον των μαθητών για το συγκεκριμένο θέμα είναι έντονο και στην 
πορεία ενισχύεται με τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων που διευρύνουν τις γνώσεις 
τους και τις δεξιότητές τους. Οι μαθητές στο σύνολό τους χαίρονται τις δραστηριότητες, 
έχουν ενεργό συμμετοχή, ενώ όσοι έχουν εξοικείωση με τους Η/Υ βοηθούν στην ενσωμά-
τωση εκείνων που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στη χρήση των εργαλείων. Σε γενικές γραμμές 
οι ομάδες λειτουργούν ευέλικτα -με λίγες δυσκολίες- και παραγωγικά, με εντυπωσιακά και 
γρήγορα αποτελέσματα. Η παρουσίαση των δραστηριοτήτων τους στη σχολική κοινότητα 
αποκόμισε θετικά σχόλια. 
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«Αγα-Πάμe Βιβλία - Αγα-Π@με Γλώσσα» 

Ευσταθίου Αναστασία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70-Msc στις Επιστήμες της Αγωγής 

anefstathi@hotmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει ένα καινοτόμο σενάριο που δημιούργησε η εκπαιδευτικός 
Αναστασία Ευσταθίου με τίτλο «Αγα-Πάμe Βιβλία Αγα-Π@με Γλώσσα» για την Δ΄ τάξη. Το 
εκπαιδευτικό σενάριο υλοποιήθηκε στο 2ο δημοτικό σχολείο Ακράτας τη σχολική χρονιά 
2013 – 2014 στο πλαίσιο της διδακτικής προσέγγισης της λογοτεχνίας μέσα από καινοτόμες 
μεθόδους και διδακτικά εργαλεία που διαφοροποιούνται από την παραδοσιακή προσέγγι-
ση της λογοτεχνίας με το έντυπο βιβλίο στην τάξη. Οι μαθητές, με την καθοδήγηση και εμ-
ψύχωση της εκπαιδευτικού, υλοποιούν δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, καθώς και γλωσσι-
κές δραστηριότητες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες, εξοικειώνονται με τα νέα ψηφιακά 
περιβάλλοντα, πειραματίζονται με εκπαιδευτικά λογισμικά, δημιουργούν πρωτότυπες ερ-
γασίες, παρουσιάζουν πολιτιστικά προϊόντα σε ένα νέο περιβάλλον μάθησης. Οι μαθητές 
αξιολογούν το «τι» και το «πως» της μαθησιακής διαδικασίας και αυτοαξιολογούνται. Γίνο-
νται δημιουργοί, παράγοντας νέα γνώση μέσα από τις σχεδιασμένες και υλοποιημένες 
δραστηριότητες στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου.  

Λέξεις - κλειδιά: Ψηφιακά Βιβλία, λογοτεχνία, δραστηριότητες φιλαναγνωσίας, γλώσσα.  

Εισαγωγή 

Το εκπαιδευτικό σενάριο με τον τίτλο «Αγα-Πάμe Βιβλία Αγα-Π@με Γλώσσα» δημιουργή-
θηκε με σκοπό την καινοτόμα προσέγγιση της λογοτεχνίας στο δημοτικό σχολείο και την 
σύνδεσή της με το γλωσσικό μάθημα, ιδιαίτερα την παραγωγή γραπτού λόγου, μέσα από 
την εκπαιδευτική αξιοποίηση λογισμικών και ψηφιακών τόπων. Βασίζεται σε καινοτόμες 
μεθόδους και εργαλεία που διαφοροποιούνται από την παραδοσιακή προσέγγιση της λο-
γοτεχνίας με το έντυπο βιβλίο στην τάξη.  

Ο σχεδιασμός και η υλοποίηση του σεναρίου δομήθηκε πάνω στις αρχές της Παιδαγωγικής 
των Πολυγραμματισμών (N.L.G., 1996), που θέλουν το μαθητή ενεργό συμμέτοχο στην κα-
τασκευή του νοήματος (Kalatzis & Cope, 1999) και τον εκπαιδευτικό συνδημιουργό του νο-
ήματος που διαπραγματεύονται από κοινού. Βασίζεται δε, στις κοινωνικοπολιτισμικές θεω-
ρίες μάθησης (Εποικοδομισμός), όπου ο μαθητής μέσω της αλληλεπίδρασης και της συνερ-
γατικής μορφής μάθησης οικοδομεί τη γνώση πάνω στις ήδη προϋπάρχουσες γνώσεις.  

Τις τελευταίες δεκαετίες στον εκπαιδευτικό χώρο έχει δημιουργηθεί ένα νέο μαθησιακό 
περιβάλλον που έχει αναδιανείμει τους ρόλους δασκάλου μαθητή. Ο δάσκαλος σε ρόλο 
ανανεωτή της διδακτικής πράξης με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, σε ρόλο 
(συν)δημιουργού της διδακτικής διαδικασίας και (συν)διαχειριστή του νέου μαθησιακού 
περιβάλλοντος καλείται να εναρμονίσει στη διδακτική του πράξη το παραδοσιακό με το 
σύγχρονο πρόσωπο του σχολείου. Το παιδί στο νέο σχολείο αντιμετωπίζεται όχι ως ένας 
«καταναλωτής» παιδείας και αξιών, αλλά ως ένας δημιουργός και παραγωγός αξιών. Όπως 
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αναφέρει χαρακτηριστικά ο Τζιάνι Ροντάρι στη Γραμματική της φαντασίας του «ένα σχολείο 
ζωντανό και νέο μπορεί να είναι μόνο ένα σχολείο για «δημιουργούς» (Ροντάρι, 2001) 

Ο δάσκαλος, ως διευκολυντής της γνώσης, υποστηρίζει την όλη μαθησιακή διαδικασία με 
στόχο, όπως αναφέρεται στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2003), «να καταστήσει τον μαθητή υπεύθυνο για 
το λόγο που παράγει… ώστε ο μαθητής να εισάγεται στη διαδικασία συνεχούς αναβάθμι-
σης του γλωσσικού του επιπέδου». Επιπρόσθετα, ο μαθητής πρέπει να καταστεί ικανός να 
παίζει πολλαπλούς ρόλους. Να γίνεται, κατά τη μαθησιακή διαδικασία, ερευνητής, παρα-
γωγός λόγου, συγγραφέας, κριτικά σκεπτόμενος, δημιουργός και ενεργός συμμέτοχος στην 
κατασκευή της γνώσης. 

Στο σενάριο προτείνεται η υλοποίηση δραστηριοτήτων σε ψηφιακά περιβάλλοντα μέσω 
του υπολογιστή, η αλληλεπίδραση με τα άλλα μέλη της ομάδας κατά την επεξεργασία των 
δραστηριοτήτων αυτών, η παρουσίασή τους στην ολομέλεια της τάξης, η διομαδική ανταλ-
λαγή απόψεων, προβληματισμών και συμπερασμάτων των ομάδων (ολομέλεια). Είναι, δε, 
μαθησιακές διαδικασίες που βασίζονται στη θεωρία της Δραστηριότητας, αξιοποιούν το 
εσωτερικό δυναμικό του μαθητή, αναπτύσσουν την κριτική σκέψη και την προσωπικότητά 
του (Ματσαγγούρας, 2000).  

Η δράση οργανώθηκε σε θετικό παιδαγωγικό κλίμα, στη βάση της ομαδοκεντρικής θεώρη-
σης, με κυρίαρχους άξονες την ανακάλυψη και τη διερεύνηση ως συνθήκες αναγκαίες για 
την ενεργητική συμμετοχή στην οικοδόμηση της νέας γνώσης των μαθητών της Δ΄ τάξης 
στους οποίους απευθυνόταν. Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην τάξη τη σχολική 
χρονιά 2013-14 είχε διάρκεια 8 εβδομάδες. 

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου ως προς το γνωστικό αντικείμενο ήταν οι μαθητές να 
έρθουν σε επαφή με λογοτεχνικά βιβλία και να τα προσεγγίσουν ψηφιακά (e-book). Να εί-
ναι ικανοί μέσα από την ανάγνωση και την επεξεργασία του κειμένου να «ξεκλειδώνουν» 
τα μηνύματα του βιβλίου. Να γνωρίσουν τον πλούτο της ελληνικής γλώσσας μέσα από 
γλωσσικές δραστηριότητες με χρήση νέων τεχνολογιών. Να βελτιώσουν τον γραπτό τους 
λόγο και να γίνουν οι ίδιοι συγγραφείς και δημιουργοί προϊόντων σε σύγχρονα ψηφιακά 
περιβάλλοντα. Να ανακαλύψουν κι άλλα γνωστικά αντικείμενα μέσα από τη διαθεματική 
προσέγγιση (επαγγέλματα, πλανήτες) και να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.  

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία οι μαθητές να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας 
τους ώστε να διεκπεραιώνουν από κοινού γλωσσικές πράξεις με επιτυχία, να συζητούν, να 
καταθέτουν ιδέες, να κρίνουν και να εξάγουν συμπεράσματα. Να είναι ικανοί να αξιολο-
γούν το παραγόμενο προϊόν τους και να αυτοαξιολογούνται ως προς τη συνεργασία και την 
απόδοσή τους στην ομάδα. Να κατανοούν γλωσσικούς όρους που είναι απαραίτητοι για την 
κατάκτηση του ψηφιακού εγγραμματισμού. Να εξοικειωθούν με την εκφορά προφορικού 
δημόσιου λόγου κατά την παρουσίαση των παραγόμενων προϊόντων. 

Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών, να είναι ικανοί να χρησιμοποιούν λογισμικά ο-
πτικοποίησης, εννοιολογικής χαρτογράφησης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας για να 
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επιτελέσουν διδακτικούς και μαθησιακούς στόχους. Να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες 
σύνθεσης και μορφοποίησης εντύπων σε ψηφιακά περιβάλλοντα. Να εξοικειωθούν με ε-
φαρμογές ηλεκτρονικής αξιολόγησης που τους δίνονται μέσα από σταυρόλεξα, προκειμέ-
νου να ελέγχουν το μαθησιακό τους επίπεδο. Να κατακτήσουν σταδιακά δεξιότητες τεχνο-
λογικού γραμματισμού μέσα από την χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών λογισμικών. 

Διδακτικό υλικό και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Το σενάριο υλοποιήθηκε στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου. Οι μαθητές χρησιμο-
ποίησαν εκπαιδευτικά λογισμικά που είχε επιλέξει η εκπαιδευτικός για να δημιουργήσουν 
και να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τα παραγόμενα προϊόντα. Έγινε χρήση των 
(8) ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολικού εργαστηρίου, των laptop, και του βιντεοπρο-
τζέκτορα για τις παρουσιάσεις από την εκπαιδευτικό. Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν 
ήταν: 

 Εννοιολογικής χαρτογράφησης, Inspiration, 

 Ηλεκτρονικής αξιολόγησης, Hot Potatoes 6, 

 Αισθητικής έκφρασης και Ανάπτυξης της δημιουργικότητας, Natural Revelation Art  

 Δημιουργίας Παρουσιάσεων, PowerPoint, 

 Πρόγραμμα Jigs@w Puzzle.  

 Φυλλομετρητής : Internet Explorer Google 

 Λογισμικό γενικής χρήσης επεξεργαστής κειμένου της Microsoft Word- αντικείμενα 
WordArt.  

Οι μαθητές δούλεψαν πάνω στο βιβλίο «Ο Φεγγαροσκεπαστής» του Γάλλου συγγραφέα και 
εικονογράφου Έρικ Πεϊμπαρέ. Ως υποστηρικτικό υλικό χρησιμοποιήθηκε το Βιβλίο Μαθητή 
της Μελέτης Περιβάλλοντος και τα αντίστοιχα Δ.Ε.Π.Π.Σ. & Α.Π.Σ. των ΤΠΕ 1, ΤΠΕ 2 (ΦΕΚ 
1139: 2010). Η εκπαιδευτικός δημιούργησε Φύλλα Εργασίας (Φ.Ε.) με συγκεκριμένες δρα-
στηριότητες σχετικές με τη χρήση του διαδικτύου. Τα Φ.Ε. περιείχαν βήματα εξοικείωσης- 
χρήσης με το περιβάλλον των εκπαιδευτικών λογισμικών, αυτοαξιολόγηση, καθώς και α-
σκήσεις συμπλήρωσης- παραγωγής γραπτού λόγου.  

Για την καλύτερη διδακτική προσέγγιση του σεναρίου οι μαθητές ήταν απαραίτητο να έ-
χουν βασικές γνώσεις στη χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών. Να ξέρουν να αντλούν πλη-
ροφορίες από τον φυλλομετρητή Internet Explorer Google. Να μπορούν να γράφουν σωστά 
και ορθογραφημένα με τον κειμενογράφο του Word. Να κάνουν απλές διαδικασίες αντι-
γραφής κι επικόλλησης σε έγγραφα του Word. Να μπορούν, τέλος, να συνεργαστούν ενδο-
ομαδικά, αναλαμβάνοντας εκ περιτροπής ρόλους (δημιουργού- συγγραφέα- ποιητή- γραμ-
ματέα– εκφωνητή- παρουσιαστή) για την καλύτερη διεκπεραίωση των δραστηριοτήτων κι 
επίτευξη των μαθησιακών στόχων.  

Διδακτικές προσεγγίσεις - Δραστηριότητες 
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Η Δ΄ τάξη (29 μαθητές- 2 τμήματα) οργανώθηκε σε ομάδες των τριών μαθητών. Σε όλη τη 
διάρκεια του σεναρίου η εκπαιδευτικός λειτουργούσε καθοδηγητικά και εμψυχωτικά, εν-
δυναμώνοντας τη «φωνή της ομάδας» να παράγει προφορικό και γραπτό λόγο. Κάθε δρα-
στηριότητα είχε διάρκεια από 1-2 διδακτικές ώρες, ανάλογα με τους στόχους της εκπαιδευ-
τικής διαδικασίας.  

1η Δραστηριότητα. Γνωριμία με τον ψηφιακό κόσμο των βιβλίων. Οι μαθητές προσέγγισαν 
ψηφιακά το βιβλίο «Ο Φεγγαροσκεπαστής» στον «Μικρό Αναγνώστη» στη διεύθυν-
ση: http://www.mikrosanagnostis.gr/. Τους ζητήθηκε να φτιάξουν την ταυτότητα του βιβλί-
ου και να το αξιολογήσουν. Οι ομάδες βαθμολόγησαν το βιβλίο με 5 μολύβια (Άριστα) και 
έγραψαν ότι πρόκειται για ένα βιβλίο «με ωραίες/μαγικές εικόνες, με πολλές περιπέτειες, 
ήταν καλογραμμένο, κι έκρυβε εκπλήξεις». Έμαθαν να επιλέγουν ένα βιβλίο σε μορφή e-
book, να το διαβάζουν, να το ακούν, να το ξεφυλλίζουν με απλούς χειρισμούς στο πλαίσιο 
ψηφιακού περιβάλλοντος.   

2η Δραστηριότητα. Οι μαθητές εξοικειώθηκαν με τη χρήση του λογισμικού εφαρμογής πο-
λυμέσων Inspiration. Συζήτησαν τα συναισθήματα που τους γεννήθηκαν από την προσέγγι-
ση του βιβλίου, τα μηνύματα πίσω από τις λέξεις και τα κατέγραψαν στο Φ.Ε. Οι ομάδες 
επέλεξαν τα σχήματα που αντιστοιχούσαν στα συναισθήματα- μηνύματα και δημιούργησαν 
τον δικό τους εννοιολογικό χάρτη με χρήση του λογισμικού (Εικ.1), δραστηριότητα με μεγά-
λη Προστιθέμενη Αξία, καθώς οπτικοποίησαν τα δομικά στοιχεία της ιστορίας στην οθόνη 
του υπολογιστή, σχηματοποίησαν τη νέα γνώση και λειτούργησαν σε ρόλους κριτικά σκε-
πτόμενων μελών. Παρουσίασαν, τέλος, τη νοητική χαρτογράφηση που δημιούργησαν στην 
ολομέλεια της τάξης.  

 

Εικόνα 1. Εννοιολογικός χάρτης ομάδας 
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Εικόνα 1. Σταυρόλεξο σε μορφή html και σε εκτυπώσιμη μορφή 

 

3η Δραστηριότητα. Σύνθεση πολυτροπικών κειμένων από τις ομάδες: α) με εικόνες που 
«κατέβασαν» από το Διαδίκτυο μέσω του φυλλομετρητή της Google, β) στίχους που συνέ-
θεσαν για το φεγγάρι (Εικ.2) με χρήση κειμενογράφου του Word και γ) τίτλους με τη χρήση 
αντικειμένων του WordArt από την εργαλειοθήκη του Word. Τα πολυτροπικά κείμενα κάθε 
ομάδας αποτέλεσαν τις σελίδες ενός μικρού λευκώματος που εκτυπώθηκε με τίτλο το 
«φεγγαροβιβλίο της τάξης». Οι μαθητές, με αυτή τη δραστηριότητα λειτούργησαν σε ρόλο 
συγγραφέα, δημιουργού και εκδότη της δουλειάς τους.  

 

Εικόνα 2. Πολυτροπικό κείμενο με εικόνα και στίχους ομάδας 

4η Δραστηριότητα. Η εκπαιδευτικός με το λογισμικό ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot pota-
toes (ενότητα JCross) είχε δημιουργήσει σταυρόλεξο πάνω στο βασικό λεξιλόγιο του βιβλί-
ου. Οι μαθητές, ανά ομάδες, έλυσαν το σταυρόλεξο σε html σελίδα. Σε α΄ φάση εξασκήθη-
καν στην ορθογραφία, στην απόκτηση λεξιλογίου, στην κατανόηση του κειμένου και σε β΄ 
φάση ανατροφοδοτήθηκαν και παρήγαγαν γραπτό λόγο. Με τη χρήση του λογισμικού ως 
αξιολογικού εργαλείου δόθηκε η δυνατότητα σε κάθε ομάδα να αυτοαξιολογηθεί, ελέγχο-
ντας το σκορ της στην ορθή επίλυση του σταυρολέξου. Στη συνέχεια, με τις οριζόντιες και 
κάθετες λέξεις που τους δίνονταν στο Σταυρόλεξο (Εικ.3) ως πρώτη ύλη, συνέθεσαν Φα-
νταστικά Διώνυμα, τα οποία παρουσίασαν στην ολομέλεια σε ρόλο «δημιουργού- ποιητή-
παρουσιαστή».  
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Εικόνα 2. Φανταστικό Διώνυμο με εικόνα από το διαδίκτυο 

 

5η Δραστηριότητα. Οι μαθητές ασκήθηκαν στη δημιουργία παρουσιάσεων με το λογισμικό 
παρουσίασης PowerPoint (Εισαγωγή: εικόνας, εφέ, λεζάντας, τίτλου κ.ά.). Δημιούργησαν 
διαφάνειες με εικόνες που κατέβασαν από το Διαδίκτυο και τίτλους τα Φανταστικά Διώνυ-
μα που είχαν συνθέσει στη Δραστηριότητα 4 (Εικ.4). Κάθε διαφάνεια αποτέλεσε και ένα 
πολυτροπικό κείμενο. Η δραστηριότητα (παρουσίαση PowerPoint) παρουσιάστηκε από τις 
ομάδες με χρονισμό στην ολομέλεια της τάξης. Οι δυνατότητες των ψηφιακών παρουσιά-
σεων τόσο στην επεξεργασία των διαφανειών όσο και στην παρουσίασή τους ενθουσίασαν 
τους μαθητές που εργάστηκαν σε εξελιγμένα ψηφιακά περιβάλλοντα.  

 

 

 

 

 

 

6η Δραστηριότητα. Οι μαθητές πειραματίστηκαν με το πρόγραμμα Jigs@w Puzzle και τις 
δυνατότητές του (επιλογή εικόνας, απόσταση και μέγεθος κομματιών, φόντο κ.ά.). Με τις 
λέξεις «Φεγγάρι», «Επάγγελμα», «Πλανήτης», «Παιχνίδι», «Γη», αναζήτησαν εικόνες στο 
διαδίκτυο και συνέθεσαν με αυτές παζλ. Κάθε ομάδα αντάλλαξε την εικόνα της με την εικό-
να των άλλων ομάδων, ώστε κάθε μία να «ανακαλύψει» την εικόνα της άλλης ομάδας με 
παιγνιώδη τρόπο μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά περιθώρια.  

7η Δραστηριότητα. Οι μαθητές ανακάλυψαν επαγγέλματα στο online Εκπαιδευτικό Λογι-
σμικό «Γλώσσα Γ΄-Δ΄» για την Α/βάθμια Εκπαίδευση που διατίθεται στην ηλεκτρονική διεύ-
θυνση: http://ts.sch.gr/repo/online-packages/dim-glossa-c-d/. Στόχος ήταν να γνωρίσουν κι 
άλλα επαγγέλματα, να συγκρίνουν παλιά και σύγχρονα, να συσχετίσουν με επαγγέλματα 
που αναφέρονταν στη Μελέτη Περιβάλλοντος, να ανατρέξουν στο λεξικό του λογισμικού, 
να εξετάσουν τον ορισμό των λέξεων και να συνθέσουν μια αστεία ιστορία με κείμενο 
γραμμένο με τον κειμενογράφο του Word. Στο τέλος της δραστηριότητας, οι ομάδες πα-
ρουσίασαν στην ολομέλεια της τάξης τις αστείες ιστορίες που έγραψαν. Στα Φ.Ε. αυτοαξιο-
λογήθηκαν και ως προς το βαθμό συνεργασίας (Εικ.5).  

 

 

 

 

 
 

Εικόνα 3. Η ομάδα αυτοαξιολογείται 
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Εικόνα 6. Διαμορφωμένο χαϊκού ομάδας με λογισμικό R.N.A.  

 

8η Δραστηριότητα. Οι μαθητές κάνοντας χρήση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας wikipe-
dia παρατήρησαν φωτογραφίες του φεγγαριού, συσχέτισαν με το βιβλίο «Ο Φεγγαροσκε-
παστής», αλληλεπίδρασαν μεταξύ τους, επινόησαν δικά τους φανταστικά επαγγέλματα και 
τα κατέγραψαν (π.χ. αστεροπλάστης, ηλιοσκεπαστής, ηλιοδάσκαλος, αστερογιατρός). Στη 
συνέχεια, έγραψαν αστείους στίχους, συνέθεσαν δικά τους χαϊκού και τα διάβασαν με μία 
αναπνοή (π.χ. Καλπάζω με ένα άλογο πάνω στα σύννεφα και κοιτάζω τον ουρανό που είναι 
γαλάζιος και γλυκός. Το φεγγάρι έπεσε στη θάλασσα και το ήπια όλο). Με το λογισμικό δη-
μιουργικής έκφρασης Revelation Natural Art διαμόρφωσαν τα δικά τους χαϊκού με θέμα το 
φεγγάρι και αφορμή πάντα το προτεινόμενο λογοτεχνικό βιβλίο του σεναρίου, ο Φεγγαρο-
σκεπαστής. Επέλεξαν στάμπες από την ενότητα «Διάστημα» για να δημιουργήσουν το δικό 
τους εικαστικό περιβάλλον (Εικ.6) και εισήγαγαν κείμενο από το αντίστοιχο εικονίδιο. Οι 
ομάδες τύπωσαν τα έργα τους. Με τη δραστηριότητα αυτή ανάπτυξαν τόσο την έκφραση 
όσο και τη δημιουργικότητά τους μέσα από ένα ευρύ φάσμα καλλιτεχνικών επιλογών. Οι 
μαθητές έγιναν «ποιητές», «καλλιτέχνες» και «γραφίστες». Εργαζόμενοι σε ένα «γοητευτι-
κό» ψηφιακό περιβάλλον σαν αυτό του R.N.A. πήγαν ένα βήμα παραπέρα την εργασία τους 
από την απλή σύνθεση με το μολύβι στο χαρτί.    

 

 

 

 

 

 

 

Αξιολόγηση Μαθητών - Σεναρίου 

Η αξιολόγηση ως μαθησιακή διαδικασία ακολούθησε το αίτημα της νέας παιδαγωγικής, 
όπου θέλει τον μαθητή να ανατροφοδοτείται σε όλη τη διάρκεια της διδακτικής διαδικασί-
ας, να αυτοαξιολογείται και να αυτοβελτιώνεται σε συνεχή αλληλεπίδραση με το δάσκαλο 
και τους συμμαθητές του.  

Σε όλες τις φάσεις της ανάπτυξης του σεναρίου καταβλήθηκε προσπάθεια να αξιολογούνται 
τόσο το «τι» του περιεχομένου, το «ποιον» (μαθητή, ομάδα, τάξη) όσο και το «πως» της 
διδακτικής πράξης. Η αξιολόγηση είχε να κάνει τόσο με το σενάριο όσο και με την επίδοση 
των μαθητών. Διαμορφώθηκε ως εξής:  

• Αρχική. Οι μαθητές αναμενόταν να δυσκολευτούν α) στην περιήγηση των περιβαλλό-
ντων των λογισμικών, β) στη χρήση του κειμενογράφου του Word και γ) σε απλές ενέρ-
γειες αντιγραφής-αποκοπής, επικόλλησης, αποθήκευσης διαφορετικών μορφών εγ-
γράφων. Η εκπαιδευτικός έλαβε υπόψη τη μη εξοικείωση των μαθητών με τα λογισμι-
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κά. Πριν από κάθε προσέγγιση αφιέρωνε διδακτικό χρόνο στην παρουσίασή τους και 
στην εξοικείωση των μαθητών με τα νέα ψηφιακά περιβάλλοντα.  

• Διαμορφωτική. Σε όλη τη διάρκεια εφαρμογής του σεναρίου η εκπαιδευτικός παρατη-
ρούσε πού δυσκολεύονταν οι μαθητές. Ήταν επεξηγηματική, διευκολύνοντας τη μαθη-
σιακή διαδικασία με ερωτήσεις κατανόησης στη βάση της «Διδασκαλίας για κατανόη-
ση» (Perkins, 1998). Όπου έκρινε, γίνονταν διορθωτικές παρεμβάσεις για καλύτερα α-
ποτελέσματα βελτίωσης της διδακτικής πράξης. Αφουγκράστηκε τη γνώμη των μαθη-
τών και προσάρμοσε στο επίπεδό τους τη διδακτική της προσέγγιση. Οι μαθητές, για 
παράδειγμα, δεν μπορούσαν να κατανοήσουν τις εκφωνήσεις με τις οδηγίες χρήσης 
των λογισμικών, παρόλο που δίνονταν με τον απλούστερο τρόπο και με εικονίδια. Αρχι-
κά χρησιμοποιήθηκε σε κάθε δραστηριότητα η προβολή με τον βιντεοπροτζέκτορα, σαν 
μέσο επίδειξης του λογισμικού και των δυνατοτήτων του ή της διαδικασίας περιήγησης 
σε ψηφιακούς τόπους (κλείσιμο καρτέλας, ελαχιστοποίηση κ.ά.), γεγονός, που διευκό-
λυνε κατά πολύ τη μαθησιακή διαδικασία, επιτάχυνε την επίτευξη των διδακτικών στό-
χων και κέρδισε το ενδιαφέρον των παιδιών καθ’ όλη τη διάρκεια της διδακτικής ώρας. 

• Τελική. Στα Φ.Ε. υπήρχαν ερωτήσεις αξιολόγησης τόσο του σεναρίου όσο και της επί-
δοσης των μαθητών σε ατομικό και ομαδικό επίπεδο. Οι μαθητές, σε ρόλο δασκάλου-
αξιολογητή, «βαθμολόγησαν» τις δραστηριότητες του σεναρίου με κριτήρια «εύκολο-
δύσκολο», «ενδιαφέρον- αδιάφορο» κ.ά. Αξιολόγησαν την προσπάθειά τους με παρα-
μέτρους σαν αυτή της συνεργασίας μεταξύ των ομάδων, ενδοομαδικά αλλά και της δι-
κής τους προσωπικής επίδοσης με αντικειμενικότητα. Αναγνώρισαν και διατύπωσαν 
την «προβληματική κατάσταση» μέσα στην ομάδα τους και το βαθμό της δικής τους 
ευθύνης. Οι μαθητές ωθήθηκαν να αναλάβουν «πρωτοβουλιακή δράση» (Αλαχιώτης, 
2002) αίτημα της σύγχρονης παιδαγωγικής, που θέλει, μέσω της δράσης αυτής, να α-
ναπτύξουν εκτός από δεξιότητες χειρισμού και περιήγησης σε ψηφιακά περιβάλλοντα, 
την κριτική τους σκέψη και δεξιότητες λήψης αποφάσεων.  

Σε έρευνες, εξάλλου, στο Ηνωμένο Βασίλειο για την αξιολόγηση της Ώρας Γραμματισμού 
(N.L.S., 2000) διαπιστώθηκε ότι εκεί που οι δάσκαλοι χρησιμοποιούν πλήρως την καθοδη-
γούμενη συνεδρίαση σε όλη την τάξη για να μοντελοποιήσουν και να στήσουν σκαλωσιές 
στην ανάπτυξη της γραφής, τα γραπτά των παιδιών παρουσίασαν βελτίωση (Fisher, Lewis & 
Davis, 2000b). Στο συγκεκριμένο σενάριο τα Φ.Ε. σταδιακά γίνονταν πιο λιτά, με λιγότερα 
λόγια στις εκφωνήσεις, με σαφείς οδηγίες χρήσης των λογισμικών, ώστε να δίνεται η δυνα-
τότητα για περισσότερες ευκαιρίες στην ανάληψη πρωτοβουλιών από τους ίδιους τους μα-
θητές.   

Η προστιθέμενη αξία της αξιοποίησης των ψηφιακών περιβαλλόντων στη διδακτική πράξη, 
είναι ότι δόθηκε η δυνατότητα στους μαθητές να εργαστούν με βάση το ομαδοσυνεργατικό 
μοντέλο, να εκφραστούν δημιουργικά μέσα σε ελκυστικά, γοητευτικά και ψηφιακά περι-
βάλλοντα, να παρουσιάσουν, να τυπώσουν τα έργα τους, να αυτο-αξιολογηθούν, κάνοντας 
χρήση των νέων τεχνολογιών (παρουσίαση ppt, εκτύπωση) στοιχεία που ευνόησαν τόσο την 
κατάκτηση όσο και την παραγωγή νέας γνώσης.   
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Ένα γενικό συμπέρασμα από την εφαρμογή του σεναρίου στη συγκεκριμένη τάξη είναι ότι 
οι μαθητές χάρηκαν την όλη διαδικασία. Την βρήκαν ενδιαφέρουσα και πρωτότυπη. Συνει-
δητοποίησαν ότι οι νέες τεχνολογίες είναι ένα αποτελεσματικό εργαλείο για την επίτευξη 
πολλών μαθησιακών στόχων. Από τις συζητήσεις που προέκυψαν στις ολομέλειες της τά-
ξης, αλλά και από τα Φ.Ε. με την αυτοαξιολόγηση, οι μαθητές έμαθαν ο ένας από τον άλλον 
αναπτύσσοντας ταυτόχρονα μια κουλτούρα συνεργασίας. Επιπρόσθετα, εξοικειώθηκαν με 
τον ψηφιακό κόσμο, απέκτησαν νέες δεξιότητες χειρισμού εκπαιδευτικών λογισμικών, πε-
ριήγησης στο διαδίκτυο με κριτική στάση για εκπαιδευτικούς σκοπούς και το κυριότερο, 
βελτίωσαν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο, έγιναν δημιουργοί νέας γνώσης και προϊό-
ντων πολιτισμού (σύνθεση ποιημάτων, χαϊκού, φανταστικών διωνύμων, παρουσιάσεων PP, 
κ.ά.) σε ένα σχολείο, που κατάφερε να γίνει και το ίδιο δημιουργός πολιτισμού.  
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Αξιοποίηση του εργαλείου μαθησιακού σχεδιασμού Web Collage για τη σχεδίαση  
συνεργατικών διερευνητικών σεναρίων μάθησης 

Κακριδώνη Αναστασία,  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
ana_kakri@yahoo.gr 

Μητρόπουλος Ευστάθιος 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.04 

stathismitrop@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση, αποτυπώνεται η διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης ενός τεχνο-
λογικά υποστηριζόμενου διδακτικού σεναρίου, στο πλαίσιο του μαθήματος «Ερευνώ και 
Ανακαλύπτω» της Ε’ Δημοτικού, μέσω του εργαλείου μαθησιακού σχεδιασμού με γραφική 
διπροσωπία (graphical LD tool) Web Collage. Το εργαλείο μαθησιακού σχεδιασμού Web 
Collage έχει αναπτυχθεί από το Πανεπιστήμιο του Valladolid, αξιοποιείται για τη σχεδίαση 
και την ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων σε συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης (CSCL) και 
εξυπηρετεί μια αναπτυσσόμενη κοινότητα εκπαιδευτικών ανά τον κόσμο. Η προσέγγιση της 
παρούσας εκπαιδευτικής παρέμβασης εδράζεται στη διερευνητική μάθηση (Inquiry based 
Learning - IBL), ενσωματώνοντας παράλληλα συνεργατικές στρατηγικές μάθησης. Η προστι-
θέμενη αξία του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου έγκειται στο γεγονός ότι συνδυάζει τη 
διερευνητική προσέγγιση με συνεργατικές στρατηγικές μάθησης, αξιοποιώντας το εργαλείο 
Web Collage για το μαθησιακό σχεδιασμό. 

Λέξεις - κλειδιά: Μαθησιακός σχεδιασμός, διερευνητική μάθηση, συνεργατικές στρατηγικές 
μάθησης, Web Collage  

Εισαγωγή 

Στο νέο διαμορφούμενο εκπαιδευτικό και κοινωνικό γίγνεσθαι, οι εκπαιδευτικοί που διδά-
σκουν Φυσικές Επιστήμες, απαιτείται να γνωρίζουν και να είναι ταυτόχρονα σε θέση να 
αξιοποιήσουν ένα εύρος σύγχρονων παιδαγωγικών στρατηγικών (π.χ. διερευνητική, συνερ-
γατική μάθηση, κλπ), ώστε να εμπλουτίσουν τη μαθησιακή διαδικασία και να μεγιστοποιή-
σουν τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα (Morton, 2012).  

 

Μια σειρά από μελέτες (Abd-el-Khalick et al. 2004; Rocard et al. 2007; Minner et al., 2010, 
Bolte et al., 2012) που έχουν διεξαχθεί τόσο σε ευρωπαϊκό όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο, 
έχουν αναδείξει τη διερευνητική μάθηση ως μια από τις πολλά υποσχόμενες παιδαγωγικές 
προσεγγίσεις για τη βελτίωση της εκπαίδευσης στις Φυσικές Επιστήμες. Η διερευνητική μά-
θηση είναι μια εκπαιδευτική προσέγγιση κατά την οποία οι μαθητές οικοδομούν τη γνώση 
μέσω της έρευνας και της ανακάλυψης σε αυθεντικές καταστάσεις, ενισχύοντας παράλληλα 
τις δεξιότητες κριτικής σκέψης (Hwang & Chang, 2011).  
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Στη διαδικασία της διερεύνησης δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στη συνεργασία (Bell et al. 2010; 
Järvelä et al. 2008), την ενεργό συμμετοχή και την αυτενέργεια των μαθητών. Η ενσωμάτω-
ση συνεργατικών στρατηγικών σε διερευνητικά σενάρια μάθησης ενισχύει τους παραπάνω 
παράγοντες, δημιουργεί ιδανικό περιβάλλον για τη διενέργεια των επιστημονικών διαδικα-
σιών, ενώ παράλληλα εξασφαλίζει αυθεντικές συνθήκες εξοικείωσης των μαθητών στην 
επιστημονική νοοτροπία (Κόκκοτας,2004). 

Η δόμηση διερευνητικών σεναρίων μάθησης με συνεργατικές στρατηγικές δεν είναι πάντα 
εύκολη, διότι υπάρχει πάντα ο κίνδυνος ο γνωστικός φόρτος των μαθητών, ο οποίος οφεί-
λεται στη συνεργατική δομή, να είναι μεγάλος και να αποπροσανατολίσει τους μαθητές 
από τους μαθησιακούς τους στόχους (Dillenbourg & Jermann, 2007). Οι υψηλές απαιτήσεις 
που θέτει η διδασκαλία μέσω της διερευνητικής προσέγγισης στους εκπαιδευτικούς 
(Pedersen & Irby, 2014), αναδεικνύουν την ανάγκη υποστήριξης της διαδικασίας σχεδίασης 
μαθημάτων. 

Ανταποκρινόμενη σε αυτήν την πρόκληση, η παρούσα εργασία αποσκοπεί να παρουσιάσει 
τη διαδικασία σχεδίασης και ανάπτυξης ενός τεχνολογικά υποστηριζόμενου διδακτικού σε-
ναρίου, που βασίζεται στη διερευνητική μάθηση και ενσωματώνει συνεργατικές στρατηγι-
κές μάθησης, μέσω του εργαλείου μαθησιακού σχεδιασμού Web Collage (Dimitriadis, 
2010).  

Η δομή της εργασίας είναι η ακόλουθη. Αρχικά θα γίνει μια σύντομη παρουσίαση του εργα-
λείου Web Collage και των δυνατοτήτων που δίνει στους σχεδιαστές διδακτικών σεναρίων. 
Στη συνέχεια θα αναλυθεί η διαδικασία σχεδιασμού με το εργαλείο Web Collage μέσα από 
την παρουσίαση ενός διδακτικού σεναρίου. Η εργασία ολοκληρώνεται με την παράθεση 
των συμπερασμάτων και των μελλοντικών μας στόχων. 

Web Collage 

Το Web Collage ανήκει στην κατηγορία των εργαλείων μαθησιακού σχεδιασμού με γραφική 
διαπροσωπεία (graphical LD Tool) και είναι κατάλληλο για την υποστήριξη της διαδικασίας 
σχεδιασμού τεχνολογικά υποστηριζόμενων συνεργατικών (CSCL scenarios) διδακτικών σε-
ναρίων. Η φιλοσοφία του βασίζεται στα πρότυπα ροής συνεργατικών δραστηριοτήτων (Col-
laborative Learning Flow Patterns CLFPs), τα οποία αποτελούν ευρέως αποδεκτές τεκμη-
ριωμένες τεχνικές για την οργάνωση της «ροής» των συνεργατικών δραστηριοτήτων οι ο-
ποίες δομούν ένα σενάριο (Hernández-Leo et al., 2010).  

Το φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον σχεδίασής του Web Collage, επιτρέπει σε εκπαιδευτι-
κούς με βασικές γνώσεις μαθησιακού σχεδιασμού να δημιουργήσουν τα δικά τους διδακτι-
κά σενάρια (Prieto et al. 2013). Στις βασικές του δυνατότητες εντάσσεται ο σχεδιασμός και 
η διαμόρφωση της αξιολόγησης, αφού παρέχει τα κατάλληλα εργαλεία για την επιλογή και 
εφαρμογή δραστηριοτήτων αξιολόγησης μέσα από ένα ευρύ φάσμα αποδεκτών τεχνικών 
αξιολόγησης (Villasclaras-Fernandez et al. 2013). Τέλος ένα από τα καινοτόμα χαρακτηριστι-
κά του Web Collage, που το ξεχωρίζουν από τα άλλα εργαλεία, είναι η δυνατότητα να δια-
λειτουργεί με το εργαλείο GLUE!-PS (Prieto et al. 2011), που του επιτρέπει να εκτελεί κα-
τευθείαν τα διδακτικά σενάρια σε συστήματα διαχείρισης μάθησης (LMS), όπως το Moodle.  
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Εικόνα 1: Απόσπασμα από το μάθημα «Ηλεκτρισμός» στο Web Collage 

Μαθησιακός σχεδιασμός του σεναρίου  

Εκπαιδευτικό πρόβλημα 

Ο ηλεκτρισμός είναι ένα σπουδαίο φυσικό φαινόμενο που βρίσκει αρκετές εφαρμογές στην 
καθημερινότητα και διδάσκεται-αναλύεται αρκετά σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
Οι μαθητές καθημερινά έρχονται αντιμέτωποι με ηλεκτρικά φαινόμενα από τα οποία δια-
μορφώνουν τις δικές τους ιδέες και αντιλήψεις. Σε πολλές περιπτώσεις παρατηρείται πως 
οι ιδέες που αναπτύσσουν οι μαθητές δεν είναι συμβατές με τις επιστημονικές, με συνέ-
πεια να δημιουργούν λανθασμένες αντιλήψεις. Πολλές από τις ιδέες τους αυτές στέκονται 
εμπόδιο στην κατανόηση του αντικειμένου και συχνά παραμένουν, όχι µόνο μετά τη διδα-
σκαλία, αλλά και μετά την ενηλικίωση τους (Viennot, 1979). 
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Η κατανόηση του ηλεκτρισμού απαιτεί βαθμιαία προσέγγιση, διότι η μια έννοια αποτελεί 
το θεμέλιο της επόμενης. Οι μαθητές για να μελετήσουν τα ηλεκτρικά φαινόμενα, πρέπει 
κατ’ αρχάς να κάνουν συλλογισμούς με αφηρημένες έννοιες όπως είναι το «ρεύμα», η ε-
νέργεια, το φορτίο κ.α. Είναι δεδομένο βέβαια πως θα υπάρξουν δυσκολίες στη διάκριση 
εννοιών όπως ηλεκτρικό ρεύμα και ηλεκτρική ενέργεια και ότι συχνά θα γίνεται χρήση του 
γενικότερου όρου «ηλεκτρισμός» αντί του ειδικότερου. Δυσκολίες επίσης προβλέπεται να 
υπάρξουν ως προς την κατανόηση ότι το φορτίο διατηρείται και δεν χάνεται στη διαδρομή 
μέσα στα καλώδια και συνεπώς το ηλεκτρικό ρεύμα σε ένα κύκλωμα δεν εξασθενεί. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα παραπάνω, διαπιστώνεται η ανάγκη εναλλακτικών και παράλ-
ληλα αποτελεσματικότερων μορφών διδασκαλίας για τη συγκεκριμένη θεματολογία. Η πα-
ραπάνω ανάγκη αποτέλεσε το έναυσμα για τη σχεδίαση και υλοποίηση του παρόντος σε-
ναρίου. 

Εκπαιδευτικοί Στόχοι 

Οι Γνώσεις που πρόκειται να αποκομίσουν οι μαθητές αφορούν: α) την ανάκτηση βασικών 
εννοιών όπως ηλεκτρισμός, διακόπτης, αγωγοί-μονωτές, β) τη κατανόηση νέων εννοιών 
όπως στατικός ηλεκτρισμός, σύνδεση σε σειρά, παράλληλη σύνδεση, ηλεκτροσκόπιο, γ) τη 
σύνδεση του ηλεκτρισμού και των ηλεκτρικών κυκλωμάτων με παραδείγματα από την κα-
θημερινότητα και δ) τη χρήση και αξιοποίηση αποκτηθέντων γνώσεων στην καθημερινότη-
τα. 

Οι Δεξιότητες που πρόκειται να αναπτύξουν οι μαθητές είναι: α) να παρατηρούν, να ερευ-
νούν, να συγκρίνουν, να αναλύουν, να αξιολογούν ότι διαθέσιμο υλικό υπάρχει και να φτά-
νουν σε συμπεράσματα, β) να αλληλεπιδρούν και να συνεργάζονται εποικοδομητικά με τα 
μέλη μιας κοινότητας ή μιας ομάδας και γ) να εφαρμόζουν τις γνώσεις που έχουν αποκτή-
σει.  

Οι Στάσεις που προσδοκούμε να αποκτήσουν οι μαθητές αφορούν: α) την αναγνώριση της 
αξίας της διερευνητικής μεθόδου και της συνεργασίας στην εξαγωγή έγκυρων συμπερα-
σμάτων, β) την ευαισθητοποίηση για τους κινδύνους που εμπεριέχει η χρήση του ηλεκτρι-
σμού και γ) την αντιμετώπιση αυθεντικών προβλημάτων μέσω της αναζήτησης επιστημονι-
κά τεκμηριωμένων λύσεων. 

Επιλογή Διδακτικού Μοντέλου & Συνεργατικών Στρατηγικών Μάθησης 

Συνυπολογίζοντας τη φύση του εκπαιδευτικού προβλήματος και τους στόχους που θέλουμε 
να επιτευχθούν οδηγηθήκαμε στην επιλογή του διδακτικού μοντέλου 5Ε -The 5E 
Instructional Model- (Bybee 1997, Bybee et al. 2006). Το συγκεκριμένο μοντέλο είναι σχε-
διασμένο για να διευκολύνει τη διαδικασία της εννοιολογικής αλλαγής, καθώς η συμπερι-
φορά των μαθητών, ως προς τη διδασκαλία της επιστήμης είναι πιο θετική όταν τους επι-
τρέπεται να διερευνήσουν τις έννοιες μέσω του πειραματισμού ή άλλων δραστηριοτήτων 
πριν συζητήσουν για αυτές (Bybee et al 2006). Το συγκεκριμένο μοντέλο αποτελείται από 
πέντε διακριτές φάσεις: (i) Ενασχόληση, (ii) Εξερεύνηση, (iii) Εξήγηση, (iv) Επεξεργασία και 
(v) Αξιολόγηση. 
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Οι συνεργατικές στρατηγικές που αξιοποιούνται στο συγκριμένο διδακτικό σενάριο είναι οι 
εξής:  

1. Συνεργατική συναρμολόγηση (Jigsaw). Η συγκεκριμένη στρατηγική απευθύνεται σε 
ομάδες μαθητών που αντιμετωπίζουν την επίλυση ενός σύνθετου προβλήμα-
τος/δραστηριότητας, το οποίο μπορεί να διαιρεθεί σε μικρότερα τμήματα ή ανε-
ξάρτητα υπο-προβλήματα.  

2. Προσομοίωση ή Παιχνίδι ρόλων (Simulation or Role-Play). Η συγκεκριμένη στρατη-
γική απευθύνεται σε ομάδες μαθητών που αντιμετωπίζουν ένα πρόβλημα, του ο-
ποίου η επίλυση μπορεί να αναπαρασταθεί με την προσομοίωση μιας κατάστασης 
στην οποία εμπλέκονται πολλά χαρακτηριστικά (=>ρόλους). 

Παρουσίαση Διδακτικού Σεναρίου 

Το πρότυπο διδακτικό σενάριο αποτελείται από πέντε διακριτές φάσεις και η υλοποίηση 
του απαιτεί 4 διδακτικές ώρες κατά τις οποίες οι μαθητές εργάζονται ομαδικά (4 με 5 άτο-
μα ανά ομάδα). Η στελέχωση των ομάδων γίνεται από τον εκπαιδευτικό με γνώμονα τη 
σχολική επίδοση και στόχο τη δημιουργία ισοδύναμων ομάδων. Στη συνέχεια παρατίθενται 
αναλυτικά οι φάσεις ανάπτυξης και εφαρμογής του σεναρίου, καθώς επίσης και ο συνδυα-
σμός των τεχνικών αξιολόγησης (π.χ. τεστ, ρουμπρίκες αξιολόγησης, ετερο-αξιολόγηση, φά-
κελος εργασιών, κλπ) που αξιοποιήθηκαν από τον εκπαιδευτικό για την αποτίμηση της ατο-
μικής και ομαδικής επίδοσης των μαθητών του.  

Φάση 1η – Ενασχόληση (Engagement) 

Τo “φάντασμα” του ηλεκτρισμού (Διάρκεια: 30’) 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες 4-5 ατόμων, ακολουθώντας τη 
συνεργατική στρατηγική συναρμολόγηση (Jigsaw). Αρχικά οι ομάδες παρακολουθούν τις 
διάφορες εκφάνσεις του ηλεκτρισμού μέσω οπτικοακουστικού υλικού. Κατόπιν, τους ανα-
τίθεται να επεξεργαστούν, σε ατομικό επίπεδο, μια από τις τέσσερις πτυχές του ηλεκτρι-
σμού (στατικός ηλεκτρισμός, αγωγοί-μονωτές, ηλεκτρικό ρεύμα & ηλεκτρικό κύκλωμα) που 
τους δόθηκε. Στη συνέχεια, οι μαθητές που έχουν αναλάβει την ίδια πτυχή δημιουργούν 
νέες ομάδες (Ομάδες Ειδικών). Εμβαθύνουν στο θέμα, ανταλλάσουν ιδέες και προετοιμά-
ζουν τον τρόπο που θα παρουσιάσουν τις γνώσεις που αποκόμισαν, στις αρχικές τους ομά-
δες. (Ομάδες Jigsaw). Τέλος, οι μαθητές επιστρέφουν στις αρχικές τους ομάδες και κάθε 
μέλος της ομάδας παρουσιάζει τις γνώσεις που απέκτησε, στην ομάδα Ειδικών. Απαντά στις 
ερωτήσεις των άλλων μελών και όλοι μαζί συζητούν για τις επιμέρους εκφάνσεις του φαι-
νομένου. 

Φάση 2η – Εξερεύνηση (Exploration) 

Το “Hλεκτροδωμάτιο” (Διάρκεια: 25’) 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές παίζουν ένα παιχνίδι ρεαλιστικού αλλά παράλληλα 
διαδραστικού περιβάλλοντος, το οποίο προσομοιώνει ένα πραγματικό «εργαστήριο» ηλε-
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κτρικών κυκλωμάτων. Οι μαθητές πρέπει να ανιχνεύσουν και να εντοπίσουν που υπάρχουν 
ηλεκτρικές συσκευές και συσκευές που λειτουργούν με μπαταρίες, να ανακαλύψουν τον 
τρόπο με τον οποίο αυτές λειτουργούν, συγκεντρώνοντας έτσι το μεγαλύτερο δυνατό σκορ. 
(http://users.sch.gr/mtomara/ilektrodwmatio.swf) 

Φάση 3η – Εξήγηση (Explanation) 

1. “Θυμήσου…” (Διάρκεια: 20’) 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές παρακολουθούν συνοπτικά τη θεωρία ώστε να μπο-
ρούν να χρησιμοποιούν μια κοινή και επιστημονικά αποδεκτή ορολογία στις εξηγήσεις των 
φαινομένων και να εκφράσουν τις ερωτήσεις τους με σκοπό να λύσουν τις απορίες τους.  

 Η διαδικασία αυτή θα τους βοηθήσει ώστε να κάνουν επιστημονικά τεκμηριωμένες υποθέ-
σεις, πάνω σε ορισμένες πτυχές των δραστηριοτήτων που προηγήθηκαν. 

2. “Βρες τη λύση…” (Διάρκεια: 15’) 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές επιστρέφουν στις αρχικές τους ομάδες (Ομάδες 
Jigsaw), συζητούν, συνεργάζονται, κάνουν υποθέσεις και τελικά κάθε ομάδα προτείνει τη 
δική της εκδοχή στην προβληματική κατάσταση που της δίνεται.  

Φάση 4η – Επεξεργασία (Elaboration) 

“Παιχνίδι Ρόλων (Διάρκεια: 45’) 

Σε αυτή τη δραστηριότητα, ακολουθείται η στρατηγική Παιχνίδι Ρόλων (Role-playing). Αρχι-
κά δίνονται στις ομάδες διάφορα παραδείγματα κινδύνων, μέσα από τα οποία καθορίζο-
νται και διανέμονται οι αντίστοιχοι ρόλοι, τους οποίους εν συνεχεία επεξεργάζονται ατομι-
κά οι μαθητές. Αφού πραγματοποιηθεί αρχικά η προσομοίωση στο πλαίσιο της ομάδας, 
ακολουθεί συζήτηση, με απώτερο σκοπό τη γενίκευση των συμπερασμάτων. Έπειτα, κάθε 
ομάδα παρουσιάζει την προσομοίωσή της σε ολόκληρη την τάξη. Σε τελευταίο στάδιο, οι 
μαθητές καλούνται να αξιολογήσουν τις υπόλοιπες ομάδες και να ψηφίσουν την καλύτερη 
κατά τη γνώμη τους ομάδα.  

Φάση 5η – Αξιολόγηση (Evaluation) 

1. “Κουιζ” (Διάρκεια: 15’) 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές εκτελούν ατομικές εμπεδωτικές δραστηριότητες. Έτσι 
τους δίνεται η δυνατότητα να αξιολογήσουν την κατανόηση και τις ικανότητες που απέκτη-
σαν από την συγκεκριμένη παρέμβαση. 

2. “Εννοιολογικός χάρτης” (Διάρκεια:30’) 

Σε αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές κατασκευάζουν σε συνεργασία με τα υπόλοιπα μέλη 
της ομάδας τους έναν εννοιολογικό χάρτη για τον ηλεκτρισμό. Τα παρακλάδια που ζητού-
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νται για ανάλυση σχετίζονται με τις χρήσεις του ηλεκτρισμού, τις μορφές του (ή τα είδη), 
την ηλεκτρική ασφάλεια, την αγωγιμότητα και τις ηλεκτρικές πηγές. 

Αξιολόγηση 

Οι αρχικές δραστηριότητες του διδακτικού σεναρίου έχουν ως στόχο μια πρώτη ουσιαστική 
επαφή και ενασχόληση των μαθητών με τα φαινόμενα του ηλεκτρισμού, για αυτό το λόγο 
δεν αξιολογούνται. Οι δραστηριότητες “Hλεκτροδωμάτιο” και “Κουίζ” αποτελούν ατομικές 
δραστηριότητες αυτό-αξιολόγησης, οι οποίες δεν συμβάλουν στη διαμόρφωση του τελικού 
βαθμού, όμως βοηθούν τους μαθητές να αποτιμήσουν το επίπεδο κατανόησης του γνωστι-
κού αντικειμένου σε σχέση με την εξέλιξη του μαθήματος. 

Οι υπόλοιπες δραστηριότητες αξιολογούνται στο πλαίσιο της ομάδας. Πιο συγκεκριμένα: 

• Δραστηριότητα “Βρες τη λύση…” (20% του τελικού βαθμού της ομάδας) 

Οι μαθητές προσπαθούν να ανακαλέσουν προϋπάρχουσες γνώσεις και εμπειρίες, να αλλη-
λεπιδράσουν με την ομάδα τους και να δώσουν λύση σε μια προβληματική κατάσταση που 
τους παρουσιάζεται.  

• Δραστηριότητα “Παιχνίδι ρόλων” (30% του τελικού βαθμού της ομάδας) 

Οι μαθητές προσπαθούν να αλληλεπιδράσουν, να συνεργαστούν και να ενσαρκώσουν έναν 
συγκεκριμένο ρόλο που ο εκπαιδευτικός τους όρισε. Αρχικά υπάρχει ετεροαξιολόγηση στο 
επίπεδο της ομάδας και έπειτα ακολουθεί αξιολόγηση και ψηφοφορία από τις υπόλοιπες 
ομάδες. Τέλος, αναμένεται και αξιολόγηση-ανατροφοδότηση από τον εκπαιδευτικό. 

• Δραστηριότητα “Εννοιολογικός χάρτης” (50% του τελικού βαθμού της ομάδας) 

Η αξιολόγηση της τελικής εργασίας γίνεται με τη βοήθεια μίας αναλυτικής ρουμπρίκας που 
δημιουργήσαμε και αποτιμά τα προϊόντα μάθησης όπως το περιεχόμενο, τη δομή-
οργάνωση, τη ροή, τη συνοχή, την έκφραση-ύφος, τη γενική οπτική των απαντήσεων, αλλά 
και τη διαδικασία μάθησης όπως την υπευθυνότητα και τη γενική συμπεριφορά των μαθη-
τών. 

Η τελική βαθμολογία κάθε μαθητή προκύπτει από ποσόστωση κάθε μιας από τις παραπάνω 
επιδόσεις (βαθμολογίες) σύμφωνα με τον ακόλουθο τύπο:  

Τελικός βαθμός = [Βρες τη λύση…]*0,20 + [Παιχνίδι ρόλων]*0,30  

+ [Εννοιολογικός χάρτης]*0,50 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκε αναλυτικά ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη ενός πρω-
τότυπου διερευνητικού συνεργατικού διδακτικού σεναρίου με τη βοήθεια του εργαλείου 
μαθησιακού σχεδιασμού Web Collage, στο πλαίσιο του μαθήματος «Ερευνώ και Ανακαλύ-
πτω» της Ε’ Δημοτικού.  
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Η προστιθέμενη αξία της συγκεκριμένης εργασίας έγκειται στο γεγονός ότι το τεχνολογικά 
υποστηριζόμενο διδακτικό σενάριο που δημιουργήθηκε: α) συνδυάζει μια ευρέως αποδε-
κτή παιδαγωγική προσέγγιση για τη διδασκαλία των Φυσικών Επιστημών, όπως η διερευ-
νητική μάθηση, με συνεργατικές στρατηγικές μάθησης, β) διαμορφώνει τη διαδικασία απο-
τίμησης της επίδοσης των μαθητών, με όσο το δυνατόν μεγαλύτερη ακρίβεια και πληρότη-
τα, αξιοποιώντας ένα σύνολο από μοντέρνες τεχνικές αξιολόγησης, γ) ενορχηστρώνεται μέ-
σω του εργαλείου μαθησιακού σχεδιασμούς Web Collage, το οποίο υποστηρίζει τη διαδι-
κασία μαθησιακού σχεδιασμού, παρέχοντας την κατάλληλη καθοδήγηση και ανατροφοδό-
τηση κατά τη διάρκεια σχεδιασμού του διδακτικού σεναρίου.  

Από τη συνολική αποτίμηση των ευρημάτων της πιλοτικής εφαρμογή διαπιστώθηκε ότι: α) 
οι μαθητές ανταποκρίθηκαν πολύ θετικά και με ιδιαίτερο ενθουσιασμό τόσο στην αξιοποί-
ηση των νέων τεχνολογιών στη σχολική πρακτική όσο και στις συνεργατικές και διερευνητι-
κές δραστηριότητες που περιελάμβανε το διδακτικό σενάριο, β) η αξιοποίηση του εργαλεί-
ου Web Collage συνέβαλε θετικά τόσο στην οργάνωση και εύρυθμη λειτουργία της διδα-
σκαλίας όσο και στη διαδικασία αποτίμηση της επίδοσης των μαθητών, και γ) κατά την 
πραγματοποίηση του διδακτικού σεναρίου αναδείχθηκαν κάποια προβλήμα-
τα/παραλείψεις που οφείλονταν σε παραμέτρους (όπως τα χαρακτηριστικά και οι ανάγκες 
των μαθητών, οι υλικοτεχνικοί και χρονικοί περιορισμοί, ο καθορισμός ρόλων στις ομάδες 
κ.α.) που δεν είχαν ληφθεί υπόψη κατά τη διαδικασία του μαθησιακού σχεδιασμού, μιας 
και το εργαλείο Web Collage δεν εμπεριέχει τους παραπάνω παράγοντες ως βασικό μέρος 
τους μαθησιακού σχεδιασμού. 

Μελλοντικός μας στόχος αποτελεί ο εκ νέου σχεδιασμός, η ανάπτυξη και η εφαρμογή του 
παρόντος όπως και περαιτέρω τεχνολογικά υποστηριζόμενων διδακτικών σεναρίων, αφού 
ληφθούν υπόψη και αντιμετωπιστούν καταλλήλως τα προβλήματα/παραλείψεις που ανα-
δείχθηκαν κατά την πιλοτική εφαρμογή του παρόντος διδακτικού σεναρίου.  
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Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για τη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος 
Παιχνίδια με τις λέξεις 

 
Κίργινας Σωτήρης 

Δάσκαλος 
kirginas@gmail.com  

 
Περίληψη  

Η συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζει μια διδακτική πρόταση για το μάθημα της Γλώσσας 
της Δ΄ Δημοτικού και εντάσσεται στην ενότητα 10 του β΄ τεύχους του σχολικού εγχειριδίου 
με γενικό τίτλο «Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αγέρα». Η σύνταξη του σενα-
ρίου ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και η εφαρμογή του πραγματοποιήθηκε κατά 
τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2014. Σκοπός του σεναρίου είναι να εμπλουτίσει το διδακτι-
κό υλικό με δραστηριότητες που θα δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές για πιο ενεργη-
τική επεξεργασία των δεδομένων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ 
και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών. Μέσα από τις δραστηριότητες του 
σεναρίου αναμένεται οι μαθητές να γνωρίσουν τα κειμενικά είδη των γλωσσοδετών, των 
αινιγμάτων και των ποιημάτων, να παράγουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό και γρα-
πτό τους λόγο με τη σύνθεση γλωσσοδετών, ποιημάτων και αινιγμάτων και να εξασκηθούν 
στην ορθή απαγγελία γλωσσοδετών. 

Λέξεις - κλειδιά: Γλωσσικά παιχνίδια, σενάριο διδασκαλίας, αξιοποίηση ΤΠΕ,  
 

Εισαγωγή 

Κατά τη σχολική χρονιά 2013-2014 στο πλαίσιο Πράξης που υλοποιεί το Κέντρο Ελληνικής 
Γλώσσας με τίτλο «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» - Οριζόντια Πράξη στους άξονες προτε-
ραιότητας 1-2-3 του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση», 
που συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το 
Ελληνικό Δημόσιο, ομάδα δασκάλων συνέταξε και εφάρμοσε εκπαιδευτικά σενάρια για το 
μάθημα της Γλώσσας για το δημοτικό. Η σύνταξη έλαβε χώρα στα πλαίσια κοινότητας, η 
οποία βασίστηκε στο μοντέλο των Κοινοτήτων Πρακτικής του Wenger (1998) και Wenger, 
White, & Smith (2009). Στόχος της κοινότητας ήταν η συγγραφή και εφαρμογή εκπαιδευτι-
κών σεναρίων για το γλωσσικό μάθημα με χρήση των ΤΠΕ. Το σενάριο, επομένως, αν και 
αποτελεί πρωτότυπη δημιουργία των εκπαιδευτικών, ακολουθεί συγκεκριμένες προδια-
γραφές που ορίστηκαν από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ως προς τη φιλοσοφία, τη σύντα-
ξη και τη δομή του (Κουτσογιάννης & Αλεξίου, 2012).  
 
Ένα από τα σενάρια αυτά, με τον τίτλο «Παιχνίδια με τις λέξεις», αφορούσε το μάθημα της 
Γλώσσας της Δ΄ Δημοτικού και εντάσσεται στην ενότητα 10 του β΄ τεύχους του σχολικού 
εγχειριδίου με γενικό τίτλο «Λέξεις φτερουγίζουν πέρα, ταξιδεύουν στον αγέρα». Η σύνταξη 
του σεναρίου ολοκληρώθηκε τον Ιανουάριο του 2014 και η εφαρμογή του πραγματοποιή-
θηκε κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο 2014. Σκοπός του σεναρίου είναι να εμπλουτίσει 
το διδακτικό υλικό με δραστηριότητες που θα δώσουν τη δυνατότητα στους μαθητές για 
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πιο ενεργητική επεξεργασία των δεδομένων, αξιοποιώντας τις δυνατότητες που προσφέ-
ρουν οι ΤΠΕ και στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας των μαθητών. 
 

Θεωρητικό πλαίσιο και διδακτικές πρακτικές 

Ο σχεδιασμός του διδακτικού σεναρίου βασίστηκε στην ανακαλυπτική– διερευνητική θεω-
ρία μάθησης του John Dewey και τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky. Συγκε-
κριμένα, το διδακτικό σενάριο στηρίζεται περισσότερο στις αναζητήσεις, απορίες και ερω-
τήσεις των μαθητών και όχι στην παρουσίαση της γνώσης από τον δάσκαλο. Επίσης, δίνεται 
ιδιαίτερη βαρύτητα στη διεργασία της συν-οικοδόμησης, μια κοινωνική διεργασία στο 
πλαίσιο της οποίας τα άτομα διαπραγματεύονται για να συνεννοηθούν ή για να επιλύσουν 
ένα πρόβλημα, ώστε να καταλήξουν σε κοινές δράσεις και συμπεράσματα από κοινού. Ως 
μέθοδος διδασκαλίας προτείνεται η ομαδοσυνεργατική διερεύνηση για τη διεξαγωγή των 
δραστηριοτήτων και την τελική παρουσίασή τους. Σε αυτό το συνεργατικό διερευνητικό 
περιβάλλον οι μαθητές είναι απαραίτητο να είναι ενήμεροι πως είναι υπεύθυνοι όχι μόνο 
για τη δική τους μάθηση, αλλά και για των άλλων μελών της ομάδας. Για τη διαμόρφωση 
ενός τέτοιου περιβάλλοντος οι μαθητές καλούνται να αλληλοβοηθούνται και να αλληλοϋ-
ποστηρίζονται, παρέχοντας ταυτόχρονα αμοιβαία αλληλοτροφοδότηση για την ατομική και 
την ομαδική τους απόδοση (Καρτσιώτης κ.ά., 2010). Η τάξη λειτουργεί τόσο ως σύνολο όσο 
και ως ομάδες εργασίας με την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και την κατάλληλη χρήση 
των προτεινόμενων εφαρμογών. Οι τεχνικές που ακολουθούνται δεν είναι τίποτε άλλο από 
εργαλεία δημιουργικής σκέψης και έκφρασης, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν από τα παι-
διά, για να παραγάγουν πρωτότυπες ιδέες, αλλά και να απελευθερώσουν το δημιουργικό 
τους δυναμικό. 
 

Αφετηρία και στόχοι 

Με αφορμή το ποίημα της Ντίνας Χατζηνικολάου με τίτλο «Παιχνίδια με τις λέξεις» του βι-
βλίου της Γλώσσας (Β΄ τεύχος, σελ.82), δίνεται το έναυσμα για συζήτηση με θέμα τα γλωσ-
σικά παιχνίδια και αποφασίζεται η περαιτέρω διερεύνηση.  
 
Βασικός στόχος του σεναρίου είναι η απόκτηση από τους μαθητές γνώσεων για τη γλώσσα. 
Έτσι μέσα από τις δραστηριότητες του σεναρίου αναμένεται οι μαθητές να γνωρίσουν τα 
κειμενικά είδη των γλωσσοδετών, των αινιγμάτων και των ποιημάτων, να παράγουν και να 
εμπλουτίζουν τον προφορικό και γραπτό τους λόγο με τη σύνθεση γλωσσοδετών, ποιημά-
των και αινιγμάτων και να εξασκηθούν στην ορθή απαγγελία γλωσσοδετών. 
 
Επίσης στο επίπεδο των γραμματισμών επιδιώκεται οι μαθητές να εξοικειωθούν με τον χει-
ρισμό ηλεκτρονικών λεξικών (Λεξικό της Kοινής Nεοελληνικής,  Αντίστροφο Λεξικό) και τη 
διαδικασία αναζήτησης λέξεων σε αυτά, να δημιουργούν ψηφιακές πολυμεσικές παρου-
σιάσεις. 

Αξιοποίηση των ΤΠΕ 

Στο σενάριο γίνεται ευρεία χρήση των ηλεκτρονικών λεξικών. Σύμφωνα με τον Κουτσογιάν-
νη (2005), τα περιβάλλοντα αυτά έχουν τα χαρακτηριστικά των διερευνητικών λογισμικών:  
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(α) δεν είναι στατικά, αφού δεν υπάρχουν έτοιμες προαποφασισμένες απαντήσεις, όπως 
συμβαίνει με τα κλειστά περιβάλλοντα,  

(β) είναι ανοιχτά, αφού δεν υπάρχουν συγκεκριμένες πορείες που πρέπει να ακολουθηθούν 
και ο κάθε δάσκαλος και μαθητής μπορεί να επιλέξει το είδος και το περιεχόμενο της έρευ-
νας που επιθυμεί,  

(γ) εξυπηρετούν τις ανάγκες και τις απαιτήσεις της τρέχουσας εκπαιδευτικής πραγματικότη-
τας, αλλά παράλληλα δίνουν τη δυνατότητα για συστηματική καλλιέργεια της γλωσσικής 
επίγνωσης (π.χ. ορθογραφική επίγνωση), μέσω της συμμετοχής των παιδιών σε δραστηριό-
τητες με νόημα και  

(δ) επιτρέπουν τη συστηματική μελέτη της προέλευσης και της εξέλιξης του λεξιλογίου της 
ελληνικής και βοηθούν στην ανατροπή πολλών ευρέως διαδεδομένων στερεοτύπων και 
ιδεολογημάτων σχετικών με την ιστορία της γλώσσας μας (Πετρούνιας, 2000͘͘͘͘͘͘͘ Χριστίδης, 
1999). 
 

Φάσεις εφαρμογής του σεναρίου 

Το σενάριο εφαρμόστηκε σε ένα τμήμα Δ΄ δημοτικού σχολείου με Ενιαίο Αναμορφωμένο 
Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) κατά τους μήνες Μάρτιο και Απρίλιο του σχολικού έτους 
2013-14. Είχε διάρκεια δέκα (10) διδακτικές ώρες και έλαβε χώρα τόσο εντός της αίθουσας 
διδασκαλίας, όσο και στο εργαστήριο υπολογιστών. Στη συνέχεια παρουσιάζεται συνοπτικά 
η πορεία εφαρμογής και οι δραστηριότητες που έγιναν. 
 
Απαραίτητη προϋπόθεση για την εφαρμογή του σεναρίου είναι η ικανότητα των μαθητών 
να εργάζονται συνεργατικά χωρισμένοι σε ομάδες για την επίτευξη ενός κοινού στόχου. 
Ακόμη, απαραίτητη είναι η εξοικείωσή τους με τη διαδικασία αναζήτησης πληροφοριών στο 
διαδίκτυο, τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών (Λεξικό της Kοινής Nεοελληνικής, Αντίστροφο 
Λεξικό, Βικιλεξικό), την πληκτρολόγηση κειμένου και την εισαγωγή εικόνων στο λογισμικό 
παρουσίασης Power Point.  
 
Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου σεναρίου απαιτήθηκαν: Η/Υ με σύνδεση στο διαδί-
κτυο, το λογισμικό παρουσιάσεων Power Point, η υπηρεσία διαμοιρασμού ήχων 
Soundcloud, το εργαλείο δημιουργίας ebook Issuu και το βιβλίο «Αλφαβητάρι με γλωσσο-
δέτες» (Τριβιζάς, 2000). 
 

Α΄ Φάση: Γνωριμία με τα γλωσσικά παιχνίδια 
 
Με την έναρξη της Α΄ φάσης προβλήθηκε μια παρουσίαση στην οποία παρουσιάζονται 
διάφορα γλωσσικά παιχνίδια (κρεμάλα, σταυρόλεξο, κρυπτόλεξο, σκράμπλ, αινίγματα) με 
σκοπό οι μαθητές να κατανοήσουν ότι η γλώσσα δεν είναι απλώς ένας κώδικας επικοινωνί-
ας, αλλά μπορεί να παρουσιασθεί με διάφορες μορφές. Στη συνέχεια παρουσιάστηκε σε 
διαφάνεια το ποίημα της Ντίνας Χατζηνικολάου με τίτλο «Παιχνίδια με τις λέξεις», με το 
οποίο ξεκινάει η υποενότητα 1 του βιβλίου. Οι μαθητές κλήθηκαν να σχολιάσουν τι τους 
άρεσε ή τι δεν τους άρεσε, τι το διαφορετικό υπήρχε στο συγκεκριμένο ποίημα. 
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Η Α΄ φάση ολοκληρώθηκε με τον δάσκαλο, προσπαθώντας να δώσει μια επικοινωνιακή– 
λειτουργική διάσταση στις επόμενες δραστηριότητες, να ανακοινώνει στους μαθητές ότι 
στα επόμενα μαθήματα θα εξοικειωθούν με τη δημιουργία παιχνιδιών με λέξεις που συνη-
θίζουν να χρησιμοποιούν τα παιδιά όταν παίζουν διάφορα παιχνίδια και τα συναντούμε σε 
έμμετρη μορφή (γλωσσοδέτες, αινίγματα, ποιήματα) με στόχους:  

(α) να τα αναρτήσουν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης  

(β) να δημιουργήσουν ηλεκτρονικά βιβλία και ηχητικά ντοκουμέντα με τις δημιουργίες τους 
τα οποία αναρτήσουν στον ιστοχώρο του σχολείου, ώστε αυτά να είναι προσβάσιμα από 
όλους τους μαθητές του σχολείου και ειδικότερα από τους μαθητές της Β΄ Δημοτικού του 
σχολείου, προκειμένου να τα χρησιμοποιήσουν κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας της 8ης 
Ενότητας: Το ταξίδι στη Χωχαρούπα (ενότητα όπου συναντιούνται αυτά τα είδη παιχνι-
διών). 

Β΄ Φάση: Δημιουργία αινιγμάτων 

Από σχετικές ιστοσελίδες οι μαθητές, χωρισμένοι σε ομάδες, βρήκαν αινίγματα για ζώα. 
Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στη φράση «Να το πάρει το ποτάμι;» που υπάρχει κάτω από κά-
θε αίνιγμα που παρουσιάζεται.  

Στην ολομέλεια της τάξης έγινε συζήτηση σχετικά με τις περιστάσεις στις οποίες χρησιμο-
ποιείται αυτή η φράση και αν είναι γνωστή στους μαθητές. Οι μαθητές κατέγραψαν 3 αι-
νίγματα που τους άρεσαν, υπογράμμισαν την ομοιοκαταληξία τους και βρήκαν τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά των ζώων στα οποία αναφέρονται.  

Ακολούθησε συζήτηση για τα χαρακτηριστικά των αινιγμάτων. Οι μαθητές έκαναν διαγωνι-
σμό αινιγμάτων. Με κλήρωση σηκώθηκαν οι μαθητές μίας ομάδας και ανακοίνωσαν στους 
υπόλοιπους μαθητές ένα από τα αινίγματα που βρήκαν. Οι υπόλοιποι μαθητές προσπα-
θούσαν να μαντέψουν τη λύση του αινίγματος. Οι μαθητές που έβρισκαν τη λύση του αι-
νίγματος σηκώνονταν με τη σειρά τους και ανακοίνωναν το δικό τους αίνιγμα.  

Νικήτρια ανακηρύχθηκε η ομάδα που τελείωσε πρώτη και με τα τρία αινίγματά της.  

Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες των δύο δημιούργησαν τα δικά τους αινίγματα για ζώα 
περιγράφοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τους: το σώμα, το τρίχωμα, την ουρά, τα αυτιά, 
τα δόντια, τη φωνή που βγάζουν.  

Οι μαθητές κλήθηκαν να δημιουργήσουν με τη βοήθεια του λογισμικού παρουσιάσεων 
Power Point, ένα αρχείο παρουσίασης με το αίνιγμά τους και μια σχετική φωτογραφία.  

Τα αρχεία των 8 ομάδων ενοποιήθηκαν σε ένα αρχείο από τον δάσκαλο της τάξης, το οποίο 
παρουσιάστηκε στην ολομέλεια και αναρτήθηκε μέσω του εργαλείου δημιουργίας ebook 
Issuu στην ιστοσελίδα του σχολείου. 
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Εικόνα 1: Αρχείο παρουσίασης με τα αινίγματα των μαθητών 

 
Γ΄ Φάση: Δημιουργία ποιημάτων 

 
Με τη βοήθεια του Αντίστροφου Λεξικού (Αναστασιάδη-Συμεωνίδη) στο οποίο οι λέξεις 
ομαδοποιούνται ανάλογα με την κατάληξή τους τα παιδιά, αφού επέλεξαν μια εύηχη κατά-
ληξη (π.χ. %ανι) και την πληκτρολόγησαν στην «αναζήτηση», επέλεξαν κάποια από τα απο-
τελέσματα της αναζήτησης και δημιούργησαν ένα τετράστιχο με ομοιοκαταληξία. Τα ποιή-
ματα εκτυπώθηκαν και εμπλουτίστηκαν με ζωγραφιές των μαθητών. Τα δημιουργήματα 
των παιδιών αναρτήθηκαν στον πίνακα ανακοινώσεων της τάξης και αναρτήθηκαν στην 
ιστοσελίδα του σχολείου.  
 

Δ΄ Φάση: Δημιουργία γλωσσοδετών 
 
Οι μαθητές είδαν και άκουσαν το μελοποιημένο ποίημα Χάρτινο Καράβι της Ν. Νικολάου σε 
μουσική επένδυση του Ν. Μαυρουδή και το ποίημα Τραγουδώ τους γλωσσοδέτες της Κ. 
Σταθούλη σε μουσική επένδυση του Μ. Θεοδωράκη και εντόπισαν τα χαρακτηριστικά των 
γλωσσοδετών (λεκτικό παιχνίδι, δυσκολία στην προφορά, σύνθετες λέξεις, συνδυασμοί 
συμφώνων). Έκαναν και έναν διαγωνισμό ποιος θα καταφέρει να πει έναν γλωσσοδέτη 
γρήγορα χωρίς λάθη από το Σπουδαστήριο Νέου Ελληνισμού. Τα περισσότερα παιδιά 
μπερδεύονταν, γεγονός που έφερνε γέλια και καλή διάθεση μέσα στην τάξη. Τελικά, μετά 
από κάποιες προσπάθειες τα περισσότερα παιδιά κατάφερναν να πουν το γλωσσοδέτη χω-
ρίς να μπερδευτούν. Έπειτα, οι μαθητές επεξεργάστηκαν γλωσσοδέτες (Εικόνα 2), ώστε να 
συνειδητοποιήσουν τα μορφολογικά τους χαρακτηριστικά.  
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Εικόνα 2: Φύλλο εργασίας επεξεργασίας γλωσσοδετών 

 
Προκείμενου οι μαθητές να επινοήσουν δικούς τους γλωσσοδέτες, τους παρουσιάστηκε το 
βιβλίο του Ευγένιου Τριβιζά με τίτλο «Αλφαβητάρι με γλωσσοδέτες», στο οποίο κάθε γράμ-
μα της αλφαβήτας συνοδεύεται από ένα γλωσσοδέτη, μια εικόνα και ένα παιχνίδι τεσσά-
ρων ερωτήσεων.  
 
Οι μαθητές εργαζόμενοι σε ομάδες και με τη βοήθεια του Λεξικό της Kοινής Nεοελληνικής 
(Τριανταφυλλίδη), αναζήτησαν λέξεις που αρχίζουν από έναν συνδυασμό γραμμάτων που 
οι ίδιοι επέλεξαν (π.χ. πετρ%). Από τα εκατοντάδες αποτελέσματα της αναζήτησης επέλεξαν 
τις λέξεις εκείνες που χαρακτηρίζονται από δυσκολία στην προφορά και εκείνες που πι-
στεύουν ότι θα δυσκολέψουν όποιον προσπαθήσει να τις προφέρει γρήγορα και με αυτές 
συμπλήρωσαν τον πίνακα που τους δόθηκε στο αντίστοιχο φύλλο εργασίας. Επειδή η δρα-
στηριότητα άρεσε πάρα πολύ στους μαθητές, αποφασίστηκε ο κάθε μαθητής να γράψει τον 
δικό του γλωσσοδέτη.  
 
Αφού οι μαθητές εξασκήθηκαν στη γρήγορη και χωρίς λάθη απαγγελία των γλωσσοδετών 
που δημιούργησαν, οι απαγγελίες των μαθητών ηχογραφήθηκαν και αναρτήθηκαν στην 
ιστοσελίδα του σχολείου.  
 

Συμπεράσματα 

Το σενάριο ήταν πολύ πλούσιο σε δραστηριότητες και ενθουσίασε τα παιδιά που συμμετεί-
χαν ενεργά και με διάθεση και θέληση να προβάλλουν τις απόψεις και τις εργασίες τους. Η 
διαδικασία κύλησε ομαλά χωρίς να δημιουργηθούν προβλήματα. Οι μαθητές χάρηκαν τις 
δραστηριότητες και ιδιαίτερα τη διαδικασία δημιουργίας αινιγμάτων, ποιημάτων και γλωσ-
σοδετών, όπως επίσης και την ηχογράφηση και ανάρτηση όλου του υλικού στην ιστοσελίδα 
του σχολείου.  
 
Η χρονική διάρκεια του σεναρίου μπορεί να διευρυνθεί εμπλουτίζοντάς το με επιπλέον 
δραστηριότητες όπου οι μαθητές μπορούν να δημιουργήσουν περισσότερα γλωσσικά παι-
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χνίδια π.χ. ακροστιχίδες, κρυπτόλεξα, λίμερικ, χαϊκού κ.ά., ή μπορούν να ασχοληθούν με 
την περιγραφή παιδικών γλωσσικών παιχνιδιών.  
 
Οι περισσότερες δραστηριότητες που προτείνονται στο σενάριο απαιτούν σύνδεση στο 
διαδίκτυο, οπότε οι εκπαιδευτικοί που σκοπεύουν να το εφαρμόσουν πρέπει να έχουν υ-
πόψη τους τα προβλήματα που θα δημιουργηθούν, εάν στο σχολείο που διδάσκουν υπάρ-
χει πρόβλημα με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Αν το σχολείο όπου θα εφαρμοστεί το σενάριο 
διαθέτει εργαστήριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, η κάθε ομάδα μπορεί να κάθεται μπρο-
στά από ένα Η/Υ. Αν δεν υπάρχει εργαστήριο, τότε οι ομάδες κάθονται εκ περιτροπής 
μπροστά από τον Η/Υ της τάξης, ενώ οι υπόλοιποι ασχολούνται ομαδικά με συναφείς δρα-
στηριότητες (π.χ. αντί για ηλεκτρονικά, χρησιμοποιούν έντυπα λεξικά).  
 
Στο σενάριο υπάρχουν δραστηριότητες που αξιοποιούν βίντεο από τον δικτυακό τόπο του 
Youtube. Μπορεί σε μεταγενέστερο χρόνο τα συγκεκριμένα βίντεο να μην είναι πλέον δια-
θέσιμα ή να έχει αλλάξει ο τρόπος πρόσβασης και απόκτησης λογαριασμού χρήστη στο συ-
γκεκριμένο δικτυακό τόπο. Στην περίπτωση αυτή οι εκπαιδευτικοί πρέπει να έχουν εναλλα-
κτικές λύσεις και να χρησιμοποιήσουν είτε άλλες πηγές είτε άλλα παραπλήσια βίντεο.  
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Απόψεις μαθητών ΣΤ Δημοτικού Σχολείου για τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοι-
νωνίας. Μια κριτική προσέγγιση 

Γιαβρίμης Παναγιώτης 
Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 

giavrimis@soc.aegean.gr 

Περίληψη 

Οι ραγδαίες τεχνολογικές και επιστημονικές εξελίξεις, ιδιαίτερα στο χώρο των Τεχνολογιών 
της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), δημιουργούν νέα δεδομένα στην εκπαίδευση 
και επιβάλλουν την αλλαγή του ρόλου του παραδοσιακού σχολείου για την ανταπόκρισή 
του στις νέες ανάγκες του ανθρώπου και στις προκλήσεις της σύγχρονης κοινωνίας. Σκοπός 
της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η εφαρμογή των ΤΠΕ στο Δημοτικό σχολείο στη 
νήσο Λέσβο και η επίδραση τους στη μαθησιακή διαδικασία. Το δείγμα της αποτέλεσαν 161 
μαθητές που φοιτούσαν στα Δημοτικά Σχολεία της νήσου. Τα αποτελέσματα της έρευνας 
κατέδειξαν σημαντικά ευρήματα, τα οποία και συζητούνται στο θεωρητικό πλαίσιο της «έ-
νταξης» των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πραγματικότητα, αλλά και των κοινωνιολογικών τους 
προεκτάσεων. 

Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ, Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, Κοινωνία της Πληροφορίας 

Εισαγωγή 

Στον σύγχρονο δυναμικά μεταβαλλόμενο κόσμο η οικονομική ανάπτυξη διαδραματίζει ένα 
κυρίαρχο ρόλο και τα άτομα βιώνουν μια μεταβατική ιστορική περίοδο μεταξύ διαφορετι-
κών μορφών κοινωνίας, μη μπορώντας να τις καθορίσουν ακριβώς, γιατί τα γνωστικά ή θε-
ωρητικά εργαλεία με τα οποία αυτές προσεγγίζονται ανήκουν σε παρελθόντα μοντέλα ανά-
λυσης. Η εξάπλωση των ΤΠΕ παράγει, αναπαράγει ή μετασχηματίζει τις σχέσεις μεταξύ των 
κρατών-εθνών, του δημοσίου με τον ιδιωτικό τομέα, καθώς και τον κοινωνικό καταμερισμό 
της εργασίας. Ενώ η αναλυτική και διαδικτυακή ταυτότητα των ΤΠΕ υποβοηθά την φιλε-
λευθεροποίηση και την απορρύθμιση των αγορών δίνοντας οντότητα σε όλα τα οικονομικά 
φαινόμενα (π.χ. κρίσεις) που αναδύονται στην μετανεωτερική εποχή (Castells, 2010).  

Οι ΤΠΕ αναπτύχθηκαν διαφοροποιώντας και τον τρόπο που αυτές εντάσσονται στην κοινω-
νική ζωή. Σήμερα προσεγγίζονται ως ένα σύστημα αξιών και δράσεων που μπορούν να ει-
σχωρούν σε κάθε κοινωνική πραγματικότητα, επηρεάζοντας τόσο τον τρόπο οργάνωσης της 
κοινωνίας, όσο και τον τρόπο σκέψης των ατόμων (Williams, 2012). Οι σχέσεις παραγωγής 
της βιομηχανικής επανάστασης έχουν τροποποιηθεί έχοντας ως βασικό συντελεστή την κα-
τοχή και τη διαχείριση των πληροφοριών (Castells, 1989), ενώ οι κοινωνικές ανισότητες στη 
σύγχρονη εποχή παρουσιάζονται ως άνιση κατοχή της πληροφορίας και της γνώσης 
(Feather, 1994). Ο ανταγωνισμός για οικονομική ανάπτυξη και εξουσία έδωσε τη θέση της 
στον διαγκωνισμό για τη γνώση και την πληροφορία (Μάραντος, 2001). Η κοινωνία της 
πληροφορίας (ΚτΠ) και η συνδεόμενη με αυτή παγκοσμιοποίηση επηρεάζει την εκπαιδευτι-
κή πολιτική των εθνών κρατών, καθώς όλο το εργατικό δυναμικό πρέπει να είναι ειδικά εκ-
παιδευμένο στις ΤΠΕ για να ανταπεξέλθει στη διαδικασία παραγωγής. Σύμφωνα με τον 
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Foucault (1971 in Swain, 2005) καμιά εξουσία δεν μπορεί να ασκηθεί χωρίς την παραγωγή, 
διαμονή και κατοχή της γνώσης.  

Η εκπαίδευση, σε αυτό το πλαίσιο, προσπαθεί να ακολουθήσει τις ραγδαίες μεταβολές 
στην ευρύτερη κοινωνία, αλλά η εισαγωγή των νεωτερισμών και των καινοτομιών αργεί, 
θέτοντας ερωτήματα σχετικά με τις δεξιότητες και την ένταξη των νέων κοινωνικών υποκει-
μένων σε ένα μετανεωτερικό και εύθραυστο στις αλλαγές κόσμο (Thornburg, 2002). Οι ΤΠΕ 
μεταβάλλουν το πεδίο της μάθησης με τρόπους που δεν μπορούσαν να έχουν προβλεφθεί 
σε παλιότερα εκπαιδευτικά μοντέλα (Papert, 1993). Έτσι, οι ΤΠΕ μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν: α) ως εργαλεία μάθησης (γνωστικό αντικείμενο ή μια μορφή ομαδικής ή εξατομικευ-
μένης διδασκαλίας), β) ως ταξινομητές των πληροφοριών της σχολικής τάξης (Τριλιανός, 
2004: 79-80) και γ) ως υποστηρικτικό γνωστικό εργαλείο στα υπόλοιπα μαθήματα (Ράπτης 
& Ράπτη, 2007). Εκτός, όμως, από το τυπικό πλαίσιο ένταξης η σχέση μαθητή εκπαιδευτικού 
αποδομείται σε σχέση με το προηγούμενο συμβατικό μοντέλο, τα χωρο-χρονικά όρια της 
τάξης καταργούνται και οι συμμαθητές διευρύνονται. Η γνώση αποκτά πολύπλευρες δια-
στάσεις και το νέο γνωστικό εργαλείο μετασχηματίζει την οργάνωση, την ανάλυση και ερ-
μηνεία της γνώσης, παράγοντας ή αναθεωρώντας τις κοινωνικό-πολιτισμικές πραγματικό-
τητες συγκεράζοντας το τοπικό με το παγκόσμιο. Σύμφωνα με τον Giddens (2001) ο νέος 
τρόπος προσέγγισης της γνώσης ανατρέπει τους συμβατικούς μηχανισμούς ιδιοποίησης 
της. Η ποιότητα στην παρεχόμενη εκπαίδευση (ισότητα ευκαιριών και προσβασιμότητα), η 
υλικοτεχνική υποδομή (αναλογία υπολογιστών-μαθητών, πολυμέσα, σύνδεση στο internet) 
και το αναλυτικό πρόγραμμα (απόκτηση δεξιοτήτων στις ΤΠΕ και χρήση internet) (Pelgrum, 
2001), στοιχεία που σχετίζονται με τον εκπαιδευτικό (ο χρόνος που έχει, η εκπαίδευση και 
κατάρτιση του, η προσβασιμότητα του στις νέες τεχνολογίες, η επάρκεια και η αυτοπεποί-
θηση του και η αντίσταση του στην αλλαγή) (Binginlas, 2009) και τα χαρακτηριστικά του 
μαθητή ( κίνητρα, φύλο, κοινωνική και οικονομική κατάσταση της οικογένειας του) (Benson 
& Lunt, 2011) επηρεάζουν την εισαγωγή και την αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ στην εκπαί-
δευση. 

Στη συγκεκριμένη εργασία εστιάζουμε στις απόψεις, στα συναισθήματα και στις συμπερι-
φορές των μαθητών ως κοινωνικών δρώντων απέναντι στις ΤΠΕ. Τα νοήματα που οι κοινω-
νικοί δράστες προσδίδουν στη χρήση και τη γνώση των ΤΠΕ, βοηθούν να γίνουν κατανοητά 
τόσο τα νοήματα που οι ίδιοι κατασκευάζουν, οι ρόλοι που αναλαμβάνουν απέναντι στις 
ΤΠΕ, οι προηγούμενες γνώσεις τους, όσο και πως θα συνεχίσουν να αλληλεπιδρούν με αυ-
τές. Οι κοινωνικές διαντιδράσεις των μαθητών στο πλαίσιο των ΤΠΕ προσεγγίζουν τον τρό-
πο με τον οποίον αυτοί νοηματοδοτούν τα νέα γνωστικά εργαλεία, αλλά και κατασκευά-
ζουν τη νέα εκπαιδευτική πραγματικότητα με την ένταξη των ΤΠΕ. Οι Hargreaves et al. 
(1975) αναφέρουν χαρακτηριστικά ότι μέσω της κοινωνικής διαντίδρασης ο άνθρωπος μα-
θαίνει να αντιδρά ανάλογα με τις προσδοκίες και τις αντιδράσεις των άλλων απέναντι σε 
αυτόν. Παραγνωρίζονται τα σταθερά δομικά στοιχεία της κοινωνίας και η έμφαση δίνεται 
στα νοήματα και στον τρόπο αλληλεπίδρασης. Το άτομο, μέσω της εσωτερικής συζήτησης 
βάζει τον εαυτό του στη θέση των άλλων, κρίνει τον εαυτό του από την οπτική τους και α-
νακαλύπτει την κοινωνία μέσα από τα λεγόμενα τους και την αντίληψη του. Αυτό που είναι 
σημαντικό δεν είναι οι πράξεις αυτές καθαυτές, αλλά η σημασία που αποδίδει το άτομο σε 
αυτές. Οι θεωρητικοί της διαντίδρασης υποστηρίζουν ότι οι προηγούμενες μακροκοινωνιο-
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λογικές προσεγγίσεις είναι προβληματικές, επειδή δίνουν λίγη προσοχή στην αλληλεπίδρα-
ση που πραγματώνεται στα σχολεία και στις νοηματοδοτήσεις των υποκειμένων. 

Οι απόψεις των μαθητών βοηθούν στην ανάπτυξη αποτελεσματικότερων προγραμμάτων 
ΤΠΕ στη σχολική τάξη (Hall & Higgins, 2005), αν και δεν έχουν εξεταστεί αρκετά μέχρι τώρα. 
Γεγονός που αναδεικνύει την αντιφατικότητα στην ένταξη των ΤΠΕ και στην ανάπτυξη κοι-
νωνικών υποκειμένων με αυτόνομη κρίση και δημοκρατικές αξίες. Παράλληλα, στην διεθνή 
βιβλιογραφία οι έρευνες μένουν σε ένα περιγραφικό επίπεδο της εκπαιδευτικής πραγματι-
κότητας μετά την εισαγωγή των ΤΠΕ, με ουδέτερη πολιτικό- ιδεολογική προσέγγιση, τονίζο-
ντας τη σημασία μιας αναδυόμενης παιδαγωγικής που σχετίζεται με τις ανάγκες της ΚτΠ 
(Egea, 2013). 

Στην Ε.Ε. οι ΤΠΕ αποτελούν από τους βασικούς άξονες ανάδειξης της οικονομίας ως μια από 
τις ανταγωνιστικότερες στην παγκόσμια αγορά. Στα κείμενα της Ε.Ε. στη δεκαετία του ’90 
δίνεται έμφαση στην τεχνολογική ανάπτυξη, ενώ μεταγενέστερα γίνεται προσπάθεια να 
αντιμετωπισθούν θέματα που σχετίζονται με την κοινωνική πολιτική και το κράτος πρό-
νοιας και συνδέονται με τις αλλαγές που επέφερε η τεχνολογική εξέλιξη (Servaes & 
Heinderyckx, 2002). Στην ελληνική υποχρεωτική εκπαίδευση η Πληροφορική διδάσκεται ως 
γνωστικό αντικείμενο στο Γυμνάσιο και εισάγεται στο Δημοτικό ακολουθώντας το «ολιστικό 
πρότυπο», σύμφωνα με το οποίο οι στόχοι επιτυγχάνονται και υλοποιούνται με διάχυση 
της Πληροφορικής στα επιμέρους γνωστικά αντικείμενα. Στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία 
που λειτουργούν με βάση το Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα εφαρμόζεται 
το πραγματολογικό μοντέλο (ΦΕΚ 1139/2010).  

Σκοπός της παρούσας έρευνας ήταν να διερευνηθεί η εφαρμογή των Νέων Τεχνολογιών στο 
Δημοτικό σχολείο στη νήσο Λέσβο και η επίδραση τους στη μαθησιακή διαδικασία. 

Μέθοδος 

Δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 161 μαθητές, τμημάτων της Στ΄ τάξης δημο-
τικών σχολείων της νήσου Λέσβου. Από τους μαθητές 76 (47,2%) ήταν αγόρια και 85 
(52,8%) κορίτσια. Αναφορικά με το μορφωτικό επίπεδο των μητέρων των μαθητών, 29 
(18%) ήταν απόφοιτες πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, 61 (37,9%) ήταν απόφοιτες εξατάξιου 
γυμνασίου ή λυκείου, 53 (32,9%) δήλωσαν απόφοιτες τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 18 
(11,2%) μαθητές δεν γνώριζαν το μορφωτικό επίπεδο της μητέρας τους. Αναφορικά με το 
μορφωτικό επίπεδο των πατέρων των μαθητών, 23 (14,3%) ήταν απόφοιτοι πρωτοβάθμιας 
εκπαίδευσης, 66 (41,0%) ήταν απόφοιτοι εξατάξιου γυμνασίου ή λυκείου, 45 (28,0%) δήλω-
σαν απόφοιτοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ 27 (16,8%) μαθητές δεν γνώριζαν το μορ-
φωτικό επίπεδο του πατέρα τους. 

Ερωτηματολόγιο 

Στην έρευνα χρησιμοποιήθηκε ένα ερωτηματολόγιο σχετικά με τις ΤΠΕ που απευθύνεται σε 
μαθητές δημοτικού σχολείου. Η κατασκευή του βασίστηκε σε αντίστοιχες έρευνες και δια-
πιστώσεις της διεθνούς βιβλιογραφίας (Ευρυδίκη, 2004) και στο αναλυτικό πρόγραμμα για 
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την Πληροφορικής στο Δημοτικό Σχολείο (ΥΠΕΠΘ, 2003). Το ερωτηματολόγιο περιλάμβανε 
θεματικές ενότητες σχετικές με την χρήση και την στάση απέναντι στις ΤΠΕ, και στο ρόλο 
που διαδραματίζει η χρήση των ΤΠΕ στη σχολική προσαρμογή.  

Ευρήματα 

Από τους μέσους όρους του Πίνακα 1 διαφαίνεται ότι οι Η/Υ υποστηρίζουν περισσότερο το 
γνωστικό τομέα της μάθησης και λιγότερο την συμπεριφορά του μαθητή. Υπάρχει επίσης 
ένα ποσοστό μαθητών γύρω στο 25% που διάκειται αρνητικά απέναντι στην θετική επίδρα-
ση των Η/Υ. Αυτό το ποσοστό αυξάνεται στο 50% όταν γίνεται αναφορά στην συμπεριφορά 
και στις προφορικές επιδόσεις. 

Για να αξιολογηθούν περισσότερο οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών χρησιμοποιήθηκε το 
πολυμεταβλητό κριτήριο ανάλυσης διακύμανσης με επαναληπτικές μετρήσεις το οποίο 
βρέθηκε στατιστικώς σημαντικό: Hotelling’s Trace, F (4, 142) = 49,733, p=0,000, η2 = 0,58. 
Παράλληλα η σύγκριση για την πρωτοβάθμια συνάρτηση αναδείχθηκε στατιστικά σημαντι-
κή: F (1, 145) = 175,714, p=0,000, η2=0,54. Από το σχήμα 1, διαπιστώνεται ότι οι μέσοι όροι 
κατατάσσονται σε ιεραρχική αύξουσα σειρά και ότι οι μέσοι όροι των ερωτήσεων μεταξύ 
τους διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά. Σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών οι Η/Υ βοη-
θούν περισσότερο με στατικώς σημαντική διαφορά στις γνώσεις και στην εμπέδωση τους. Η 
δεύτερη ομάδα σε ιεραρχική σειρά σημαντικότητας που διαφαίνεται να υποστηρίζεται αρ-
κετά από τους μαθητές είναι ότι οι Η/Υ διευκολύνουν την γραπτή εξέταση, την επιμέλεια 
και την συμμετοχή στο μάθημα. Η τρίτη ομάδα σε ιεραρχική σειρά αφορά απόψεις που 
σχετίζονται με υποστήριξη των επιδόσεων στα προφορικά και στην συμπεριφορά του μα-
θητή.  

Ερωτήσεις Μ.Ο Διάμεσος Τ.Α. Τεταρτημόρια 
25 50 75 

Ερ. 1 3,21 4 0,96 3 4 4 
Ερ. 2 2,89 3 1,11 2 3 4 
Ερ. 3 2,72 3 1,09 2 3 4 
Ερ. 4 2,67 3 1,06 2 3 4 
Ερ. 5 2,65 3 1,11 2 3 4 
Ερ. 6 2,60 3 1,06 2 3 3 
Ερ. 7 2,32 2 1,12 1 2 3 
Ερ. 8 2,15 2 1,17 1 2 3 

Σημ.: Ερ. 1: Ο Η/Υ βοηθάει στις γνώσεις, Ερ. 2: Ο Η/Υ βοηθάει να δοκιμάζω όσες φορές θέ-
λω τις γνώσεις μου χωρίς να φοβάμαι ότι θα χαρακτηρισθώ άσχημα, Ερ.3: Ο Η/Υ με βοηθά-
ει να μαθαίνω μόνος μου, Ερ. 4: Στις επιδόσεις μου στη γραπτή εξέταση, Ερ. 5: Στην συμμε-
τοχή μου στο μάθημα, Ερ.6: Στην επιμέλειά μου, Ερ. 7: Στις επιδόσεις μου στα προφορικά, 
Ερ. 8: Στην συμπεριφορά μου  

Πίνακας 1. Εκτιμήσεις των μαθητών για την εισαγωγή και χρήση του Η/Υ 
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Σχήμα 1. Ιεραρχική κατάταξη των απόψεων για την εισαγωγή και χρήση των Η/Υ 

Από τους μέσους όρους του πίνακα 2 διαφαίνεται μια θετική στάση των μαθητών απέναντι 
στην εισαγωγή των Η/Υ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Υπάρχει βέβαια όπως και στα προη-
γούμενα αποτελέσματα για την διδακτική χρησιμότητα των Η/Υ ένα ποσοστό γύρω στο 25% 
που παρόλο που πιστεύει ότι το μάθημα γίνεται ευχάριστο, δεν μπορεί να προσεγγίσει την 
διδακτική πράξη χωρίς τον συμβατικό τρόπο, με κέντρο τον εκπαιδευτικό.  

Το πολυμεταβλητό κριτήριο ανάλυσης διακύμανσης με επαναληπτικές μετρήσεις για τους 
παραπάνω μέσους όρους βρέθηκε στατιστικώς σημαντικό: Hotelling’s Trace, F (7, 140) = 
14,945, p=0,000, η2 = 0,86. Παράλληλα η σύγκριση για την πρωτοβάθμια συνάρτηση ανα-
δείχθηκε στατιστικά σημαντική: F (1, 146) = 82,207, p<0,000, η2=0,62. Από το σχήμα 2, δια-
πιστώνεται ότι οι μέσοι όροι κατατάσσονται σε ιεραρχική αύξουσα σειρά και μεταξύ τους 
διαφέρουν στατιστικώς σημαντικά. Σύμφωνα με τις απόψεις των μαθητών η χρήση του υ-
πολογιστή κατά την διάρκεια του μαθήματος το κάνει πιο ευχάριστο, στοιχείο που είναι η 
πιο σημαντική επίδραση των Η/Υ στη μάθηση σύμφωνα με τους μαθητές. Η δεύτερη ομάδα 
σε ιεραρχική σειρά σημαντικότητας που διαφαίνεται να υποστηρίζεται αρκετά από τους 
μαθητές είναι ότι οι Η/Υ προσδίδουν ενδιαφέρον στη διδασκαλία του μαθήματος και διευ-
κολύνουν τον εκπαιδευτικό στη διδασκαλία του. Η τρίτη ομάδα σε ιεραρχική σειρά τονίζει 
ακόμα περισσότερο τη χρήση των Η/Υ ως στοιχείο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, αφού 
υποστηρίζεται πολύ λίγο η αντίθετη άποψη σε σχέση με την εισαγωγή τους και τα εμπόδια 
που μπορεί να δημιουργεί (Σχήμα 2). 

Ερωτήσεις Μ.Ο Διάμεσος Τ.Α. 
Τεταρτημόρια 

25 50 75 
Ερ. 1 3,62 4 0,99 4 4 4 
Ερ. 2 2,97 4 1,43 1 4 4 
Ερ. 3 2,92 3 1,01 2 3 4 
Ερ. 4 2,25 2 1,10 1 2 3 
Ερ. 5 1,97 2 1,09 1 2 3 

Σημ.: Ερ. 1: Όταν χρησιμοποιούμε Η/Υ το μάθημα είναι ευχάριστο, Ερ. 2: Ενδιαφέρομαι πε-
ρισσότερο για τα μαθήματα που χρησιμοποιούμε Η/Υ, Ερ. 3: Ο Η/Υ βοηθάει πολύ το δά-
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σκαλο στην δουλειά του, Ερ. 4: Είναι καλύτερα να γίνεται το μάθημα μόνο με το δάσκαλο, 
χωρίς τη χρήση Η/Υ, Ερ. 5: Όταν χρησιμοποιούμε τους Η/Υ στην τάξη είναι δύσκολο να συ-
νεργαστώ με τους συμμαθητές μου  

Πίνακας 2. Εμπλοκή των Η/Υ στη διδακτική πράξη 

 

Σχήμα 2. Ιεραρχική κατάταξη απόψεων για την εμπλοκή των Η/Υ στη διδακτική πράξη 

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές πιστεύουν στην πλειονότητα τους ότι ο υπολογιστής τους βοηθάει ή τους υπο-
στηρίζει αρκετά σε συμπεριφορές που σχετίζονται με διαστάσεις της γνωστικής προσαρμο-
γή (επιμέλεια, επίδοση, συμμετοχή στο μάθημα) και λιγότερο με την συμπεριφορά. Επίσης, 
πιστεύουν αρκετά ότι η χρήση και οι γνώσεις για τον υπολογιστή βοηθούν στην μαθησιακή 
διαδικασία και στη συνεργασία με τους συμμαθητές τους. Βέβαια υπάρχει ένα ποσοστό 
μαθητών που έχει μια αρνητικότερη άποψη για τη συμβολή των νέων τεχνολογιών τόσο στη 
σχολική προσαρμογή, όσο και στη βοήθεια κατάκτησης και συγκράτησης των γνώσεων. Οι 
απόψεις που έχουν οι μαθητές για τις ΤΠΕ είναι το προϊόν και η διαδικασία μιας ψυχολογι-
κής και κοινωνικής επεξεργασίας της πραγματικότητας και χαρακτηρίζεται από ένα σύνολο 
πληροφοριών, στάσεων και πεποιθήσεων και από ένα σύστημα κατηγοριοποίησης. Μέσα 
από τον κόσμο της καθηµερινότητάς τους και σε αλληλεξάρτηση και ανατροφοδότηση µε 
τα άλλα µέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας, οι μαθητές προσεγγίζουν την εκπαιδευτική 
διαδικασία και το περιεχόµενό της, προσδίδοντάς της ένα «υποκειµενικό νόηµα» 
(Blackledge & Hunt, 2004). Οι απόψεις των μαθητών διαμορφώνονται μέσα σε ένα εκπαι-
δευτικό σύστημα όπου: α) η κύρια χρήση των ΤΠΕ γίνεται στο Ολοήμερο Σχολείο και β) εί-
ναι αρκετά δύσκολο να ενταχθούν πλήρως οι ΤΠΕ, λόγω ελλείψεων στην υλικοτεχνική υπο-
δομή και στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Παράλληλα, όμως η ΚτΠ έχει επενδύσει 
στις δεξιότητες που είναι αναγκαίες να αναπτύξουν τα άτομα για να προωθήσουν την οικο-
νομική εξέλιξη, ανάπτυξη και φιλελευθεροποίηση της κοινωνίας. Η πλειονότητα των μαθη-
τών ερμηνεύει την συσχέτιση τους με το κοινωνικό περιβάλλον ως μια απαίτηση για εγ-
γραμματισμό στις ΤΠΕ, δηλαδή στα νέα γνωστικά εργαλεία που διευκολύνουν τις μαθησια-
κές ενέργειες και εμπλουτίζουν την διδασκαλία. Το παραγόμενο πολιτισμικό κεφάλαιο στο 

1130

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



σχολείο είναι σύμφωνο με αυτό της ευρύτερης ψηφιακής κοινωνίας. Η διαφωνία-
σύγκρουση μεταξύ των αναπαραστάσεων και των κοινωνικών πρακτικών που οδηγούν στην 
μεταμόρφωση της κοινωνικής αναπαράστασης (Flament, 1989) δεν υφίσταται. Έτσι, με όσο 
πιο θετικά συναισθήματα (ευχαρίστηση και ενδιαφέρον) στέκονται οι μαθητές απέναντι 
στη χρήση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, τόσο πιο σημαντικό θεωρούν το ρόλο τους 
σε θέματα σχολικής προσαρμογής και στήριξης του γνωσιακού τομέα. Σημαντικό ρόλο εδώ 
διαδραματίζει και το νοηματοδοτούμενο αντικείμενο, τα χαρακτηριστικά του και η σχέση 
που διατηρεί με το αντικείμενο το άτομο. Η νεωτερικότητα του γνωστικού αντικειμένου σε 
σχέση με τα συμβατικά διδακτικά εργαλεία (πίνακας, χάρτες, βιβλίο κ.ά) επηρεάζει την α-
νάπτυξη κινήτρων.  

Από την διαφοροποιημένη προσέγγιση των μαθητών για τη χρήση και αναγκαιότητα των 
ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία, μπορούμε να αναφέρουμε ότι αν ο σκοπός του σχολείου 
είναι η διαμόρφωση ενός ατόμου με δεξιότητες χρήσης των ΤΠΕ, αλλά και ευαισθητοποίη-
σης απέναντι σε αυτές, τότε το σχολείο δεν διαφαίνεται να είναι ο κοινωνικός αντισταθμι-
στικός παράγοντας, ο οποίος μπορεί να εξαλείφει ή να μην αναπαράγει τις δομές της άνι-
σης και ταξικά διαιρεμένης τεχνολογικά κοινωνίας. Ο κίνδυνος που υποκρύπτεται πίσω από 
την κυριαρχία των ΤΠΕ στο μετανεωτερικό περιβάλλον είναι η ανάδειξη νέων κοινωνικών 
άνισων ομαδώσεων: των τεχνολογικά εγγραμματισμένων και των μη (Μάραντος, 2001).  

Συμπερασματικά, η θετική νοηματοδότηση των ΤΠΕ από την πλειονότητα των μαθητών της 
ΣΤ Δημοτικού σχολείου, αλλά και η αρνητικότητα που επιδεικνύεται από ένα μέρος του α-
ντίστοιχου μαθητικού πληθυσμού απέναντι στις ΤΠΕ καταδεικνύουν την διεισδυτικότητα 
της ΚτΠ στην εκπαίδευση και στην κοινωνική ζωή, που αναπαράγουν τις κοινωνικές αναπα-
ραστάσεις για τις ΤΠΕ και ότι αυτές φέρουν μαζί τους, παρ’ όλες τις ελλείψεις και τα προ-
βλήματα της ελληνικής εκπαίδευσης. Παράλληλα, αναδεικνύουν την διαφορετικότητα των 
προσεγγίσεων από τα κοινωνικά υποκείμενα, που μπορούν σε αρκετές περιπτώσεις να πα-
ράγουν ανισότητες προσβασιμότητας στις ΤΠΕ, αλλά και κατ’ επέκταση κοινωνικές ανισότη-
τες, αφού συνδέονται με τον βασικό μηχανισμό εξέλιξης της μετανεωτερικής κοινωνίας. 
Σύμφωνα με τον Friere η απάντηση στις νέες προκλήσεις των ΤΠΕ δεν είναι η απόρριψη 
τους, αλλά η εξανθρώπισή τους. Σε αυτό θα συντελούσε η διαμόρφωση ενός κοινωνικού 
πλαισίου για την αποδόμηση των περιορισμών προσβασιμότητας στην γνώση και στην 
πληροφορία, είτε αυτές είναι κοινωνικές ή εκπαιδευτικές. Επίσης, ο μετασχηματισμός της 
εκπαιδευτικής πραγματικότητας παρέχοντας τόσο σύγχρονη υλικοτεχνική υποδομή ισότιμα 
στις εκπαιδευτικές μονάδες, όσο και καταρτίζοντας τους εκπαιδευτικούς στα νέα γνωστικά 
αντικείμενα, θα βοηθούσε στην άρση των ψηφιακών παραγόμενων ταξικών διαφορών.  
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ΦΕΚ 1139/2010. Διδασκαλία- πρόγραμμα σπουδών των νέων διδακτικών αντικειμένων που 
θα εισαχθούν στα ολοήμερα δημοτικά σχολεία που θα λειτουργήσουν με Ενιαίο Ανα-
μορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ)-Επανεξέταση & επικαιροποίηση των 
αναλυτικών προγραμμάτων και οδηγιών για τα διδακτικά αντικείμενα του ολοήμερου 
προγράμματος. 
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Περίληψη 

Η αφήγηση αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμενη εκπαιδευτική στρατηγική, που εφαρ-
μόζεται σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης. Ιδιαίτερα εποικοδομητική καθίσταται όταν χρη-
σιμοποιείται από τους ίδιους τους μαθητές, ως μέσον παρουσίασης προσωπικών εργασιών 
τους. Στο νέο σχολείο, η αφήγηση συνοδεύεται με πολυμέσα και καθίσταται πιο ζωντανή, 
παραστατική και ενδιαφέρουσα. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζουμε εργασίες μαθητών 
Δημοτικού και Γυμνασίου που αφορούν στην ψηφιακή αφήγηση λαϊκών παραμυθιών που 
έχουν συγγράψει οι ίδιοι, τις φάσεις και τη διαδικασία δημιουργικής γραφής, καθώς και τις 
τεχνικές και τα μέσα ψηφιακής παρουσίασης. Εκθέτουμε τέσσερις διαφορετικούς τρόπους 
ψηφιακής αφήγησης, δυο για κάθε βαθμίδα εκπαίδευσης.  

Λέξεις - Κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, δημιουργική γραφή, παραμύθι, πολυμέσα.  

Εισαγωγή 

Αφήγηση 

Η αφήγηση είναι η τέχνη της διήγησης ιστοριών σε ένα κοινό-ακροατήριο, με στόχο τη με-
ταβίβαση μηνυμάτων. Πρώτη μορφή αφήγησης θεωρούνται οι μύθοι, όπου μεταβιβάζονται 
γεγονότα και αξίες στις μεταγενέστερες γενιές σε προφορική μορφή. Αργότερα, οι ιστορίες 
καταγράφονται και μεταδίδονται με τα διηγήματα. Στις μέρες μας γίνεται ολοένα και πε-
ρισσότερο οπτικοποιημένη, μέσω φωτογραφιών ή ταινιών σε ψηφιακή μορφή (Πολίτης, 
2006). 

Η τεχνική της αφήγησης στην Εκπαίδευση 

Η αφήγηση ως δημιουργία, ακρόαση και κατανόηση αποτελεί μια ευρέως χρησιμοποιούμε-
νη εκπαιδευτική στρατηγική και αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για όλες τις βαθμίδες 
εκπαίδευσης. Σύμφωνα με τον Matthews(1977)ο τρόπος κωδικοποίησης των πληροφοριών 
επηρεάζει την απομνημόνευση και την ανάκλησή τους. Η αφήγηση διευκολύνει τα παρα-
πάνω, καθώς αποδίδει αποτελεσματικά την πλοκή και το νόημα μιας ιστορίας, βελτιώνει τις 
προφορικές και γραπτές ικανότητες των μαθητών, ενισχύει δεξιότητες κριτικής σκέψης, α-
νάλυσης και σύνθεσης πληροφοριών. Οδηγεί τους μαθητές στην εξάσκηση των σύνθετων 
επικοινωνιακών δεξιοτήτων μέσα από τη δόμηση περιεχομένου, την επεξεργασία των πλη-
ροφοριών και την εξαγωγή νοήματος. Η συνεισφορά της αφήγησης στη μάθηση συνοψίζε-
ται στις τρεις διαστάσεις της ανθρώπινης συμπεριφοράς (Φτερνιάτη, 2008): 
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• Κοινωνική διάσταση: Η αφήγηση διεξάγεται ενώπιον ζωντανού ακροατηρίου και 
μετατρέπεται σε βιωματική επικοινωνιακή πράξη με την αλληλεπίδραση κοινού-
αφηγητή. 

• Συναισθηματική διάσταση: ο αφηγητής εξωτερικεύει τα συναισθήματά του και επι-
κοινωνεί με το ακροατήριο, μαθαίνοντας έτσι να τα μοιράζεται και να τα διαχειρίζε-
ται. 

• Γνωστική διάσταση: Οι μαθητές βελτιώνουν τις προφορικές και γραπτές επικοινω-
νιακές τους δεξιότητες, καθώς και τις δεξιότητες υψηλής σκέψης της συλλογής και 
επεξεργασίας πληροφοριών και την επίλυση προβλημάτων. 

Η αφήγηση συνεισφέρει αποτελεσματικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Gersie,1992): 

• Ως χρήσιμο εργαλείο για τη διαμόρφωση ευχάριστου εκπαιδευτικού περιβάλλοντος 
• Ως μέσο για τη μεταβίβαση πληροφοριών, γνώσεων , στάσεων και συμπεριφορών.  

 
Βασικές αρχές επιτυχημένης χρήσης της αφήγησης στην εκπαίδευση 
 

Οι ιστορίες που πρόκειται να γίνουν αντικείμενο αφήγησης πρέπει να διέπονται από τις 
παρακάτω αρχές (Brooks, 2011): 

• Βασική ιδέα: η ιδέα πάνω στην οποία δομείται και εξελίσσεται η ιστορία . 
• Χαρακτήρες - ήρωες: κύριοι και δευτερεύοντες ρόλοι με ξεκάθαρο χαρακτήρα.  
• Θέμα: το σενάριο που αναδεικνύει τη βασική ιδέα.  
• Δομή: η σειρά – αλληλουχία των γεγονότων 
• Οπτικοποίηση: εκφραστικότητα σώματος, κινήσεις στο χώρο.  
• Ήχος: κατάλληλη χροιά στη φωνή του αφηγητή, ανάλογα με το ύφος και τα συναι-

σθήματα του ήρωα.  
Ψηφιακή αφήγηση 

 
Ψηφιακή αφήγηση ορίζεται ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τα 
πολυμέσα του 21ου αιώνα και εργαλείων τηλεπικοινωνίας( Lathem,2005).Πρόκειται για μια 
διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει το γραπτό 
ή τον προφορικό λόγο .Δεν προσφέρει απλώς εξοικείωση με τις ΤΠΕ, αλλά αποτελεί ταυτό-
χρονα: α) ένα μέσο για μάθηση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων β) ένα τρόπο 
για την ανάπτυξη συνεργασίας, επικοινωνίας, δημιουργικότητας και καινοτομίας και γ) ένα 
μέσο δημοσιοποίησης προσωπικών εργασιών. (Σεραφειμ, Φεσάκης, 2010: 1558-1569). 
 
Η αξία της ψηφιακής αφήγησης έγκειται στο γεγονός ότι είναι μια ενεργητική και όχι παθη-
τική διαδικασία που δημιουργεί μια ευχάριστη ατμόσφαιρα στην τάξη. Η χρήση πολυμέσων 
μετατρέπει τη λογοτεχνία σε μια πολυδιάστατη εμπειρία. Καταργεί τη γραμμική ανάγνωση 
και παρέχει την ευκαιρία στον αναγνώστη-χρήστη να αλληλεπιδράσει με το κείμενο. Έτσι, 
προκύπτει η διεπιδραστική λογοτεχνία, η οποία περιγράφεται ως μια σειρά κείμενων που 
περιέχουν τα κύρια σημεία της ιστορίας, συνδεόμενα μεταξύ τους σε ορισμένα κομβικά 
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σημεία, με την επιλογή των οποίων ο αναγνώστης, διαρθρώνει τη διήγηση με δικό του μο-
ναδικό τρόπο (Aldermar,2013). 
 
Η πρόοδος στον τομέα της τεχνολογίας ενισχύει την εκπαιδευτική αποτελεσματικότητα της 
αφήγησης. Οι Robin και Pierson(2005) θεωρούν ότι η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί ως στρατηγική μάθησης αρκεί να πληροί τις εξής προϋποθέσεις:  

• Οπτική γωνία: να είναι ξεκάθαρο το κεντρικό σημείο και η οπτική της ιστορίας.  
• Ερωτήσεις κλειδί: να περιλαμβάνονται ερωτήσεις που απαντώνται στο τέλος. 
• Συναίσθημα: να ενεργοποιούνται τα συναισθήματα του ακροατή. 
• Ήχος: η οπτικοποιημένη ψηφιακή αφήγηση θα πρέπει να συνοδεύεται από λόγια. 
• Μουσική: επένδυση με κατάλληλη μουσική υπόκρουση και ήχους . 
• Οικονομία περιεχομένου: σωστή δόμηση του περιεχόμενου, ώστε να διατηρείται η 

ισορροπημένη χρήση ακουστικών και οπτικών στοιχείων.  
• Ρυθμός εξέλιξης: ο ρυθμός της ιστορίας θα πρέπει να μεταβάλλεται ανάλογα με την 

επιλογή της οπτικοποίησης και ηχητικής υποστήριξης κάθε επεισοδίου της. 
 

Βήματα Δημιουργίας Ψηφιακής Αφήγησης 
 

• Γράψιμο: Η συγγραφή της ιστορίας με βάση τους κανόνες υπερδομής της.  
• Σενάριο: Γίνεται διαχωρισμός των σκηνών της ιστορίας. Κατόπιν, γίνεται επιλο-

γή των κατάλληλων σημείων που θα εμπλουτιστεί με πολυμέσα (εικόνες και 
ήχο).  

• Εικονογραφημένο σενάριο: Λήψη αποφάσεων σχετικά με τον τρόπο οπτικοποί-
ησης της ιστορίας, της εικονογράφησης και η αναζήτηση του κατάλληλου πο-
λυμέσου. 

• Δημιουργία ψηφιακής αφήγησης, μέσω της χρήσης κατάλληλου εργαλείου. 
• Κοινοποίηση: Παρουσίαση και δημοσίευση της ιστορίας (Παπάς, Μπούσια, 

2013). 
 

Πλεονεκτήματα ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση 
 

• Διαδραστικότητα: Οι ψηφιακές ιστορίες παρέχουν μια εύκαμπτη και λιγότερο 
γραμμική εξέλιξη, καθώς επιτρέπουν κάθε φορά διαφορετική περιήγηση στα 
επεισόδια.  

• Ελκυστικό/ αυθεντικό περιβάλλον μάθησης. (Conventry,2009) 
•  Σύμφωνα με έρευνα του Georgetown University,οι γνώσεις που μεταδίδονται 

μέσω των ψηφιακών αφηγήσεων απομνημονεύονται εύκολα και διατηρούνται 
για μεγάλο χρονικό διάστημα στη μνήμη, λόγω της συναισθηματικής τους διά-
στασης. 

• Οι Chen, Verdig,και Wood (2003)διαπίστωσαν ότι η ιστορία που μοιράζεται μέ-
σω της ψηφιακής αφήγησης επεκτείνει τους παραδοσιακούς τρόπους γλωσσι-
κών τεχνών: ανάγνωση, γράψιμο, άκουσμα, ομιλία, παρακολούθηση και οπτική 
αναπαράσταση. 

1136

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



• Οι Kullo-Abbott και Polman (2008)επισήμαναν ότι ένα πρόγραμμα ψηφιακής 
αφήγησης ωφελεί τους μαθητές ως συγγραφείς. Οι ρεαλιστικές εικόνες τους 
εμπνέουν να γράψουν με περισσότερη λεπτομέρεια και παραστατικότητα. 

• Η ψηφιακή αφήγηση ενισχύει τη δημιουργικότητα των μαθητών, προκειμένου 
• να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους να εκφραστούν οι ιδέες τους.  
• Ο Regan (2008) τόνισε τη σημασία του οπτικού εγγραματισμού (visual literacy). 

Η ψηφιακή αφήγηση εμπλέκει τους μαθητές σε δραστηριότητες οπτικοποίησης. 
(visualization). 

•  Με τη χρήση λογισμικών πολυμέσων οι μαθητές γίνονται περισσότερο ενεργοί, 
καθώς εμπλέκονται σε μεθόδους πρωτότυπες και ελκυστικές. (Jonassen κα, 
2003). 

• Ο Conentry (2009) επεσήμανε τα πλεονεκτήματα της ψηφιακής αφήγησης στην 
κοινωνικοποίηση των παιδιών. Οι μαθητές συνεργάζονται, δουλεύουν σε αυθε-
ντικό πλαίσιο, αναπτύσσουν τον προσωπικό και τον αφηγηματικό λόγο τους και 
απεικονίζουν τις γνώσεις τους σε μία κοινότητα μαθητών παίρνοντας ανατρο-
φοδότηση.  

 
Περίπτωση υλοποίησης ψηφιακής αφήγησης στο Δημοτικό 

 
Οι μαθητές της Β ’Δημοτικού του ΠΠΣΠΠ Δημοτικού Σχολείου Πατρών προέβησαν στη συγ-
γραφή περιπετειακού λαϊκού μύθου και κατόπιν τον παρουσίασαν με ψηφιακή αφήγηση, 
δημιουργώντας ένα ηλεκτρονικό παραμύθι. Παρακάτω παρουσιάζονται αναλυτικά οι φά-
σεις συγγραφής, δημιουργικής γραφής και ψηφιακής αφήγησης.  

Α ΦΑΣΗ: Προσδιορισμός της δομής της ιστορίας. 

Οι μαθητές ενημερώνονται για τη δομή ενός περιπετειακού μύθου. Αναζητούν για πρωτα-
γωνιστή της ιστορίας ένα αντικείμενο ρεαλιστικό, που συγχρόνως παρουσιάζεται ως μαγικό 
σε πολλά παραμύθια. Στο συγκεκριμένο μύθο επέλεξαν ως πρωταγωνιστή έναν καθρέφτη. 
Κατόπιν, έγινε ομαδική καταγραφή (με τη μέθοδο του καταιγισμού ιδεών) πέντε σημείων 
που μπορεί κάποιος να συναντήσει έναν καθρέφτη και άλλων πέντε που είναι απίθανο να 
βρεθεί. Οι μαθητές σχεδίασαν το σκελετό της ιστορίας συνθέτοντας εναλλάξ τα προαναφε-
ρόμενα πιθανά και απίθανα μέρη που μπορεί να βρεθεί ένας καθρέφτης. Η δομή της περι-
πέτειάς μας είναι έτοιμη.  

Β ΦΑΣΗ: Σύνθεση της ιστορίας. 

Ένας μαθητής προσδιορίζει το γενικό πλαίσιο, το χώρο, το χρόνο και το σκοπό της ιστορίας. 
Διατυπώνεται επίσης το γεγονός που ανατρέπει την αρχική κατάσταση και σηματοδοτεί τις 
περιπέτειες του καθρέφτη. Κατόπιν, κάθε μαθητής αφηγείται τη συνέχεια της ιστορίας ε-
μπλέκοντας τον καθρέφτη σε ένα από τα προαναφερόμενα μέρη και δημιουργώντας ένα 
υποθετικό σενάριο. Τη συνέχεια της ιστορίας αναλαμβάνει να διατυπώσει ένας άλλος μα-
θητής. Αυτό γίνεται μέχρις ότου ο καθρέφτης μας περάσει και από τα 10 προαναφερόμενα 
μέρη. Όταν φτάσει στο τελευταίο, οι μαθητές αναζητούν το κλείσιμο του παραμυθιού και 
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το τέλος των περιπετειών του καθρέφτη. Ο δάσκαλος καταγράφει τις αφηγήσεις των μαθη-
τών και δημιουργείται το βιβλίο της τάξης.  

Γ ΦΑΣΗ: Εικονογράφηση του παραμυθιού 

Οι μαθητές εντοπίζουν τις διαφορετικές σκηνές του παραμυθιού, συζητούν για το περιεχό-
μενό τους, , τον τρόπο απεικόνισης των ηρώων και παρουσίασης της δράσης τους και κατό-
πιν τις εικονογραφούν ομαδικά.  

Δ ΦΑΣΗ: Δημιουργώντας το ηλεκτρονικό παραμύθι 

Οι μαθητές τοποθετούν τις εικόνες με τη σειρά που εμφανίζονται στο παραμύθι και ο δά-
σκαλος τις ψηφιοποιεί με σκανάρισμα. Παράλληλα, οι μαθητές αναζητούν τους κατάλλη-
λους ήχους που θα πλαισιώσουν τις εικόνες, προκειμένου η αφήγηση να γίνει πιο παρα-
στατική και ζωντανή. Ήχοι μπορούν να αναζητηθούν από το 
http://www.grsites.com/sounds/ ή μουσική από το youtube. 

Ε ΦΑΣΗ: Ηχογράφηση του παραμυθιού 

Η ψηφιακή αφήγηση και η ηχογράφηση θα πραγματοποιηθεί με τη χρήση της ιστοσελίδας: 
www.littlebirdtales.com. Αυτή αποτελεί ένα εύκολο εργαλείο ψηφιακής αφήγησης για μα-
θητές δημοτικού. Οι μαθητές κάνουν upload της πρώτης εικόνας, η οποία παρουσιάζεται 
στην αριστερή μεριά της οθόνης. Μόλις αυτή εμφανιστεί, οι μαθητές ηχογραφούν την πρώ-
τη σκηνή του παραμυθιού με τη χρήση μικροφώνου. Κατόπιν, πατούν save και η πρώτη 
σκηνή βρίσκεται αποθηκευμένη με εικόνα και ήχο στη δεξιά πλευρά του υπολογιστή. Οι 
μαθητές μπορούν να προσθέσουν και κείμενο, εφόσον το επιθυμούν. Η διαδικασία αυτή 
ακολουθείται έως ότου ολοκληρωθούν όλες οι σκηνές. Η ηλεκτρονική μας ιστορία είναι έ-
τοιμη.  

ΣΤ ΦΑΣΗ: Παρουσίαση του ηλεκτρονικού παραμυθιού 

Η ιστορία παρουσιάζεται στην τάξη μέσω βιντεοπροβολέα και αναρτάται στην ιστοσελίδα 
του σχολείου. 

Δεύτερος τρόπος ψηφιακής αφήγησης 

Α ΦΑΣΗ: Προσδιορισμός της δομής της ιστορίας. 

Οι μαθητές οριοθετούν τη βασική ιδέα μιας ιστορίας, τον πρωταγωνιστή και ένα στόχο που 
θα κατευθύνει τη δράση του.  

Β ΦΑΣΗ: Σύνθεση της ιστορίας. 

Οι μαθητές συνθέτουν μια ιστορία με βάση τον κεντρικό στόχο του ήρωα. Συγγράφουν όλα 
τα στάδια της δράσης του και τις δοκιμασίες του προκειμένου να επιτύχει το στόχο του.  

Γ ΦΑΣΗ: Δημιουργώντας το ηλεκτρονικό παραμύθι. 
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Οι μαθητές δημιουργούν ένα αλληλεπιδραστικό βιβλίο μέσω του διαδικτυακού τόπου: My 
Storymaker (http://www.pedagonet.com/fun/flashgame234.htm). Εκεί μπορούν να επιλέ-
ξουν τη μορφή των ηρώων, το φόντο, τα σκηνικά και τα αντικείμενα. Παράλληλα, οι ήρωες 
μπορούν να αλληλεπιδρούν, να εκφράζουν συναισθήματα και να κινούνται μέσω κατάλλη-
λων ρυθμίσεων. Μπορούν να εναλλάσσουν το φόντο κάθε σκηνής, να προσθέτουν και να 
αφαιρούν πρόσωπα ή αντικείμενα και να επιλέγουν τις δράσεις τους ανάλογα με την πλοκή 
της ιστορίας μέσα από ένα πλήθος επιλογών. Κάθε σκηνή αποθηκεύεται και οι μαθητές 
προβαίνουν στην ψηφιακή απεικόνιση της επόμενης μέχρι να ολοκληρωθεί η ιστορία. Πα-
ράλληλα, καταγράφονται αυτόματα οι δράσεις των ηρώων σε κείμενο στην αγγλική γλώσ-
σα, προκαλώντας εξοικείωση των μαθητών με την αγγλική.  

Δ ΦΑΣΗ: Παρουσίαση του ηλεκτρονικού παραμυθιού 

Το ηλεκτρονικό παραμύθι αναρτάται στον ιστότοπο του σχολείου και καθίσταται προσβά-
σιμο στο ευρύ κοινό.  

Ψηφιακή αφήγηση στο Γυμνάσιο. 

Στα πλαίσια πολιτιστικού προγράμματος με θέμα «Λαϊκό παραμύθι», ενταγμένο στο Τοπικό 
Θεματικό Δίκτυο «Τέχνη και Τεχνολογία ως Μέσον Αγωγής» πραγματοποιήθηκαν δύο εναλ-
λακτικοί τρόποι ψηφιακής αφήγησης από μαθητές της Α’ Γυμνασίου: 

Πρώτος τρόπος ψηφιακής αφήγησης 

Α ΦΑΣΗ: Προσδιορισμός της δομής της ιστορίας. 

Επιλέχτηκαν διάφορα λαϊκά παραμύθια, το οποία μελετήθηκαν από τους μαθητές εντοπί-
ζοντας τα κοινά χαρακτηριστικά τους, μέσω ενός προκατασκευασμένου σχεδίου κοινού για 
όλες τις περιπτώσεις. Επιλέχθηκε ο «ο κυρ- Σιμιγδαλένιος», ο οποίος διαβάστηκε, αναλύθη-
κε και έγινε επεξεργασία των βασικών θεματικών και δομικών του αξόνων. 

Β ΦΑΣΗ: Εικονογράφηση του παραμυθιού 

Αφού οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες, το παραμύθι μοιράστηκε τμηματικά σε αυτούς, 
ώστε να ζωγραφίσουν κυκλικά μερικές σκηνές ο καθένας. Οι μαθητές ζωγράφισαν τις σκη-
νές που τους αναλογούσαν, οι ζωγραφιές συγκεντρώθηκαν και σκαναρίστηκαν από τον κα-
θηγητή. Αφού απέκτησαν ψηφιακή μορφή ενσωματώθηκαν σε ένα πρόγραμμα προβολής 
power point. 

Γ ΦΑΣΗ: Ηχογράφηση του παραμυθιού. 

Κάθε μαθητής διάβασε το τμήμα του παραμυθιού που ζωγράφισε και ηχογραφήθηκε μέσω 
της δυνατότητας Έναρξη-όλα τα προγράμματα-βοηθήματα-ηχογράφηση. Η κάθε ηχογρά-
φηση αποθηκεύτηκε σε ξεχωριστό αρχείο και ενσωματώθηκε στο power point μέσω της 
επιλογής: Εισαγωγή-ήχος, ήχος από αρχείο. 

Δ ΦΑΣΗ: Δημιουργώντας το ηλεκτρονικό παραμύθι 
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 Στο τέλος πρόεκυψε ένα power point που περιλάμβανε ψηφιοποιημένο το παραμύθι οπτι-
κά και ακουστικά με τη φωνή κάθε παιδιού που ακούγεται να αντιστοιχεί στη ζωγραφιά 
που το ίδιο είχε ζωγραφίσει. 

Ε ΦΑΣΗ: Παρουσίαση του ηλεκτρονικού παραμυθιού 

Το παραμύθι παρουσιάστηκε στην τάξη, στο σχολείο σε ειδική εκδήλωση, καθώς και σε α-
ντίστοιχη του τοπικού θεματικού δικτύου στο οποίο εντάσσεται.  

Δεύτερος τρόπος ψηφιακής αφήγησης 

Α ΦΑΣΗ: Προσδιορισμός της δομής της ιστορίας. 

Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές συνέθεσαν το δικό τους παραμύθι. Επέλεξαν ήρωες, δρά-
ση, πλοκή, πρόβλημα και λύση. Σε μια πρώτη φάση, ένας μαθητής ξεκίνησε να αφηγείται 
μια ιστορία και καθένας μαθητής με τη σειρά του συνέχιζε την ιστορία αυτή. Προέκυψε έ-
τσι, η βασική δομή της ιστορίας τους, η οποία εμπλουτίστηκε και ολοκληρώθηκε. 

Β ΦΑΣΗ: Σύνθεση της ιστορίας. 

Οι μαθητές χωρισμένοι σε τρεις ομάδες ανέλαβαν να συνθέσουν: η 1η ομάδα την αρχή της 
ιστορίας, η 2η το κεντρικό και η 3η το τελευταίο τμήμα της ιστορίας.  

Γ ΦΑΣΗ: Εικονογράφηση του παραμυθιού. 

Αυτή τη φορά το παραμύθι ψηφιοποιήθηκε οπτικά μέσω έτοιμων εικόνων από το διαδί-
κτυο. Οι μαθητές επισκέφτηκαν κατάλληλες ιστοσελίδες και επέλεξαν τους χαρακτήρες και 
εικόνες τις αρεσκείας τους. Οι εικόνες αυτές άλλοτε εντοπίστηκαν μέσω αναζήτησης στο 
google- εικόνες και άλλοτε σε επιλεγμένα sites όπως: 
http://icone.goldenweb.it/index_file/l/en, http://www.iconarchive.com/, 
http://www.fotosearch.com/illustration/fable.html, http://www.iclipart.com/, 
http://www.animationsensations.com/disney_animation.html  

Δ ΦΑΣΗ ολοκλήρωση: Ηχογράφηση του παραμυθιού 

Στη συνέχεια, κάθε εικόνα συνοδεύτηκε από τον κατάλληλο ήχο, ο οποίος εντοπίστηκε σε 
sites όπως: http://www.grsites.com/sounds/ , http://stonewashed.net/sfx.html επιλογή 
«Free Sound Effects», http://www.pacdv.com/sounds/free-music.html 

Ε ΦΑΣΗ: Δημιουργώντας το ηλεκτρονικό παραμύθι 

Έτσι, προέκυψε μια ψηφιακή αφήγηση την οποία οι ίδιοι οι μαθητές συνέγραψαν, εικονο-
γράφησαν και έβαλαν ήχο. Να σημειωθεί ότι οι μαθητές επέλεξαν για το φόντο της προβο-
λής template της αρεσκείας τους, ταιριαστό με την πλοκή και το ύφος του παραμυθιού 
τους, το οποίο προέκυψε από αναζήτηση στο κατάλληλο site της Microsoft office: tempates 
powerpoint.  

ΣΤ ΦΑΣΗ: Παρουσίαση του ηλεκτρονικού παραμυθιού 
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Το παραμύθι παρουσιάστηκε στην τάξη, στο σχολείο σε ειδική εκδήλωση, καθώς και σε α-
ντίστοιχη του τοπικού θεματικού δικτύου στο οποίο εντάσσεται. 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία αξιοποιήθηκαν οι σύγχρονες εκπαιδευτικές τεχνικές διδασκαλίας, 
προκειμένου οι μαθητές να ερευνήσουν, να ανακαλύψουν και να εφαρμόσουν τις νέες 
γνώσεις και πρακτικές σε μια δική τους ομαδική δημιουργία. Το πρόγραμμα διαχέεται στα 
μαθήματα της Γλώσσας (ελληνικής και αγγλικής), της Γεωγραφίας, του μαθήματος «Ερευνώ 
και Ανακαλύπτω», της Πληροφορικής και της Μουσικής. Η έρευνα που έκαναν τα παιδιά 
για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ) έδωσε το έναυσμα για να κοινοποιηθούν όλες 
αυτές οι γνώσεις και σε άλλους μέσα από μια ομαδοσυνεργατική εργασία δημιουργικού 
λόγου με βάση τις τεχνικές ψηφιακής αφήγησης ιστοριών και κατασκευής ενός κόμικ. Συζή-
τηση, έρευνα και διαπραγμάτευση νοημάτων, επισκέψεις σε έργα ΑΠΕ, συνεντεύξεις, ερω-
τηματολόγια, καταγραφή και αποτίμηση στοιχείων, αναζήτηση τρεχουσών ειδήσεων πάνω 
στο θέμα κ.λπ. οδήγησαν σε προβληματισμούς, θέσεις και απόψεις. Στο πλαίσιο του μαθή-
ματος της Πληροφορικής, χρησιμοποιήθηκε το Web 2.0 εργαλείο Pixton για την σχεδίαση 
του κόμικ, η μηχανή αναζήτησης Google και το πρόγραμμα Google Earth για αναζήτηση των 
έργων ΑΠΕ σε όλο τον κόσμο. 

Λέξεις κλειδιά: Ψηφιακή Αφήγηση, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, Κόμικ, Pixton, Google. 

Εισαγωγή 

Το συγκεκριμένο πρόγραμμα αποτελεί συνέχεια ενός περιβαλλοντικού προγράμματος για 
τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας (ΑΠΕ), που πραγματοποιήθηκε στο Α’ τρίμηνο του σχολι-
κού έτους 2013-2014 και αφορούσε στην έρευνα και μελέτη των πηγών αυτών, τα πλεονε-
κτήματα και μειονεκτήματα της χρήσης τους, την αξιοποίησή τους σε πρακτικό επίπεδο και 
τα οφέλη για το περιβάλλον. Τα παιδιά ευαισθητοποιήθηκαν και κατανόησαν τη σοβαρότη-
τα της εξάντλησης των μη ΑΠΕ, της κλιματικής αλλαγής και της επιβάρυνσης του περιβάλ-
λοντος εξαιτίας της χρήσης τους. Μια εξαιρετική αξιοποίηση των γνώσεων που αποκτήθη-
καν αποτέλεσε η παραγωγή δημιουργικού λόγου και ψηφιακών αφηγήσεων, μέσα από τη 
μορφή κόμικς προκειμένου να κατανοήσουν στην πράξη τους τρόπους αξιοποίησης των 
ΑΠΕ.  

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Στη συγκεκριμένη διδακτική πρακτική, ακολουθήσαμε κατά κύριο λόγο τις αρχές του εποι-
κοδομιτισμού και της κοινωνικοπολιτισμικής προσέγγισης (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001). 
Το ενδιαφέρον της συγκεκριμένης πρακτικής δεν εστιάζει μόνο στον τρόπο με τον οποίο 
οργανώνονται οι γνώσεις, αφορά και στον τρόπο με τον οποίο οι υπάρχουσες γνωστικές 
δομές μεταβάλλονται μέσα από την αλληλεπίδραση στην τάξη και κατά ομάδες, κατά τη 
διαδικασία οικοδόμησης νέων γνώσεων πάνω στο αντικείμενο των ΑΠΕ και των εφαρμογών 
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τους. Το εκπαιδευτικό λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε παρείχε αυθεντικές μαθησιακές 
δραστηριότητες ενταγμένες σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων από τον πραγματικό 
κόσμο. Τις διαδικασίες αυτές περιγράφει η έννοια της εννοιολογικής αλλαγής (Scott, 1987). 
Η εννοιολογική αλλαγή μπορεί να προκύψει μέσα από διαδικασίες γνωστικής σύγκρουσης, 
καθώς τα παιδιά συζητούν προκειμένου να δημιουργήσουν κείμενο και εικόνα (κόμικ) και 
να οδηγηθούν στη λύση της ιστορίας. 

Στις μέρες μας ο γραμματισμός επεκτείνεται στην έννοια των πολυγραμματισμών (Cope & 
Calantzis, 2000). Στόχος των πολυγραμματισμών, είναι οι εμπλεκόμενοι, να συμπληρώσουν 
ή να επεκτείνουν τη διδασκαλία του γραμματισμού στα νέα πλαίσια συμπεριλαμβανομέ-
νων και των Νέων Τεχνολογιών. Στο πλαίσιο νέων θεωρητικών προσεγγίσεων όπως της νέας 
εγγραμματοσύνης (Lankshear & Knobel, 2006), ο γραμματισμός μετατοπίζει το κέντρο του 
από τον παραδοσιακό έντυπο λόγο στις νέες μορφές λόγου που εισάγει η ψηφιακή τεχνο-
λογία. Τα ερευνητικά αποτελέσματα των δύο παραπάνω επιστημόνων οδηγούν σε νέα πε-
δία αντίληψης τόσο της έννοιας των γραμματισμών όσο και της έννοιας του κειμένου στην 
μετα-τυπογραφική εποχή: πεδία, που σχετίζονται με την αλλαγή των τρόπων παραγωγής, 
διανομής ανταλλαγής και παραλαβής κειμένων μέσω των ηλεκτρονικών μέσων (Lankshear 
& Knobel, 2003). Γίνεται έτσι όλο και πιο κατανοητό πόσο σημαντική είναι η ανάπτυξη της 
έννοιας του νέου γραμματισμού, των νέων δηλαδή δεξιοτήτων (τεχνικών, λειτουργικών, 
κριτικών) που απαιτούνται για την παραγωγή και πρόσληψη λόγου σε ηλεκτρονικά περι-
βάλλοντα, προκειμένου να ανταποκρίνονται στις λειτουργικές και κριτικές διαστάσεις του 
νέου αυτού γραμματισμού (Κουτσογιάννης, 2007) 

Στο πλαίσιο του κοινωνικοπολιτισμικού μοντέλου για τον γραμματισμό, οι ΤΠΕ και συγκε-
κριμένα η εφαρμογή του συγκεκριμένου κόμικ, δημιούργησε τις προϋποθέσεις ανάπτυξης 
δεξιοτήτων μέσα σε αυθεντικές περιστάσεις επικοινωνίας, αφού τα παιδιά σε κάθε ομάδα 
συνεργάζονταν για την παραγωγή ηλεκτρονικού κειμένου, πολυεπίπεδου και πολυτροπικού 
(Κουτσογιάννης, 2007). Τα δομικά στοιχεία του «παραδοσιακού» κόμικ εφαρμόστηκαν αλ-
λά και επεκτάθηκαν με τις δυνατότητες του συγκεκριμένου λογισμικού (επιλογές χαρακτή-
ρων, μορφασμών, φόντου, ήχου, χρωμάτων, σκέψεων και διαλόγων ψηφιακής μορφής). 

Σύμφωνα με την Κατσανούλη (1997) με τον όρο «κόμικς» εννοούμε τις εικονογραφημένες 
ιστορίες που, μέσα από μια σειρά στενά συνδεδεμένων σκίτσων και διαλόγων που τα συ-
νοδεύουν, αποδίδουν παραστατικά ιστορίες δράσης. Η εργασία μας, συμπεριλαμβάνοντας 
τη μελέτη «συμβατικών» κόμικ, φρόντισε να εξάψει τη φαντασία και δημιουργικότητα των 
παιδιών και με βάση τα στάδια δημιουργίας κειμένων (προκειμενικό, κειμενικό και μετα-
κειμενικό) να δημιουργήσει πρωτότυπο κείμενο σε ψηφιακό κόμικ, χρησιμοποιώντας τεχνι-
κές δημιουργικού λόγου και αφήγησης (Καραγιάννης, 2011). 

Αφήγηση (Storytelling) είναι η αλληλεπιδραστική τέχνη της χρήσης λέξεων και δράσεων για 
την αναπαράσταση των στοιχείων και των εικόνων μιας ιστορίας με τρόπο που να κεντρίζει 
τη φαντασία του ακροατή. Είναι η τέχνη της διήγησης ιστοριών σε ένα κοινό-ακροατήριο, 
με στόχο τη μεταβίβαση σημαντικών μηνυμάτων (National Storytelling Network, n.d.). Με 
την εισαγωγή ωστόσο των νέων ψηφιακών και πιο διαδραστικών μέσων τεχνολογίας στην 
μαθησιακή διαδικασία, αναδύθηκε και αναδείχθηκε η ψηφιακή αφήγηση (digital 
storytelling), ως μέσο ή εναλλακτικός τρόπος επικοινωνίας, με χρονική διάρκεια και συνέ-
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χεια. Σύμφωνα με τον Lathem (2005), ως ψηφιακή αφήγηση ορίζεται ο συνδυασμός της 
παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τα πολυμέσα και τα εργαλεία επικοινωνίας. Είναι 
μια διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα, για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει τον 
γραπτό ή τον προφορικό λόγο.  

Η χρήση των πολυμέσων μετατρέπει τη δημιουργία κόμικ σε μια πολυδιάστατη εμπειρία 
αφού, κατά τη διαδικασία αυτή συμμετέχουν συγχρόνως, εκτός από τον λόγο, προφορικό ή 
γραπτό, ο ήχος, η μουσική ή τα ηχητικά εφέ, το βίντεο, αλλά και οι πολλαπλές επιλογές ει-
κόνων, χαρακτήρων, συναισθημάτων.  

 Παλιότερες έρευνες δείχνουν ότι όσο χαμηλότερος είναι ο βαθμός αναγνωστικής ικανότη-
τας των μαθητών, τόσο αποτελεσματικότερη είναι η χρήση των Η/Υ και των διδακτικών 
προγραμμάτων που βασίζονται σε αυτούς (Balajthy, 1989). Αλλά και νεώτερες έρευνες α-
ναδεικνύουν το γεγονός ότι οι ειδικοί θεωρούν τα κόμικς δέλεαρ για τους έφηβους και ειδι-
κά για τους απρόθυμους μαθητές (Ρετάλης & Μπολουδάκης, 2010), κάτι το οποίο αποτέλε-
σε δέλεαρ και για τους εκπαιδευτικούς, οι οποίοι ενεπλάκησαν στην εργασία αυτή, προκει-
μένου να ενθαρρύνουν και να παρακινήσουν στη γνώση και αυτούς τους μαθητές.  

Στόχοι του προγράμματος 

Το πρόγραμμα αποσκοπεί στο: 

Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές δημιουργικά τις γνώσεις που απέκτησαν στο προηγούμενο 
τρίμηνο εμπεδώνοντάς τες. 

Να δώσουν την ευκαιρία σε άλλους αναγνώστες να διαβάσουν το ψηφιακό τους σύγγραμ-
μα, εξυπηρετώντας έτσι και επικοινωνιακούς στόχους (Χαραλαμπόπουλος & Χατζησαββί-
δης, 1997). 

Να καλλιεργήσουν οι μαθητές τη φαντασία τους και να παράγουν δημιουργικό λόγο βάσει 
σεναρίου. 

Να εξοικειωθούν με τη χρήση εργαλείων της πληροφορικής για να παράγουν ένα πολυτρο-
πικό κείμενο (εικόνα, γραπτός λόγος, ήχος). 

Να χρησιμοποιήσουν μηχανισμούς αναζήτησης πληροφοριών, ώστε να τις χρησιμοποιή-
σουν σ’ ένα νέο κείμενο. 

Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικότητας με στόχο την παραγωγή συλλο-
γικού έργου. 

Να κάνουν εικονικά ταξίδια και να γνωρίσουν τόπους με υψηλή τεχνολογική ανάπτυξη. 

Μεθοδολογία 

Οι μέθοδοι που εφαρμόστηκαν ήταν η ομαδοσυνεργατική με ανάθεση ρόλων, η συζήτηση 
κατά ομάδες, η αναζήτηση - έρευνα πληροφοριών, ο καταιγισμός και καταγραφή ιδεών. 
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Συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν 78 μαθητές και από τα 4 τμήματα της ΣΤ’ 
τάξης του 2ου Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος Θεσσαλονίκης. Δημιουργήθηκαν 19 ομά-
δες των 4-5 μαθητών η καθεμία, υπό την επίβλεψη των δασκάλων τους και του δασκάλου 
της πληροφορικής και κύριους συντονιστές μια δασκάλα και το δάσκαλο της πληροφορικής. 
Η εργασία της ψηφιακής αφήγησης ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στο Β’ τρίμηνο του σχολι-
κού έτους 2013-2014. Η συνεργασία μεταξύ των μαθητών του κάθε τμήματος ήταν συνεχής, 
όπως και των εμπλεκόμενων εκπαιδευτικών. Το πρόγραμμα της Ψηφιακής Αφήγησης απο-
τέλεσε συνέχεια του περιβαλλοντικού προγράμματος της μελέτης των Ανανεώσιμων Πηγών 
Ενέργειας που ξεκίνησε και ολοκληρώθηκε στο Α’ τρίμηνο. Τότε έγιναν επισκέψεις σε υ-
δροϋλεκτρικά φράγματα, αιολικά και φωτοβολταϊκά πάρκα στην περιοχή της Κεντρικής 
Μακεδονίας και μελετήθηκαν οι ΑΠΕ μέσα από συνεντεύξεις, ερωτηματολόγια, καταγραφή 
και αποτίμηση θετικών και αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον.  

Κατά τη διάρκεια του Β’ τριμήνου όλα τα τμήματα ακολούθησαν τα εξής βήματα: 

• Μελέτη των δομικών στοιχείων κατασκευής ενός κόμικ μέσα από έρευνα γνωστών 
και αγαπημένων στα παιδιά εικονογραφημένων ιστοριών (κόμικς): εικόνες-φόντο, συννε-
φάκια-διάλογοι, ήρωες-συναισθήματα και χιούμορ. Προετοιμασία του σεναρίου. Τα παιδιά 
μπαίνουν στο «κλίμα» της ιστορίας μας και μέσα από ιδέες που λένε (ιδεοθύελλα) συνα-
ποφασίζουν για το σενάριο της ιστορίας (προκειμενικό στάδιο). Ενώ βρίσκονται στο σχολεί-
ο, ξαφνικά κόβεται το ρεύμα, δεν λειτουργεί η θέρμανση και ο φωτισμός και αποφασίζουν 
να μάθουν τον λόγο, προκειμένου να λυθεί το πρόβλημα: ανακαλύπτουν πως οι συμβατικές 
πηγές ενέργειας έχουν εξαντληθεί και αποφασίζουν να γυρίσουν τον κόσμο αναζητώντας 
τις ανανεώσιμες-ανεξάντλητες πηγές ενέργειας σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης. 

• Εικονικό ταξίδι κατά ομάδες. Κάθε ομάδα αναλαμβάνει να «επισκεφτεί» ένα συ-
γκεκριμένο προορισμό όπου ήδη λειτουργεί ένας μεγάλος, συχνά καινοτόμος, σταθμός πα-
ραγωγής ενέργειας. Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 2-5 ατόμων και ξεκινούν το ταξίδι 
της αναζήτησης. 

• Αναζήτηση πληροφοριών μέσα από διάφορες πηγές όπως άρθρα από εφημερίδες, 
διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες. Στόχος ήταν οι μαθητές και οι μαθήτριες να ενημερωθούν για 
τον τόπο προορισμού τους, τον ηλεκτροπαραγωγικό σταθμό που υπάρχει εκεί, καθώς και 
για τα οφέλη και τις θετικές και αρνητικές επιπτώσεις στο περιβάλλον. Περαιτέρω αναζήτη-
ση πληροφοριών για το κλίμα, το ανάγλυφο, τους κατοίκους, τον τρόπο ζωής τους και τα 
σπίτια τους. 

• Εξοικείωση με το περιβάλλον του Pixton. Η κάθε ομάδα συναποφασίζει για τους 
ήρωες-χαρακτήρες που θα ταξιδέψουν, επιλέγει τις εικόνες-φόντο, βάζει τους ήρωές της να 
συνδιαλέγονται, να απορούν, να μαθαίνουν, να αστειεύονται, να πληροφορούν και να πλη-
ροφορούνται. 

• Δημιουργία εικονογραφημένης ιστορίας από κάθε ομάδα παιδιών (κειμενικό στά-
διο). Τα παιδιά γνωρίζουν το πλαίσιο στο οποίο θα κινηθούν και «ξεδιπλώνουν» το συγ-
γραφικό τους ταλέντο. Δημιουργικός λόγος και παραγωγή πολυτροπικού κειμένου. Οι υ-
πεύθυνοι εκπαιδευτικοί, σε διαφορετικό βαθμό ο καθένας, παρακολουθούν και συνεργά-
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ζονται με τους μαθητές για την επίτευξη των στόχων. Σε κάποιες περιπτώσεις, μαθητές, οι 
οποίοι εξοικειώθηκαν γρήγορα με το Pixton, βοηθούν άλλους οι οποίοι δεν έχουν ευχέρεια.  

• Λύση του προβλήματος: τα παιδιά προτείνουν λύσεις για την Ελλάδα του 2050.  

• Επιλογή μουσικών αρχείων με τη συνδρομή του μουσικού για την επένδυση του 
ψηφιακού κειμένου 

• Η εργασία παρουσιάζεται, εν συνόλω, στους μαθητές των τεσσάρων τμημάτων του 
σχολείου καθώς και σ’ άλλα σχολεία, στα πλαίσια των παρουσιάσεων καινοτόμων προ-
γραμμάτων σε επίπεδο πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης. 

Περιεχόμενο 

Οι ομάδες ταξιδεύουν στις παρακάτω χώρες όπου θα επισκεφτούν συγκεκριμένες ηλεκτρο-
παραγωγικές μονάδες: 

Στ1: Α. Αγγλία-εκβολές Τάμεση (θαλάσσιο αιολικό πάρκο) 

Β. Σκωτία (παραγωγή ενέργειας από κύματα) 

Γ. Γαλλία-βορειοδυτικές ακτές (παραγωγή ενέργειας από την παλίρροια) 

Δ. Ιαπωνία-Φουκουσίμα (πυρηνικό εργοστάσιο) 

Ε. Βραχώδη όρη-Εθνικό Πάρκο Γιοσμάιτ (γεωθερμία) 

Στ2: Α. Ελβετία- Αυστρία-Άλπεις (υδροηλεκτρικά εργοστάσια) 

Β. Κίνα-Φράγμα 3 ποταμών (3 River Dam) (υδατοπτώσεις, το μεγαλύτερο υδροϋλεκτρικό 
έργο παγκοσμίως) 

Γ. Ισλανδία-Γροιλανδία (γεωθερμία-γκέιζερ) 

Δ. Ελλάδα-Λουτρά (γεωθερμία) 

Ε. Ελλάδα (υδροϋλεκτρικά φράγματα) 

Στ3: Α. Ισπανία-Σεβίλλη-Ανδαλουσία (ηλιοθερμικό πάρκο) 

Β. Σαχάρα (φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά κάτοπτρα) 

Γ. Αριζόνα-Τέξας (παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο) 

Δ. Αυστραλία-Έρημος (παραγωγή ενέργειας από τον ήλιο) 

Στ4: Α. Αμαζόνιος (βιομάζα-ξύλα ή υπολείμματα καλλιεργειών) 

Β. Ελλάδα-Μεγαλουπόλεις (βιομάζα- σκουπίδια) 

1147

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Αγροτικές περιοχές (βιομάζα καλλιεργειών και ζώων) 

Γ. Ελλάδα (ηλιοθερμικά και φωτοβολταϊκά) 

Δ. Ελλάδα (αιολικά πάρκα) 

Συγκεκριμένα, οι πηγές ενέργειας που τα παιδιά μελετούν είναι:  

• Άνεμος (αιολικά, χερσαία και θαλάσσια πάρκα) 

• Ήλιος (φωτοβολταϊκά και ηλιοθερμικά) 

• Νερό (υδροϋλεκτρικά, ενέργεια από τα κύματα και την παλίρροια) 

• Βιομάζα (από αστικά ή αγροτικά υπολείμματα) 

• Γεωθερμία 

• Πυρηνική ενέργεια 

Επιλογή εργαλείου δημιουργίας κόμικ και λογισμικών παρουσίασης 

«Έμαθα ανάγνωση πριν πάω σχολείο, γιατί ήθελα να διαβάζω μόνος μου τα comic strips 
στις εφημερίδες και να μαθαίνω τι γίνεται παρακάτω, χωρίς να χρειάζεται να περιμένω τον 
πατέρα μου να μου διαβάσει τη συνέχεια», δηλώνει ο Jeff Smith, δημιουργός του δημοφι-
λούς comic Bone (ComicCon Press Junior, 2014). 

Τα κόμικς αναπτύσσονται σε μια παγκοσμίως κατανοητή γλώσσα προκαλώντας τις αισθή-
σεις, μετατρέποντας το αφηρημένο σε συγκεκριμένο, απογειώνοντας την φαντασία των 
νέων (Βασιλικοπούλου & Ρετάλης, 2008). Βασίζονται στη θεωρία της διπλής κωδικοποίησης 
του Paivio (2006), σύμφωνα με την οποία οι άνθρωποι αποθηκεύουν και αποκωδικοποιούν 
πληροφορίες με διπλό τρόπο σε δύο συστήματα μνήμης, τη γλώσσα (λεκτικές πληροφορίες) 
και τις εικόνες (μη λεκτικές πληροφορίες), όταν οι τελευταίες συνοδεύονται από κείμενο 
και αντίστροφα. 

Τα ψηφιακά κόμικς (digital comics) καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία συγγραφής ψηφια-
κών κόμικς χωρίζονται σε σύντομα κόμικς (Comic Strip), βιβλία κόμικς (Comic Book) και 
διαδικτυακά κόμικς (Web comics) (ΕΚΕΒΙ, 2010). Για αυτές τις κατηγορίες υπάρχουν και τα 
αντίστοιχα λογισμικά συγγραφής ψηφιακών κόμικς (comic creators), όπως είναι τα δωρεάν, 
τα εμπορικά και οι διαδικτυακές εκδόσεις, κατόπιν εγγραφής στην σχετική ιστοσελίδα.  

Το Pixton (http://www.pixton.com/gr/) ανήκει στην τελευταία κατηγορία. Για τις ανάγκες 
του συγκεκριμένου project επιλέχθηκε η δημιουργία λογαριασμού για σχολεία (Pixton for 
Schools), ώστε κάθε ομάδα να έχει τον δικό της διαδικτυακό κωδικό (συνολικά 21 κωδικοί) 
με επιλεγμένα όλα τα διαθέσιμα χαρακτηριστικά της εφαρμογής (Σχήμα 1). To Pixton for 
schools λειτουργεί σε «κλειστό» περιβάλλον χρήσης, διαθέσιμο ανά πάσα στιγμή (on-line), 
προσφέροντας έτσι ελευθερία στους μαθητές να δημιουργήσουν και να ξεδιπλώσουν το 
ταλέντο τους. Όλα αυτά βέβαια, κάτω από τον διακριτικό έλεγχο του δασκάλου της πληρο-
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φορικής, ώστε να μην υπάρχουν παρεκτροπές. Η υπηρεσία περιέχει μια μεγάλη ποικιλία 
χαρακτήρων οι οποίοι μπορούν να εξατομικευτούν διαλέγοντας εκφράσεις, χρώματα, χα-
ρακτηριστικά και κινήσεις, καθώς και πληθώρα από φόντο και αντικείμενα που μπορούν να 
χρησιμοποιηθούν στις σκηνές. Οι χαρακτήρες μπορούν να αποθηκευτούν και να χρησιμο-
ποιηθούν σε πολλά καρέ και κόμικ. Η προσθήκη διαλόγων και σκέψεων είναι απλή. Διαθέ-
τει πολλά πρότυπα με διαφορετικά πλαίσια και μεγέθη για τον σχεδιασμό κόμικ, τα οποία 
μπορούν να τροποποιηθούν από τον χρήστη (Σχήμα 2). Κάθε κόμικ που δημιουργείται μπο-
ρεί να αποθηκευτεί και να υποστεί επεξεργασία πριν ή μετά την δημοσίευσή του. 

 

Σχήμα 1: Το περιβάλλον του Pixton 
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Σχήμα 2: Παράδειγμα δημιουργίας κόμικ ομάδας μαθητών 

Στο μάθημα της πληροφορικής αναλύθηκε ο τρόπος κατασκευής του κόμικ σε ηλεκτρονική 
μορφή. Δημιουργήθηκαν αρκετά κόμικ από τους μαθητές και στη συνέχεια από τους δα-
σκάλους των παιδιών επιλέχθηκαν αυτά τα οποία ανταποκρίνονταν καλύτερα στα δεδομέ-
να της εικονογραφημένης ιστορίας, ώστε να δημιουργηθεί έτσι ένα «εικονικό ταξίδι αναζή-
τησης ΑΠΕ στον κόσμο» μέσα από την Web 2.0 εφαρμογή παρουσίασης Prezi (Σχήμα 3).  

Το Prezi (www.prezi.com) είναι μία δωρεάν διαδικτυακή εφαρμογή βασισμένη στην τεχνο-
λογία Flash της Adobe που επιτρέπει τη σχεδίαση πρωτότυπων, εντυπωσιακών, μη γραμμι-
κών, διαδραστικών παρουσιάσεων αποτελώντας ένα απλό, χωρίς περιορισμούς, λειτουργι-
κό και εύκολο στην εκμάθηση εργαλείο αφήγησης. Επιλέχθηκε ως λογισμικό παρουσίασης 
γιατί διαθέτει ένα διαφορετικό τρόπο περιήγησης, δίνοντας τη δυνατότητα στον εκπαιδευ-
τικό να επιλέγει στιγμιότυπα από το υλικό του και να τα συνδέει με κινηματογραφική ροή. 
Έτσι συνδυάζει με πολύ δημιουργικό τρόπο τις αρετές της παρουσίασης με αυτές της κινη-
ματογραφικής προβολής (Θεοχαρόπουλος & Μπίλλα, 2011). Οι μαθητές στην αρχή εξασκή-
θηκαν με την εφαρμογή, θεωρώντας τη πολύ απλή και εύκολη στη χρήση της και στη συνέ-
χεια με τη βοήθεια του δασκάλου της πληροφορικής δημιούργησαν με ενθουσιασμό το 
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«εικονικό ταξίδι». Εντυπωσιασμένοι από το τελικό αποτέλεσμα, παρουσίασαν την εργασία 
τους και σε άλλα σχολεία, στην κεντρική σκηνή του 6ου Μαθητικού Συνεδρίου Πληροφορι-
κής Κεντρικής Μακεδονίας (ΝΟΗΣΙΣ, 2014). 

 

 

Σχήμα 3: Παράδειγμα παρουσίασης στο Prezi 

Στο τέλος, όλα τα κόμικ των παιδιών, ακόμα και αυτών που δεν είχαν επιλεγεί για τη δη-
μιουργία του «εικονικού ταξιδιού», συγκεντρώθηκαν σε ένα Flipping Book, μέσω του προ-
γράμματος FlipBook Maker (http://www.kvisoft.com/flipbook-maker/) ώστε να υπάρχει η 
δυνατότητα ξεφυλλίσματος και ανάγνωσής τους, σε ψηφιακή μορφή, από όλους τους ε-
μπλεκόμενους. Το Flipping Book είναι ένα είδος ψηφιακού βιβλίου που εξομοιώνει την κί-
νηση ξεφυλλίσματος των σελίδων του έντυπου βιβλίου, δίνοντας προστιθέμενη αξία στην 
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έννοια αλληλεπίδραση, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών, διεγείροντας τη φα-
ντασία τους (Μάμμος, Ρετάλης, Γεωργιακάκης, Μπολουδάκης & Αράπογλου, 2011).  

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα - Περιορισμοί 

Η ιδέα του προγράμματος της ψηφιακής αφήγησης ήρθε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής 
του προγράμματος περιβαλλοντικής εκπαίδευσης για τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, με 
κύριο στόχο την εμπέδωση των γνώσεων που πήραν οι μαθητές. Η καταγραφή σε ψηφιακό 
κείμενο εξυπηρετεί επίσης και την επικοινωνιακή διάσταση της εργασίας των μαθητών, να 
έχουν δηλαδή πρόσβαση σ’ αυτήν κι άλλοι μαθητές ή ένα ευρύτερο κοινό.  

Θεωρούμε, ότι ο στόχος αυτός σε αρκετά μεγάλο βαθμό επετεύχθη, καθώς οι μαθητές πα-
ρήγαγαν κόμικς με βάση αυτές τις γνώσεις και δίνοντας ο καθένας, μέσα από τη συνεργα-
σία των μελών της ομάδας, τη δική του προσωπική χροιά (π.χ. χιούμορ, δράση, εξερεύνη-
ση). Επίσης, είδαμε ότι και ο επικοινωνιακός στόχος πέτυχε σε μεγάλο βαθμό, καθώς οι μα-
θητές στο σύνολό τους παρακολούθησαν την παρουσίαση του ενοποιημένου πια ψηφιακού 
τους κειμένου (flipping book) και παρουσίασαν οι ίδιοι και σ’ άλλα σχολεία την εργασία 
τους στα πλαίσια των παρουσιάσεων των καινοτόμων προγραμμάτων σε επίπεδο πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης. Επίσης, οι μαθητές, εξοικειώθηκαν με τη χρήση του εργαλείου κατα-
σκευή κόμικ (Pixton) και τη χρήση των μηχανών αναζήτησης πληροφοριών. Σε μεγάλο βαθ-
μό επίσης, ανέπτυξαν δεξιότητες συνεργασίας και ομαδικότητας. Σίγουρα πάντως, τα πε-
ρισσότερα παιδιά το διασκέδασαν. Αυτά τα συμπεράσματα εξήχθησαν από την παρατήρη-
ση των εμπλεκομένων εκπαιδευτικών και τις μεταξύ τους συζητήσεις και ανταλλαγές. 

Ωστόσο, το πρόγραμμα αυτό, συνάντησε και αρκετές δυσκολίες και περιορισμούς. Το μεγα-
λύτερο πρόβλημα ήταν ο μεγάλος αριθμός των μαθητών (78) και ο συντονισμός όλων: εκ-
παιδευτικών και μαθητών. Η προσήλωση όλων στους στόχους δεν ήταν αυστηρά δεδομένη 
και έπρεπε να γίνεται συνεχώς υπενθύμιση από τους συντονιστές. Η ανατροφοδότηση με-
ταξύ των ομάδων συνάντησε μεγάλα εμπόδια εξαιτίας αυτών των λόγων κι έτσι συχνά οι 
συντονιστές ήταν αυτοί που παρενέβαιναν σε κάθε ομάδα για να λύσουν απορίες και να 
συνδράμουν όποτε υπήρχε ανάγκη. Κάποιες φορές προθυμοποιήθηκαν από μόνοι τους κά-
ποιοι μαθητές να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους. 

Επίσης, θα ήταν καλύτερα, αν το πρόγραμμα επεκτείνονταν και στο Γ’ τρίμηνο, αν και δεν 
υπήρχε χρόνος για κάτι τέτοιο, λόγω ήδη ανειλημμένων εργασιών των τάξεων. Έτσι, θα υ-
πήρχε χρόνος για συζητήσεις σε ολομέλεια των εργασιών και ανατροφοδότηση καλύτερη. 

Παρ’ όλα αυτά, θεωρούμε ότι όλη αυτή η προσπάθεια είχε θετικό αντίκτυπο σε εκπαιδευτι-
κούς και μαθητές γιατί αφενός, δημιούργησε ένα κλίμα συνεργασίας μεταξύ όλων των ε-
μπλεκομένων προκειμένου να φέρουν εις πέρας ένα συλλογικό έργο και αφετέρου έδωσε 
μια ευχάριστη διέξοδο στην εμπέδωση γνώσεων και ανάπτυξη δεξιοτήτων. 

Βιβλιογραφία 

Cope, B., Kalantzis, Μ. (2000). Multiliteracies: Literacy Learning and the Design of Social Fu-
tures. New London Group. Routledge. 

1152

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Balajthy, E. (1989). Computers and reading: Lessons from the past and the technologies of 
the future. Englewood Cliffs. N.J. Prentice-Hall. 

Lankshear, C., Knobel, M. (2006). Blogging as Participation: The Active Sociality of a New Lit-
eracy. Paper presented to the American Educational Research Association. San Fran-
cisco, US. 

Lathem, S.A. (2005). Learning Communities and Digital Storytelling: New Media for Ancient 
Tradition, Society for Information Technology and Teacher Education International 
Conference 2005. 

Scott, P. (1987). A Constructivist View of Learning and Teaching Science. University of Leeds. 

Κατσανούλη, Μ. (1997). Εισαγωγή στη θεωρία και κριτική της παιδικής λογοτεχνίας σχολι-
κής και προσχολικής ηλικίας (Β΄ έκδοση). Θεσσαλονίκη: University Studiopress. 

Κουτσογιάννης, Δ. (2007). Οι ΤΠΕ στο πλαίσιο μιας συνολικής θεώρησης των φιλολογικών 
σχολικών πρακτικών. Επιμορφωτικό Υλικό για την εκπαίδευση των επιμορφωτών στα 
ΠΑΚΕ. Πάτρα: ΙΤΥ 

Μικρόπουλος, Τ. Α., Κόμης, Β. (2001). Πληροφορική στην Εκπαίδευση. Πάτρα: ΕΑΠ 

Χαραλαμπόπουλος, Α., Χατζησαββίδης Σ. (1997). Η διδασκαλία της λειτουργικής χρήσης της 
γλώσσας. Θεσσαλονίκη: Κώδικας. 

 

Ανάκτηση από Διαδίκτυο 

ComicCon Press Junior (2014). Comics και εκπαίδευση, Ανακτήθηκε στις 28/5/2014 από 
http://junior.comicdom-press.gr/comics-και-εκπαίδευση 

Lankshear, C., Knobel, M. (2003). Planning pedagogy for i-mode: from flogging to blogging 
via wi-fi. IFTE Conference, Melbourne. Ανακτήθηκε στις 19/4/2014 από 
http://www.geocities.com/c.lankshear/ifte2003.html 

National Storytelling Network (n.d.), What is Storytelling?. Ανακτήθηκε στις 28/5/2014 από 
http://www.storynet.org/resources/whatisstorytelling.html 

Paivio, A. (2006). Dual Coding Theory and Education. Ανακτήθηκε στις 28/5/2014 από 
http://www.umich.edu/~rdytolrn/pathwaysconference/presentations/paivio.pdf  

Βασιλικοπούλου, Μ., Ρετάλης, Σ. (2008). Αξιοποίηση των κόμικς στην εκπαίδευση, Εργαστή-
ριο Προηγμένων Τεχνολογιών Μάθησης και Πολιτισμού. CoSy-Llab Computer Sup-
ported Learning Engineering Lab, Ανακτήθηκε στις 28/5/2014 από 
http://cosy.ds.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=
65  

1153

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://junior.comicdom-press.gr/comics-%CE%BA%CE%B1%CE%B9-%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7
http://www.geocities.com/c.lankshear/ifte2003.html
http://www.storynet.org/resources/whatisstorytelling.html
http://www.umich.edu/%7Erdytolrn/pathwaysconference/presentations/paivio.pdf
http://cosy.ds.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=65
http://cosy.ds.unipi.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=17&Itemid=65


ΕΚΕΒΙ (2010). Κόμικς-μάθε και αυτό, Hellenic Ministry of Culture. Ανακτήθηκε στις 
28/5/2014 από http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-comics-mathekiafto.asp 

Θεοχαρόπουλος, Ι., Μπίλλα, Π. (2011). Prezi: Μια ολοκληρωµένη εφαρµογή Web2 για την 
ανάπτυξη, οργάνωση και διανοµή µη γραµµικών παρουσιάσεων. Εισήγηση στο 6ο 
Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ. 6-8 Μαΐου 2011. Σύρος. Ανα-
κτήθηκε στις 29/6/2014 από 
http://www.epyna.eu/agialama/synedrio_syros_6/eishghseis/web2/178-
theocharopoulos.pdf 

Καραγιάννης, Σ. (2011). Η Δημιουργική Γραφή ως Καινοτόμος Δράση στο Σχολείο: όψεις μιας 
Παιδαγωγικής Εμπειρίας. Ανακτήθηκε στις 20/6/2014, από 
http://www.scribd.com/doc/49612155/  

Μάμμος, Κ., Ρετάλης, Σ., Γεωργιακάκης, Π., Μπολουδάκης, Μ., Αράπογλου, Ι. (2011). Τα 
∆ιαδραστικά Ψηφιακά Βιβλία ως νέο εκπαιδευτικό µέσο: H περίπτωση ενός Flipping 
Book για το µάθηµα της Άλγεβρας, Εισήγηση στο 6ο Πανελλήνιο Συνέδριο των Εκπαι-
δευτικών για τις ΤΠΕ, 6-8 Μαΐου 2011. Σύρος. Ανακτήθηκε στις 29/6/2014 από 
http://www.epyna.eu/agialama/synedrio_syros_6/eishghseis/mathimatika/308-
mammos_r2.pdf 

ΝΟΗΣΙΣ (2014). Δημιουργικός λόγος σε κόμικ: Ο γύρος του κόσμου αναζητώντας ενέργεια, 2ο 
Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος, Παρουσίαση σε Prezi στο 6ο Μαθητικό Συνέδριο 
Πληροφορικής Κεντρικής Μακεδονίας στη Δ’ συνεδρία της κεντρικής σκηνής με κωδι-
κό Δ01 στις 9/4/2014. Θεσσαλονίκη, Ανακτήθηκε στις 29/6/2014 από 
http://mathsynplikm.sch.gr/6o/wp-content/uploads/2014/03/6o-program-
kentrikh.pdf 

Ρετάλης, Σ., Μπολουδάκης, Μ. (2010). Διδάσκοντας με Comics – Educomics. Ανακτήθηκε 
στις 21/6/2014 από http://www.slideshare.net/educomics/comics-3775167 

 

1154

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://www.mikrosanagnostis.gr/thema-comics-mathekiafto.asp
http://www.epyna.eu/agialama/synedrio_syros_6/eishghseis/web2/178-theocharopoulos.pdf
http://www.epyna.eu/agialama/synedrio_syros_6/eishghseis/web2/178-theocharopoulos.pdf
http://www.scribd.com/doc/49612155/
http://www.epyna.eu/agialama/synedrio_syros_6/eishghseis/mathimatika/308-mammos_r2.pdf
http://www.epyna.eu/agialama/synedrio_syros_6/eishghseis/mathimatika/308-mammos_r2.pdf
http://mathsynplikm.sch.gr/6o/wp-content/uploads/2014/03/6o-program-kentrikh.pdf
http://mathsynplikm.sch.gr/6o/wp-content/uploads/2014/03/6o-program-kentrikh.pdf
http://www.slideshare.net/educomics/comics-3775167


Διαθεματικές προσεγγίσεις που αφορούν τη διδασκαλία της Ωκεανίας 
αξιοποιώντας τη χρήση των Τ.Π.Ε. 

 
Καρπούζης Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Π. Ε. 70 

karpouzis@sch.gr 

Περίληψη 

Η πληροφορική τεχνολογία έχει γίνει αναπόσπαστο μέρος του εργασιακού περιβάλλοντος 
και της κοινωνικής ζωής γενικότερα. Ως εκ τούτου, γίνεται φανερό πως ο τόσο κοινωνικά 
ευαίσθητος χώρος της παιδείας δεν μπορεί να μείνει έξω από τις συνέπειες της αναδιάρ-
θρωσης αυτής. Ο τεχνολογικός αλφαβητισμός αποτελεί σήμερα μια από τις θεμελιώδεις 
επιδιώξεις στις οποίες προσβλέπει κάθε σύγχρονη κοινωνία με τη συνεχή βελτίωση του εκ-
παιδευτικού συστήματος, μέσω της καλύτερης δυνατής αξιοποίησης των ΤΠΕ στη διδακτική 
πράξη. Η διαπραγμάτευση του παραπάνω δύσκολου και πολυσχιδούς ζητήματος (Βρεττός 
& Καψάλης, 1999) θα αποπειραθεί να γίνει μέσα στα στενά πλαίσια του σχεδιασμού μιας 
εκπαιδευτικής εφαρμογής που αξιοποιεί τη χρήση των ΤΠΕ για τη διδασκαλία μιας διαθε-
ματικής ενότητας στη ΣΤ΄ τάξη στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Σκοπός της παρουσίασης 
είναι να δείξει πώς ένα κατάλληλο περιβάλλον διεπαφής με το χρήστη μπορεί να βοηθήσει 
στην επίτευξη των διδακτικών στόχων και να προτείνει στους εκπαιδευτικούς «χρηστικά» 
εργαλεία προς αυτήν την κατεύθυνση.    

Λέξεις κλειδιά: διαθεματικότητα, μαθητοκεντρικό, γνωσιοκεντρικό μαθησιακό περιβάλλον  

Εισαγωγή 

Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 η εισαγωγή των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επιστήμης 
(εφεξής Τ. Π. Ε.) δεν είχαν εισαχθεί επίσημα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Στην αρχή της 
νέας χιλιετίας θεσμοθετήθηκε η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Ν. 2986/2002 και ΥΑ. 
63579/Γ2/19-8-2002), και σύμφωνα με το Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών η εισα-
γωγή τους στόχευε: α) Να χρησιμοποιηθούν ως γνωστικό – διερευνητικό εργαλείο, εποπτι-
κό μέσο διδασκαλίας σε βασικά γνωστικά αντικείμενα, και εργαλείο επικοινωνίας και ανα-
ζήτησης πληροφοριών. β) Να συμβάλουν στον «πληροφορικό αλφαβητισμό» των μαθητών, 
για την απόκτηση ενός πρώτου επιπέδου γνώσεων στην πληροφορική, το οποίο θα επεκτα-
θεί στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το παραπάνω πρόγραμμα υπαγόρευε μάλιστα την α-
ναγκαιότητα να δημιουργηθεί «τεχνολογική γωνιά» στα ολιγοθέσια σχολεία και εργαστήριο 
πληροφορικής στα μεγαλύτερα. Το Αναλυτικό Πρόγραμμα καθορίστηκε από το ΦΕΚ 
1366/Β/18-10-2001. Στους σκοπούς του μαθήματος αναφέρεται πως η πληροφορική δε δι-
δάσκεται ως γνωστικό αντικείμενο, αλλά χρησιμοποιείται ως εποπτικό μέσο διδασκαλίας, 
ως γνωστικό διερευνητικό εργαλείο και ως εργαλείο επικοινωνίας και αναζήτησης πληρο-
φοριών (Καρτσιώτης, Κέκκερης & Σακονίδης, 2005· Εμβαλωτής, 2002· Παπαδοπετράκης, 
2002). Έκτοτε καταβλήθηκε μεγάλη προσπάθεια για τη δημιουργία εκπαιδευτικού λογισμι-
κού για τις ΤΠΕ, να οργανωθεί τεχνική υποστήριξη των σχολείων της Π. Ε., της δικτύωσης 
των σχολείων, της δημιουργίας εκπαιδευτικής πύλης και της εκπαίδευσης των εκπαιδευτι-
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κών για την αξιοποίησή τους (Αγγελή, 2002· Παπαδόπουλος, 2002). Μια πρόχειρη αποτίμη-
ση της εισαγωγής των ΤΠΕ στην Π. Ε. δείχνει ότι παρά το γεγονός σημειώθηκε αξιόλογη 
πρόοδος τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια, οι αλλαγές στα Α. Π. ώστε να προσαρμοστούν 
στην εργαλειακή αξιοποίηση των ΤΠΕ δεν απέδωσαν τους αναμενόμενους καρπούς. Το γε-
γονός αυτό δεν οφείλεται αποκλειστικά στα υπάρχοντα εκπαιδευτικά λογισμικά, που πολ-
λές φορές δεν έχουν άμεση συνάφεια με τις συγκεκριμένες θεματικές ενότητες, αλλά κυρί-
ως στην αδυναμία πρακτικής εφαρμογής μέσα στην τάξη η οποία οδηγεί στο να λησμονη-
θούν κάποιες αποκτηθείσες γνώσεις και παρά την όποια συμμετοχή σε προγράμματα επι-
μόρφωσης. Η απαξίωση των γνώσεων συντελείται επίσης και λόγω των ραγδαίων τεχνολο-
γικών εξελίξεων, οι οποίες απαιτούν συνεχή επιμόρφωση και αυτομόρφωση. Επιπλέον, η 
τεχνολογία δεν μπορεί να θεωρηθεί ως απλό προσάρτημα του μαθησιακού περιβάλλοντος, 
που χρησιμοποιείται χάριν της απλής τεχνολογικής αναβάθμισης του σχολείου, αλλά ως 
σημαντικού μαθησιακού εργαλείου που έχει σε επιλεγμένες διδακτικές περιπτώσεις δυνα-
τότητες προστιθέμενης μαθησιακής αξίας (Ράπτης & Ράπτη 1999). Προς αυτήν ακριβώς την 
κατεύθυνση κινείται και το διδακτικό σενάριο που παρουσιάζεται· έχει διαθεματικό χαρα-
κτήρα με εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές τη Γλώσσα, την Πληροφορική, τη Γεωγραφία, τα 
Μαθηματικά και την Ιστορία. Η διάρκειά του είναι περίπου οκτώ διδακτικές ώρες. Δια-
πραγματεύεται τις θεματικές ενότητες του ΔΕΠΠΣ και το ΑΠΣ της ΣΤ΄ Δημοτικού που ανα-
φέρονται: 

 Σε σχέση με το Γλωσσικό μάθημα: 

Επεξεργασία προφορικού και γραπτού λόγου, διάφορα κειμενικά είδη και σύνταξή τους, 
διαλογικές μορφές επικοινωνίας – διαχείρισης πληροφορίας. 

 Σε σχέση με το μάθημα της Γεωγραφίας: 

Είναι πλήρως συμβατό με το ΑΠΣ της γεωγραφίας της ΣΤ΄ τάξης : «Η Ωκεανία στον πα-
γκόσμιο χάρτη, κράτη – πρωτεύουσες της Ωκεανίας, οριζόντιος και κάθετος διαμελισμός, 
χλωρίδα και πανίδα, αξιοθέατα και σημαίες των κρατών». 

 Σε σχέση με το μάθημα της Πληροφορικής: 

Συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο, χρήση λογισμικών οπτικοποίησης, χαρτογρά-
φησης εννοιών, ζωγραφικής και εφαρμογών γενικής χρήσης. 

 Σε σχέση με το μάθημα των Μαθηματικών: 

Συλλογή - επεξεργασία και σύγκριση αριθμητικών δεδομένων (πληθυσμός - έκταση κλπ.) 

 Σε σχέση με το μάθημα της Ιστορίας: 

Συλλογή – επεξεργασία πληροφοριών για την ιστορία της Ωκεανίας. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 
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α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές: 

• Γνωρίζουν τη χρήση των χαρτών, την έννοια του υπομνήματος.  

• Γνωρίζουν την έννοια των διαφόρων συμβόλων του χάρτη. 

• Γνωρίζουν την έννοια της ηπείρου. 

β. Ως προς τη χρήση λογισμικών ή εφαρμογών οι μαθητές διαθέτουν βασικές δεξιότητες ως 
προς στη χρήση του επεξεργαστή κειμένου, wordle, λογισμικό υπολογιστικού φύλλου και 
των προγραμμάτων παρουσίασης. Επίσης, έχουν γνώση των βασικών εργαλείων των λογι-
σμικών: χαρτογράφησης εννοιών, Google Earth (ή Δυναμικής Γεωπλοϊας), Inspiration, tux 
paint (ή RNA), Ηot potatoes. 

Σκοποί και στόχοι: 

α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο οι μαθητές με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας του 
κεφαλαίου θα πρέπει να είναι σε θέση: 

• Να βρίσκουν τη θέση της Ωκεανίας στον παγκόσμιο χάρτη. 

• Να γνωρίζουν να απαριθμούν τα κράτη της Ωκεανίας, τις πρωτεύουσές τους, τα 
διάφορα αξιοθέατα και μνημεία και να ορίζουν τη θέση των κρατών στο χάρτη. 

• Να κατακτήσουν τις γνώσεις που περιέχονται στην ενότητα, για τον οριζόντιο και 
κατακόρυφο διαμελισμό της ηπείρου. Για να κατακτηθεί ο συγκεκριμένος στόχος 
προτείνεται οι μαθητές να περιηγηθούν την Αυστραλία μέσω του προγράμματος 
Google Earth. Εναλλακτικά προτείνεται η χρήση του λογισμικού του Π. Ι «οι χάρ-
τες του κόσμου» ή το λογισμικό «Δυναμική Γεωπλοΐα».  

• Να γνωρίζουν την προέλευση των κατοίκων της Ωκεανίας. Μέσα από την αξιο-
ποίηση της ιστοσελίδας www.mywikipedia.gr γίνεται αναζήτηση της πληθυσμια-
κής σύνθεσης και προέλευσης των κατοίκων της Ωκεανίας. 

• Να καταγράφουν τα πολιτισμικά γνωρίσματα των λαών της Ωκεανίας καθώς και 
το ρόλο των αποικιοκρατών στη διαμόρφωση του τρόπου ζωής των κατοίκων 
αυτών. 

• Να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία του φυσικού περιβάλλοντος της Ωκεανίας, μέ-
σα από την αξιοποίηση της ιστοσελίδας www.mywikipedia.gr και άλλων σχετι-
κών ιστοσελίδων (google - εικόνες Ωκεανίας σχετικές με χλωρίδα και πανίδα). 

• Να γνωρίζουν πως πολλοί Έλληνες ομογενείς ζουν στη Μελβούρνη και το Σύδνεϋ 
και διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην οικονομική, την κοινωνική και την πο-
λιτική ζωή της Αυστραλίας. Μέσα από την αξιοποίηση της ιστοσελίδας 
www.mywikipedia.gr και ιστοσελίδων της εκεί ελληνικής παροικίας (ελληνικά 
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σχολεία - οργανώσεις), γίνεται αναζήτηση πληροφοριών για την ελληνική παροι-
κία στην Αυστραλία. 

β. Ως προς τη χρήση της σύγχρονης τεχνολογίας 

• Να χρησιμοποιούν λογισμικά γενικής χρήσης: Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου για 
παραγωγή των φύλλων εργασίας σε ψηφιακή μορφή, καθώς και λογισμικό επεξερ-
γασίας δεδομένων για να επεξεργαστούν στοιχεία που αφορούν στον πληθυσμό, 
στην έκταση και στα οικονομικά δεδομένα της Ωκεανίας (ημιδομημένα). Λογισμικό 
παρουσίασης για την προβολή των εργασιών τους. Προγράμματα ζωγραφικής για 
να σχεδιάσουν και να χρωματίσουν τις σημαίες των κρατών. 

• Να εξασκούν τις βασικές δεξιότητες πλοήγησης και αναζήτησης στο διαδίκτυο, 
χρησιμοποιώντας συγκεκριμένες μηχανές αναζήτησης και ηλεκτρονικών εγκυκλο-
παιδειών για να βρίσκουν τις σχετικές πληροφορίες. 

• Να χρησιμοποιούν λογισμικά οπτικοποίησης (Google Earth, Δυναμική Γεωπλοΐα) 
για να αντιληφθούν τον οριζόντιο και κατακόρυφο διαμελισμό της Ωκεανίας.  

• Να χρησιμοποιούν λογισμικά κατασκευής (ημιδομημένων) εννοιολογικών χαρτών 
(inspiration) για να αξιοποιηθούν πρότερες γνώσεις των μαθητών, για να συσχετί-
σουν και να συγκρίνουν τη διαφορετική βιοποικιλότητα της Ωκεανίας σε σχέση με 
άλλες ηπείρους. 

γ. Ως προς τη διαμόρφωση – ανάδειξη στάσεων και αξιών 

• Να κατανοούν γεωγραφικούς όρους και έννοιες που θεωρούνται απαραίτητες 
για τον «προσανατολισμό τους στον κόσμο» (πρώτη ώρα δραστηριότητας). 

• Να εκτιμούν τα στοιχεία και τις πληροφορίες που παρέχει το μάθημα και να εί-
ναι σε θέση να αντιληφθούν την (εις βάθος χρόνου) χρησιμότητά τους (δραστη-
ριότητα με τη χρήση του word - κειμενικά είδη, με τη χρήση του wordle - λέξεις 
κλειδιά, δραστηριότητα για τα ποτάμια της Αυστραλίας). 

• Να αναπτύξουν σταδιακά την επιθυμία: α) να γνωρίσουν διάφορα φυσικά περι-
βάλλοντα. β) Να παρατηρήσουν τη γεωγραφική κατανομή των ανθρώπων και 
των δραστηριοτήτων τους, (δραστηριότητα σχετική με τα ποτάμια και οι δρα-
στηριότητες της δεύτερης, της πέμπτης και της έκτης ώρας). 

• Να μάθουν να μελετούν τις αλληλεπιδράσεις και αλληλεξαρτήσεις που ανα-
πτύσσονται μεταξύ του φυσικού περιβάλλοντος και των ανθρώπων, (δραστηριό-
τητα της έκτης ώρας). 

 Κατηγορία λογισμικού – συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού 

Το λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί εντάσσεται στις κατηγορίες : 
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 Γενικού λογισμικού ανοιχτού τύπου (word, excel, power point, προγράμματα 
ζωγραφικής).  

 Λογισμικά οπτικοποίησης (Google Earth, Δυναμική Γεωπλοϊα). 

 Συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης (inspiration). 

 Ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Hot potatoes). 

 Διαδίκτυο.  

 Στο εννοιολογικό επίπεδο η επεξεργασία κειμένου και λογιστικού φύλλου, συνιστά 
μια νέα μέθοδο γραφής, η οποία σαφώς διαφέρει από την παραδοσιακή. Τα συγκε-
κριμένα συστήματα ευνοούν επίσης την πολυτροπικότητα.  

 Τα λογισμικά οπτικοποίησης, ευνοούν μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση, συνι-
στούν ένα σχετικά εύχρηστο τρόπο διατύπωσης υποθέσεων και γίνονται πολύτιμα 
εργαλεία στη λήψη αποφάσεων.  

 Tα λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, συνεισφέρουν στην αξιοποίηση πρό-
τερων γνώσεων των μαθητών, ευνοούν συσχετισμούς και συγκρίσεις και οι μαθητές 
είναι ενεργά υποκείμενα στο μετασχηματισμό των ιδεών τους και της κριτικής σκέ-
ψης τους. 

 Με τη χρήση του διαδικτύου, επιτυγχάνεται η διδαχή και η προώθηση της επικοι-
νωνίας, καθώς και η αξιοποίηση της καθοδηγούμενης διερεύνησης - ανακάλυψης 
της πληροφορίας. 

Οργάνωση της τάξης και Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Η διδασκαλία της ενότητας θα εφαρμοστεί σε εργαστήριο υπολογιστών (Η / Υ - διαδραστι-
κός πίνακας, εκτυπωτής, σαρωτής), όπου οι μαθητές θα δουλέψουν σε μικρές ομάδες των 
2-3 ατόμων. Αυτή αποτελεί την ιδανικότερη εφαρμογή μιας και συνδυάζει την αλληλεπί-
δραση με την τεχνολογία των υπολογιστών, αλλά και τις ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες, οι 
οποίες είναι απαραίτητες για την αποτελεσματική διαπραγμάτευση της γνώσης και της μά-
θησης. Aντίστοιχα ο ρόλος του δασκάλου είναι παρωθητικός - ενισχυτικός όπως επίσης και 
καταλυτικός στο να αναθέτει ρόλους στους μαθητές της κάθε ομάδας. 

 Στους Η/Υ που θα χρησιμοποιηθούν, θα είναι εγκατεστημένα τα λογισμικά: 

• Γενικό λογισμικό ανοιχτού τύπου (word, excel, power point, προγράμματα ζωγρα-
φικής).  

• Λογισμικά οπτικοποίησης (Google Earth, Δυναμική Γεωπλοϊα) 

• Συστήματα εννοιολογικής χαρτογράφησης (inspiration) 

• Ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Hot potatoes) και όσο διαρκεί η διδασκαλία θα είναι 
συνδεδεμένοι στο διαδίκτυο ώστε να επισκεφτούν επιλεγμένους (από το δάσκαλο) 
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και προτεινόμενους από το σχολικό εγχειρίδιο δικτυακούς χώρους, στην Ηλεκτρονι-
κή Διαδικτυακή Εγκυκλοπαίδεια, Wikipedia και γενικότερα στο διαδίκτυο. 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο λειτουργεί ως επέκταση - εμπέδωση των διδακτικών 
ενοτήτων: «Η θέση και το φυσικό περιβάλλον της Ωκεανίας», και «Τα κράτη και οι κάτοικοι 
της Ωκεανίας», του μαθήματος της Γεωγραφίας της ΣΤ΄ τάξης. Η χρήση της διαθεματικής 
προσέγγισης δίνει τη δυνατότητα να μελετηθεί ολόπλευρα η συγκεκριμένη θεματική με τη 
συμβολή και άλλων επιστημονικών χώρων (γλώσσα, μαθηματικά, ιστορία). Για τη διαθεμα-
τική προσέγγιση της ενότητας αυτής θα χρησιμοποιηθούν μαθητοκεντρικές μορφές διδα-
σκαλίας (όπως το σχέδιο εργασίας - project και η ομαδοσυνεργατική διδασκαλία), (Μα-
τσαγγούρας, 1999). Δηλαδή οι βασικές θεωρίες μάθησης που χρησιμοποιούνται είναι αυτή 
του επικοδομισμού και της συνεργατικής μάθησης (Γεώργας, 1984· Slavin, 1991). 

Η άποψη των εποικοδομιστών που βλέπουν τη μάθηση ως ενεργό διαδικασία στην οποία οι 
μαθητές/τριες κατασκευάζουν ενεργά τη γνώση (δεδομένου ότι προσπαθούν να κατανοή-
σουν τον κόσμο που τους περιβάλλει), συμφωνεί απόλυτα με την προσπάθεια να κατακτη-
θούν οι στόχοι που προαναφέρθηκαν (Κόκκοτας, 1998· Bertrand, 1994· Ελληνιάδου, Κλε-
φτάκη & Μπαλκίζας, 2008). Επίσης, ο στόχος της συνεργατικής μάθησης, να μεγιστοποιή-
σουν οι μαθητές/τριες τις προσωπικές γνώσεις μέσω της αλληλεπίδρασης με τα άλλα μέλη 
της ομάδας, είναι από τους βασικότερους στόχους της συγκεκριμένης διδακτικής διαδικα-
σίας. Έτσι, με την εφαρμογή σκόπιμων συνεργατικών τεχνικών στοχεύουμε να διορθώσου-
με αθέλητες κοινωνικές και εκπαιδευτικές προκαταλήψεις που ευνοεί ο σχολικός ανταγω-
νισμός. 

Οι διδακτικές στρατηγικές αναφέρονται στο διερευνητικό - αποκαλυπτικό μοντέλο καθώς 
προσφέρονται για συμμετοχή όλων των παιδιών στην εκπαιδευτική διαδικασία (Bruner, 
1966). Ιδιαίτερα βοηθητική κρίνεται και η στρατηγική του καταιγισμού ιδεών. Τα παιδιά 
καταθέτουν τις ιδέες τους χωρίς να υποστούν κριτική. Σταδιακά οι ιδέες γίνονται σαφέστε-
ρες και το μυαλό πιο ελεύθερο για να συλλάβει νέες ιδέες. 

Συγκεκριμένα και σε σχέση με τα χρησιμοποιούμε να λογισμικά:  

Με την αξιοποίηση των ανοιχτού τύπου λογισμικών οπτικοποίησης (Google Earth, Δυναμική 
Γεωπλοϊα) και εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration), θα υποστηριχτεί η οικοδόμηση 
της γνώσης μέσω της αναπαράστασης των ιδεών, της κατανόησης και του σχηματισμού πα-
ραστάσεων των μαθητών. Τα εν λόγω λογισμικά θα αποτελέσουν επίσης το νοητικό συνερ-
γάτη υποστηρίζοντας την έκφραση και τη σύνδεση των γνώσεων. Με τη βοήθεια της ηλε-
κτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia και του διαδικτύου, θα επιτραπούν διερευνήσεις (για 
πρόσβαση στην απαιτούμενη πληροφορία, για σύγκριση µε άλλες προοπτικές και όψεις του 
κόσμου). Τέλος με τη χρήση του λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes, θα 
αναπτυχθεί το ομαδοσυνεργατικό πνεύμα στην ομάδα. 

Οργάνωση διεξαγωγής του σεναρίου: 

 

1160

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Την πρώτη διδακτική ώρα ο δάσκαλος, αξιοποιώντας τις πρότερες γνώσεις των μαθητών και 
με τη χρήση ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη (inspiration), ανιχνεύει το προϋπάρχον 
γνωστικό υπόβαθρο των μαθητών (οι ήπειροι της γης και η θέση της καθεμιάς σε σχέση με 
τον ισημερινό και σε σχέση με τις υπόλοιπες ηπείρους). Επίσης, θα ζητηθεί από τους μαθη-
τές η συμπλήρωση (του ίδιου χάρτη) με τα κράτη της Ωκεανίας και τις πρωτεύουσές τους. 
(φύλλο εργασίας 1)   

Τη δεύτερη και την τρίτη διδακτική ώρα, ο δάσκαλος προβάλλει στο διαδραστικό πίνακα το 
χάρτη της Ωκεανίας (από το PDF αρχείο του βιβλίου), ρωτά τους μαθητές τι βλέπουν και 
προκαλεί μια συζήτηση του τύπου: «Η Ωκεανία στον παγκόσμιο χάρτη, οριζόντιος και κάθε-
τος διαμελισμός, χλωρίδα και πανίδα, αξιοθέατα και σημαίες των κρατών». (φύλλα εργασί-
ας 2-3-4-5)   

Την τέταρτη διδακτική ώρα και σε σχέση με το Γλωσσικό μάθημα, γίνεται επεξεργασία 
προφορικού και γραπτού λόγου, διαλογικές μορφές επικοινωνίας – διαχείρισης πληροφο-
ρίας. Συγκεκριμένα: Αξιοποιείται το wordle και επισημαίνονται οι λέξεις - κλειδιά που χα-
ρακτηρίζουν την ήπειρο (μετανάστευση, ωκεάνιο κλίμα, κ. ά.). (φύλλο εργασίας 6) Την πέ-
μπτη διδακτική ώρα γίνεται συλλογή - επεξεργασία και σύγκριση αριθμητικών δεδομένων 
(πληθυσμός - έκταση Ωκεανίας σε σχέση με άλλες ηπείρους), με το λογισμικό επεξεργασίας 
δεδομένων. Εδώ αναδεικνύεται και συζητιέται το γεγονός (αιτίες - αποτελέσματα), πως ο 
πληθυσμός της ηπείρου είναι πολύ λίγος σε σχέση με την επιφάνειά της (μικρή πληθυσμια-
κή πυκνότητα). (φύλλο εργασίας 7) 

Την έκτη ώρα προτείνεται η δραστηριότητα «τα ποτάμια της Αυστραλίας» και οι μαθητές 
χρησιμοποιώντας τον ηλεκτρονικό χάρακα (ή τα στοιχεία του σχολικού εγχειριδίου), με-
τρούν το μήκος τους προβαίνοντας σε συγκρίσεις με τα ποτάμια των άλλων ηπείρων. (φύλ-
λο εργασίας 8)  

Την έβδομη διδακτική ώρα γίνεται συλλογή – επεξεργασία πληροφοριών για την ιστορία 
της Ωκεανίας από την ιστοσελίδα της wikipedia: ποιοι ήταν οι Αυτόχθονες (Αβοριγίνες), πό-
τε πήγαν οι πρώτοι άποικοι, από πού προέρχονταν, ποιος ήταν ο λόγος της τόσο μακρινής 
μετακίνησής τους και τι αποτέλεσμα είχε αυτό στη φυσιογνωμία της ηπείρου. Οι πληροφο-
ρίες που θα συλλεχθούν θα καταγραφούν συνοπτικά σε ένα αρχείο κειμενογράφου ή λογι-
σμικού παρουσίασης. (φύλλο εργασίας 9) 

Την όγδοη διδακτική ώρα με τη χρήση του λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης HOT PO-
TATOES, και των δυνατοτήτων που αυτό παρέχει (αντιστοίχιση, συμπλήρωση κενών, σταυ-
ρόλεξο, ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), η κάθε ομάδα καλείται να φτιάξει μία δραστηριό-
τητα αξιολόγησης. Στη συνέχεια οι ομάδες αλλάζουν κυκλικά σταθμούς εργασίας και προ-
σπαθούν να επιλύσουν τις ασκήσεις. (δεν υπάρχει φύλλο εργασίας)  

Η προστιθέμενη αξία από την υλοποίηση του σχεδίου εργασίας, είναι οι μαθήτριες και οι 
μαθητές να εργαστούν σε ομάδες με συνεργατικό πνεύμα, ασκώντας κοινωνικές και συναι-
σθηματικές δεξιότητες, να αξιοποιήσουν τις γνώσεις, τις εμπειρίες και τα ενδιαφέροντά 
τους, να «μάθουν πώς να μαθαίνουν», να δημιουργήσουν και να αυτονομηθούν.  
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Η καινοτομία που εισάγεται με την υλοποίηση αυτού του σχεδίου εργασίας, είναι η εμπλο-
κή των νέων τεχνολογιών που λειτουργούν προσθετικά στις παραδοσιακές μορφές διδα-
σκαλίας (όπως αυτές αποτυπώνονται μόνο με την χρήση του σχολικού εγχειριδίου). 

Πιο συγκεκριμένα η χρήση των ΤΠΕ είναι ότι παρέχει στο μαθητή ένα πολυμεσικό περιβάλ-
λον, μέσα στο οποίο οικοδομεί γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτόν, με αποτέλεσμα την κα-
τάκτηση γνωστικών δεξιοτήτων υψηλού επιπέδου (Κλωνάρη, 2013). 

Φύλλα εργασίας 

1) Με τη χρήση ημιδομημένου εννοιολογικού χάρτη (inspiration) θα ζητηθεί από τους μα-
θητές η συμπλήρωση χάρτη που θα αφορά στις ηπείρους της γης και τις θέσεις τους, τα 
κράτη της Ωκεανίας και τις πρωτεύουσές τους (επικουρικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί και 
το λογισμικό Google Earth).  

2) Φύλλο εργασίας με τη χρήση του word: τα παιδιά (με την καθοδήγηση του δασκάλου) 
φτιάχνουν ανά ομάδες, ερωτήσεις σχετικές με τις ενότητες (κλίμα, πληθυσμός, βιοποικιλό-
τητα, οριζόντιος - κάθετος διαμελισμός, πληθυσμιακή σύνθεση κλπ.) και τις ανταλλάσ-
σουν, προσπαθώντας να βρουν τις απαντήσεις, ανατροφοδοτικά. 

3) Αναζητούν από το βιβλίο τους ή από το διαδίκτυο, της σημαίες των χωρών της Ωκεανί-
ας, τις εκτυπώνουν, επιλέγουν μία και με τη χρήση του λογισμικού ζωγραφικής (tuxpaint), 
τη σχεδιάζουν. 

4) Αναζητούν μέσω διαδικτύου και της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας Wikipedia, πληρο-
φορίες (κείμενα - εικόνες) που αφορούν στη χλωρίδα και την πανίδα της Ωκεανίας, καθώς 
και των λαών που ζουν και έζησαν παλιότερα σε αυτή την ήπειρο και τις οργανώνουν σε 
ένα αρχείο λογισμικού παρουσίασης (τους προτρέπουμε να μη δημιουργήσουν περισσό-
τερες από 5 διαφάνειες, ώστε να μην είναι πολύ χρονοβόρα η παρουσίαση τους στο σύνο-
λο της τάξης). 

5) Κάνουν κάτι ανάλογο με το παραπάνω έχοντας ως αντικείμενο παρουσίασης τα αξιοθέ-
ατα της Ωκεανίας. 

6) Οι μαθητές επεξεργάζονται με τη βοήθεια του λογισμικού οπτικοποίησης wordle, κείμε-
νο σχετικό με την Ωκεανία που έχουν αντιγράψει από την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια 
wikipepia και καλούνται να παρατηρήσουν ποιες είναι οι λέξεις που εμφανίζονται περισ-
σότερο (μετανάστευση, ωκεάνιο κλίμα κλπ.). Στη συνέχεια ακολουθεί σχολιασμός και συ-
ζήτηση.  

7) Με την αξιοποίηση του λογισμικού επεξεργασίας δεδομένων, γίνεται συλλογή - επεξερ-
γασία και σύγκριση αριθμητικών δεδομένων (πληθυσμός - έκταση κλπ.), σε σχέση με άλ-
λους ηπείρους. Τα εν λόγω δεδομένα βρίσκονται είτε με τη χρήση του σχολικού εγχειριδί-
ου, είτε με τη χρήση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας wikipepia. 

8) Με τη χρήση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας wikipepia βρίσκουν πληροφορίες για το 
μήκος των ποταμών της Αυστραλίας, και μιας άλλης ηπείρου (κάθε ομάδα καλείται να επι-
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λέξει διαφορετική ήπειρο). Τις καταγράφουν - οργανώνουν σε πίνακα σε ένα αρχείο κειμε-
νογράφου ή επεξεργασίας δεδομένων και προχωρούν στις σχετικές συγκρίσεις.  

9) Με τη χρήση της ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας wikipepia γίνεται συλλογή – επεξεργα-
σία πληροφοριών για την ιστορία της Ωκεανίας από την ιστοσελίδα της wikipedia. Συγκε-
κριμένα θα αναζητηθούν στοιχεία σχετικά με: α) Ποιοι ήταν οι αυτόχθονες (Αβοριγίνες). β) 
Πότε πήγαν οι πρώτοι άποικοι. γ) Από πού προέρχονταν. δ) Ποιος ήταν ο λόγος της τόσο 
μακρινής μετακίνησής τους. ε) Τι αποτέλεσμα είχε αυτό στη φυσιογνωμία της ηπείρου. Οι 
πληροφορίες που θα συλλεχθούν θα καταγραφούν συνοπτικά σε ένα αρχείο κειμενογρά-
φου ή λογισμικού παρουσίασης. Προτείνεται οι παραπάνω πληροφορίες να κατανεμηθούν 
στις ομάδες και να μη συλλεχθούν – επεξεργαστούν στο σύνολό τους από όλες τις ομάδες 
των μαθητών. 

Τέλος κάθε ομάδα - σε σχέση με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες - καλείται: 

• να πλοηγηθεί στις προτεινόμενες από το δάσκαλο ιστοσελίδες, 

• να χρησιμοποιήσει λέξεις - κλειδιά που συγκεκριμενοποιούν την αναζήτηση και α-
ποφεύγουν την άσκοπη πλοήγηση, 

• να εισάγει εικόνες στο λογισμικό παρουσίασης ή στον κειμενογράφο, 

• να μορφοποιήσει τα κείμενα. 

Στο τέλος οι μαθητές αποθηκεύουν τις εργασίες τους και τις εκτυπώνουν πρόχειρα.  

Κάνουν τις τελευταίες διορθώσεις και την τελική εκτύπωση. 

Πρόσθετες πληροφορίες - Επίλογος 

Για τις ανάγκες του μαθήματος έχει δημιουργηθεί ανάλογος φάκελος στην επιφάνεια εργα-
σίας των Η/Υ με όλο το απαραίτητο υλικό για την διδασκαλία. Ο δάσκαλος δίνει σαφείς ο-
δηγίες για την εργασία που πραγματοποιείται από τους μαθητές αλλά και το χρόνο που 
έχουν στην διάθεση τους για να ολοκληρώσουν την εργασία τους. Είναι ευνόητο πως το 
βιβλίο δασκάλου αποτελεί σημείο αναφοράς για το δάσκαλο. Χρησιμοποιούμε το φύλλο 
εργασιών του βιβλίου του μαθητή καθώς και τα συμπληρωματικά στοιχεία που δίνονται 
από τις ιστορικές πηγές, προκειμένου να βοηθηθούν οι μαθητές στη διερευνητική τους 
προσπάθεια. Είναι ευνόητο πως όλες οι ομάδες θα παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην 
τάξη. Αν και φαίνεται πως η αξιολόγηση των μαθητών γίνεται την τελευταία διδακτική ώρα 
(όγδοη), στην πραγματικότητα όλες οι δραστηριότητες σε όλα τα φύλλα εργασία, είναι κατ’ 
ουσία αξιολογικές δοκιμασίες που διερευνούν κατά πόσο επετεύχθησαν οι στόχοι που τέ-
θηκαν αρχικά. 

Επίσης, μετά την επεξεργασία του θέματος (και το πέρας των φύλλων εργασίας), τα παιδιά 
καλούνται μέσα από διεξοδική συζήτηση να αξιολογήσουν και να αυτοαξιολογηθούν, να 
σημειώσουν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία του σχεδίου εργασίας και να εντοπίσουν 
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δυσκολίες που συνάντησαν ή πτυχές του θέματος που δεν έχουν διαπραγματευτεί ή που 
ανακάλυψαν κατά τη διάρκεια της υλοποίησης και τις θεωρούν ενδιαφέρουσες. 

Συνοψίζοντας, θα λέγαμε πως ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός διαθεματικού σεναρίου 
που ενσωματώνει τα λογισμικά που προαναφέρθηκαν και αποβλέπει στην παιδαγωγική 
αξιοποίηση τους, είναι μια ιδιαίτερα σύνθετη διαδικασία. Απαιτεί πολλές γνώσεις από τον 
εκπαιδευτικό, προκειμένου να επιτευχθεί ένα αποτέλεσμα ικανοποιητικό σε ότι αφορά 
στην επιτυχία των διδακτικών στόχων που θέτει. 

Συμπεράσματα 

Η χρήση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη ανοίγει νέες προοπτικές και δυνατότητες, με την 
προϋπόθεση ότι θα ληφθούν υπ’ όψιν οι παιδαγωγικοί προβληματισμοί και θα αντιμετωπι-
σθούν τα προβλήματα υλοποίησής της. Η τεχνολογία από μόνη της δεν μπορεί να υλοποιή-
σει τα πάντα ακόμη και στα καλύτερα εκπαιδευτικά συστήματα. Η τεχνολογία διαθέτει, ω-
στόσο, απεριόριστες δυνατότητες για βελτιστοποίηση της εκπαιδευτικής προσπάθειας με 
γνώμονα τη δημιουργία μαθητοκεντρικών και γνωσιοκεντρικών μαθησιακών περιβαλλό-
ντων, τη δόμηση αναλυτικών προγραμμάτων με βάση αυθεντικές καταστάσεις της σύγχρο-
νης πραγματικότητας, την υιοθέτηση ανάλογων στρατηγικών αξιολόγησης της εκπαιδευτι-
κής προσπάθειας και άριστα καταρτισμένους εκπαιδευτικούς λειτουργούς. Η επιτυχία κάθε 
εκπαιδευτικής προσπάθειας εξαρτάται από τη συντονισμένη δράση όλων των εμπλεκομέ-
νων φορέων. 

Στο διδακτικό σενάριο που παρουσιάστηκε έγινε προσπάθεια να καταφανούν τα παραπάνω 
στοιχεία μέσα από μια ανοιχτή διδακτική πρόταση η οποία τίθεται στην ευχέρεια του κάθε 
διδάσκοντος ώστε μέσα από τη μελέτη της, να μπορεί να τον οδηγήσει να κάνει τις όποιες 
επιλογές του με βάση τις ανάγκες των μαθητών, το χρόνο που διαθέτει και τους στόχους 
που διατείνεται να υλοποιήσει. 
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1ο Φύλλο εργασίας 

Ονόματα ομάδας:  

..................................................................................................................................................... 

Οδηγίες : 

Στον υποφάκελο «ΦΥΛΛΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ» που βρίσκεται στο φάκελο «ΩΚΕΑΝΙΑ» (επιφάνεια ερ-
γασίας) να ανοίξετε το αρχείο εννοιολογικού χάρτη (inspiration) με τίτλο: «1ο ΦΥΛΛΟ ΕΡ-
ΓΑΣΙΑΣ» .  

Με την ομάδα σας θα χρειαστεί να συμπληρώσετε και να ολοκληρώσετε το σχεδιάγραμμα 
που αφορά στις ηπείρους της γης και τις θέσεις τους, τα κράτη της Ωκεανίας και τις πρω-
τεύουσές τους. Αν δεν είστε απολύτως σίγουροι για τις γνώσεις σας το λογισμικό Google 
Earth σίγουρα θα σας βοηθήσει !!! 

Το σχεδιάγραμμα μπορεί να έχει τη μορφή που φαίνεται παρακάτω : 
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2ο Φύλλο εργασίας 

Ονόματα ομάδας:  

……………………………………………………………………............................................................. 

Οδηγίες : 

Αφού μελετήσουμε καλά τα στοιχεία (από το βιβλίο μας) που αφορούν στην ήπειρο της 
Ωκεανίας, με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου (word), διατυπώνουμε ερωτήσεις που 
να έχουν σαφές νόημα. Στη συνέχεια μπορούμε να εργαστούμε με έναν από τους παρακά-
τω προτεινόμενους τρόπους: 

α) Εκτυπώνουμε το φύλλο εργασίας που δημιουργήσαμε και το δίνουμε στην ομάδα που 
βρίσκεται στα δεξιά μας. Η ομάδα που θα το πάρει θα πρέπει να απαντήσει γραπτώς στις 
ερωτήσεις που έχουμε θέσει. Αντίστοιχα και η δική μας ομάδα θα απαντήσει γραπτώς στις 
ερωτήσεις του φύλλου εργασίας που θα πάρει από την ομάδα που βρίσκεται στ’ αριστερά 
της. 

ή 

β) Μπορούμε να κάνουμε ακριβώς το ίδιο δουλεύοντας χωρίς μολύβι και χαρτί!!! Απλά 
όλες οι ομάδες μας θα…. μετακομίσουν στον υπολογιστή που βρίσκεται στα δεξιά τους !!! 
Στην περίπτωση αυτή θα απαντήσουμε στο φύλλο εργασίας χρησιμοποιώντας μόνο το 
πληκτρολόγιό μας.    

Συζητάμε και αποφασίζουμε από κοινού ποιον από τους παραπάνω προτεινόμενους τρό-
πους θα επιλέξουμε. 

Το φύλλο εργασίας μας μπορεί να έχει τη μορφή που προτείνεται στην επόμενη σελίδα : 

Ερωτήσεις σχετικές με την ήπειρο της Ωκεανίας 

1η ερώτηση :  

Τι γνωρίζετε για ………………………………………………………………………………………. 

 

Απάντηση : 
……………………………………………………………………………………………………….……………………………………… 
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3ο Φύλλο εργασίας 

Ονόματα ομάδας:  

……………………………………………………………………............................................................. 

Οδηγίες : 

Αναζητούμε από το βιβλίο μας ή από το διαδίκτυο,* τις σημαίες των χωρών της Ωκεανίας. Επιλέ-
γουμε αυτή που μας αρέσει περισσότερο και την εκτυπώνουμε για να τη βλέπουμε. Στη συνέχεια 
με τη χρήση του λογισμικού ζωγραφικής (tuxpaint), τη σχεδιάζουμε και τη χρωματίζουμε κατάλ-
ληλα.  

* (http://www.xn--kxadfld7dtbug.com/zwgrafikh-shmaiev-twn-cwron-thv-wkeaniav.html  ή  
http://www.fotw.net/flags/country.html#a) 
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Διδασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας με τη χρήση του εργαλείου Storybird 
στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση 
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Περίληψη 

Σε αυτή την εργασία παρουσιάζεται μια πιλοτική μελέτη περίπτωσης αξιοποίησης του δια-
δικτυακού συνεργατικού εργαλείου ψηφιακής αφήγησης Storybird, σε μια διαθεματική δι-
δασκαλία του μαθήματος της Γλώσσας μέσα από τις ΤΠΕ, στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
Βασικός στόχος της μελέτης είναι η συμβολή μιας τέτοιας εκπαιδευτικής παρέμβασης στη 
διαμόρφωση θετικότερης στάσης των μαθητών ως προς: α) το διδασκόμενο μάθημα και β) 
τη χρήση και τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

Λέξεις - κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, Storybird, Γλώσσα, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Τις τελευταίες δεκαετίες, έχει εκφραστεί η άποψη ότι ο όρος «αφήγηση» δε σχετίζεται α-
ποκλειστικά ούτε με τη λογοτεχνία ούτε και με τη γλώσσα: αφήγηση μπορούμε να έχουμε 
στην καθημερινή ζωή αλλά και σε άλλες τέχνες, όπως για παράδειγμα στον κινηματογράφο 
ή ακόμη και σ' ένα έργο ζωγραφικής ή γλυπτικής. Σήμερα, πολλοί υποστηρίζουν την άποψη 
ότι ο άνθρωπος έχει την έμφυτη ικανότητα να οργανώνει με τρόπο αφηγηματικό τις εμπει-
ρίες του. Από αυτή τη σκοπιά, η «αφήγηση» είναι ένας από τους σημαντικότερους όρους 
της εποχής μας, όχι μόνο για τη μελέτη της λογοτεχνίας, αλλά για όλες σχεδόν τις επιστήμες 
του ανθρώπου (Παρίσης & Παρίσης, 2000).  

Ψηφιακή Αφήγηση 

Τα τελευταία χρόνια, τα ψηφιακά μέσα και εργαλεία έχουν οδηγήσει τους εκπαιδευτικούς 
σε νέες προσεγγίσεις προκειμένου να ωθήσουν τους μαθητές προς την εποικοδομητική μά-
θηση, την παρουσίαση και το διαμοιρασμό της αποκτηθείσας γνώσης (Stanley, 2003). Μια 
από τις σημαντικότερες προσεγγίσεις προς αυτή την κατεύθυνση είναι η ψηφιακή αφήγη-
ση. 

Από τους πρωτοπόρους του πεδίου της ψηφιακής αφήγησης, ο Joe Lambert και η Dana 
Atchley στις αρχές της δεκαετίας του 1990 ιδρύουν το κέντρο ψηφιακών μέσων στο Σαν 
Φραντσίσκο (San Francisco Center for Digital Media). Το 1998, το κέντρο μεταφέρεται στο 
Berkeley και μετονομάζεται σε Κέντρο για την ψηφιακή αφήγηση (CDS). Μέσα από το CDS, 
άνθρωποι με ελάχιστη ή καθόλου εμπειρία στη χρήση των πολυμέσων, μπόρεσαν να αξιο-
ποιήσουν την αφήγηση ως μέσο προσωπικής έκφρασης, ικανοποίησης και γενικότερα επι-
κοινωνίας με τη χρήση ψηφιακών και διαδραστικών μέσων.  
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Υπάρχουν πολλοί ορισμοί σχετικά με την ψηφιακή αφήγηση, αλλά σε γενικές γραμμές όλοι 
σχετίζονται με την ιδέα του συνδυασμού της τέχνης της αφήγησης με τη χρήση ψηφιακών 
πολυμέσων (π.χ. εικόνες, ήχος και video). Ως ψηφιακή αφήγηση ορίζεται ο συνδυασμός της 
παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τα πολυμέσα και τα εργαλεία επικοινωνίας. Είναι 
μια διαδικασία που συνδυάζει τα ψηφιακά μέσα, για να εμπλουτίσει και να ενισχύσει το 
γραπτό ή τον προφορικό λόγο (Lathem, 2005). 

Σύμφωνα με τους Dorner, Grimm και Abawi (2002) μέσω της ψηφιακής αφήγησης το κοινό 
που παρακολουθεί, δεν έχει μόνο το ρόλο του ακροατή, αλλά και του μαθητή που μπορεί 
να αλληλεπιδράσει και να διαμορφώσει την ιστορία. Η ψηφιακή αφήγηση όχι μόνο εξάπτει 
τη φαντασία των εκπαιδευομένων, αλλά η δημιουργία ιστοριών γεμάτων νόημα ανυψώνει 
την εκπαιδευτική εμπειρία και για τους δασκάλους και για τους μαθητές (Robin & Pierson, 
2005). Μέσα από τη δυναμική και ευέλικτη φύση της ψηφιακής αφήγησης χρησιμοποιείται 
πλήθος γνωστικών διαδικασιών που υποστηρίζουν τη μάθηση, από τη γλωσσολογική ικανό-
τητα μέχρι την οπτικο-χωρική, τη μουσική, τη νατουραλιστική, την κιναισθητική και την 
διαπροσωπική αντιληπτική ικανότητα (Lynch & Fleming, 2004). Σύμφωνα με τη Barrett 
(2006) η ψηφιακή αφήγηση διευκολύνει τη σύγκλιση των τεσσάρων μαθητοκεντρικών 
στρατηγικών μάθησης: της δέσμευσης των μαθητών, του αναστοχασμού, της μάθησης με 
τη μέθοδο project και της αποτελεσματικής ενσωμάτωσης της τεχνολογίας στη διδασκαλία. 

Η ψηφιακή αφήγηση δημιουργεί κίνητρα μέσα σε ένα πλαίσιο αυθεντικής μάθησης όπου οι 
μαθητές μπορούν να αφηγηθούν τις γνώσεις τους, να λάβουν ανατροφοδότηση (Coventry 
& Oppermann, 2009), να αναπτύξουν την σκέψη και την προσωπικότητά τους(Benmayor, 
2008). Ακόμη, βελτιώνουν το κίνητρό τους για μάθηση, ενθαρρύνονται στη συνεργατική 
μάθηση, αναπτύσσουν κριτική σκέψη και στρατηγικές επίλυσης προβλημάτων (Pitler, 
2006). Γενικότερα, μέσα από την ψηφιακή αφήγηση οι μαθητές έχοντας την τεχνολογία στα 
χέρια τους, μπορούν να την χρησιμοποιήσουν κατάλληλα προς χάριν της δικής τους αυτο-
νομίας (Bull & Kajder, 2004). 

Το εργαλείο Storybird 

Για την πραγματοποίηση της συγκεκριμένης παρέμβασης επιλέχθηκε το storybird, ένα συ-
νεργατικό εργαλείο ψηφιακής αφήγησης. Οι μαθητές χρησιμοποιούν συλλογές έργων καλ-
λιτεχνών από όλο τον κόσμο, για να εμπνευστούν και να γράψουν ιστορίες (Olthouse & Mil-
ler, 2012).Μόλις επιλέξουν τη συλλογή μπορούν να «χτίσουν» την ιστορία τους κάνοντας 
drag and drop εικόνες και δημιουργώντας μια ιστορία που να ταιριάζει.  

Σημαντικός λόγος που οδήγησε στην επιλογή, αποτελεί το γεγονός ότι δεν απαιτείται εγκα-
τάστασή σε κάποιον τοπικό υπολογιστή καθιστώντας με αυτόν τον τρόπο ευκολότερη και 
γρηγορότερη την προετοιμασία που απαιτείται από τον εκπαιδευτικό, αλλά παράλληλα 
μπορεί να υπάρχει πρόσβαση στα παραγόμενα των μαθητών από οποιονδήποτε υπολογι-
στή.  

Μια ακόμη σημαντική ρύθμιση είναι αυτή που ο χρήστης καθορίζει σε ποιούς μπορεί να 
δημοσιοποιηθεί κάθε ιστορία που δημιουργείται. Έτσι, κάθε ψηφιακό παραμύθι μπορεί να 
είναι προσβάσιμο σε όλους, δίνεται όμως και η επιλογή ο ιδιοκτήτης του να το διατηρήσει 
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ιδιωτικό και να το κοινοποιήσει μόνο στα άτομα που ο ίδιος θέλει. Μέσα από αυτή τη ρύθ-
μιση προστατεύονται οι χρήστες, ιδιαίτερα όταν αυτοί είναι ανήλικοι μαθητές. Επιπρόσθε-
τα, δεν απαιτείται η χρήση λογαριασμού email από τους μαθητές για την εγγραφή τους και 
το λογισμικό διατίθεται δωρεάν. 

Μια άλλη δυνατότητα είναι η δημιουργία λογαριασμού εκπαιδευτικού. Ο εκπαιδευτικός 
μπορεί να δημιουργήσει «τάξεις», να προσθέσει όλους τους μαθητές και να ελέγχει τους 
λογαριασμούς τους. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να θέσουν εργασίες και το απαραίτητο χρο-
νοδιάγραμμα στο πλαίσιο του οποίου θα πρέπει να ολοκληρωθούν, έχουν όμως και την 
δυνατότητα επιλογής και ορισμού μιας συγκεκριμένης συλλογής εικόνων, τις οποίες μπο-
ρούν να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές για κάθε εργασία. 

Για κάθε ιστορία που δημοσιεύεται, δίνεται η δυνατότητα να προστεθούν σχόλια από τα 
υπόλοιπα άτομα της τάξης. Μέσα από την ανταλλαγή σχολίων, ο δημιουργός της ιστορίας 
παίρνει την απαραίτητη ανατροφοδότηση και αξιολόγηση του έργου του, φτάνοντας με 
αυτόν τον τρόπο στον αναστοχασμό και στην ανάπτυξη κριτικής σκέψης.  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Ερευνητική μέθοδος - Επιλογή δείγματος 

Η παρούσα έρευνα αποτελεί μια πιλοτική μελέτη, όπου διενεργείται πείραμα πεδίου σε 
πειραματική ομάδα, με διπλή μέτρηση πριν και μετά τη διεξαγωγή του πειράματος. Το 
δείγμα που χρησιμοποιήθηκε για το πείραμα, αποτελούν 18 μαθητές της Ε’ τάξης του δη-
μοτικού. 

Ερευνητικές Υποθέσεις 

1. Η ενσωμάτωση ενός εργαλείου, όπως το Storybird, στα πλαίσια ενός εκπαιδευτικού σε-
ναρίου συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικότερης στάσης των μαθητών σχετικά με τη χρήση 
και τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 

2. Όταν χρησιμοποιείται ένα διαδικτυακό, συνεργατικό εργαλείο γενικής χρήσης, όπως το 
Storybird, επιτυγχάνεται η κατάκτηση των διδακτικών στόχων που αφορούν το μάθημα της 
Γλώσσας, από τους μαθητές. 

3. Η αξιοποίηση ενός εργαλείου, όπως το Storybird, στη διδασκαλία του μαθήματος της 
Γλώσσας και της παραγωγής γραπτού λόγου συμβάλλει στη διαμόρφωση θετικότερης στά-
σης των μαθητών προς το γνωστικό αντικείμενο. 

Ερευνητικά Εργαλεία 

• Ερωτηματολόγια. Συμπληρώθηκαν από τους μαθητές πριν και μετά τη διεξαγωγή του 
πειράματος. 

o Στάσεις και απόψεις σχετικά με τη χρήση και τη χρησιμότητα του Η/Υ. 

o Στάσεις και απόψεις σχετικά με το μάθημα της Γλώσσας. 
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• Ρουμπρίκα Αξιολόγησης. Συμπληρώθηκε από τους μαθητές πριν και μετά τη διεξαγωγή 
του πειράματος. 

o Ρουμπρίκα Αξιολόγησης σχετικά με τη συγγραφή έκθεσης. 

• Ρουμπρίκα Αξιολόγησης του τελικού παραδοτέου. Συμπληρώθηκε από τον εκπαιδευτικό 
της τάξης για κάθε ομάδα ξεχωριστά. 

• Παρατηρήσεις. Χρησιμοποιήθηκε η παρατήρηση ως εργαλείο, προκειμένου ο εκπαιδευ-
τικός να έχει πρόσβαση όχι μόνο στα δευτερογενή αλλά και στα πρωτογενή δεδομένα. 

Διδακτική προσέγγιση 

Το σενάριο δομείται σύμφωνα με τις αρχές της Συνεργατικής Μάθησης με υποστήριξη υ-
πολογιστή (Computer-supported Collaborative Learning, CSCL). Η Συνεργατική Μάθηση α-
παρτίζεται από πλήθος εκπαιδευτικών προσεγγίσεων που αφορούν στην κοινή πνευματική 
προσπάθεια μαθητών, ή μαθητών και καθηγητών μαζί. Αποτελεί μια κοινωνικο-πολιτισμική 
προσέγγιση της μάθησης, όπου το άτομο μέσα από τη συμμετοχή του σε ένα κοινωνικό σύ-
στημα, την κουλτούρα του συστήματος αυτού και των εργαλείων επικοινωνίας που χρησι-
μοποιούνται, διαμορφώνουν τη γνωστικότητά του εκπαιδευομένου και συνιστούν πηγή για 
τη μάθηση και την εξέλιξή του.  

  Σχεδιασμός εκπαιδευτικής παρέμβασης 

Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση βασίζεται στο μοντέλο 5E Instructional Model, το 
οποίο ενθαρρύνει τους μαθητές να αντιμετωπίσουν τον αρχικό τους συλλογισμό με νέα 
στοιχεία και τελικά να τροποποιήσουν οποιεσδήποτε προϋπάρχουσες παρανοήσεις μπορεί 
να είχαν. Το μοντέλο 5Ε χωρίζεται σε πέντε φάσεις μάθησης: Εμπλοκή, Διερεύνηση, Εξήγη-
ση, Επεξεργασία και Αξιολόγηση (Sampson et al.). 

Οι στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου με την ολοκλήρωση της διδασκαλίας ήταν:  

• ως προς τους μαθητές: α) Η έκφραση των συναισθημάτων των μαθητών, β) Η αποτύπωση 
των συναισθημάτων με το εργαλείο Storybird, γ) Οπτικοποίηση και αναπαράσταση των 
συναισθημάτων. 

• ως προς τη διδακτική του γλωσσικού μαθήματος: α) συνειδητοποίηση από τους μαθητές 
της ιδιαιτερότητας της δομής των εικονογραφημένων ιστοριών, β) ανάπτυξη κίνητρου 
στους μαθητές και εξοικείωση με την παραγωγή πολυτροπικού κειμένου. 

• σε σχέση με τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας: α) η αξιοποίηση δια-
δικτυακών εφαρμογών για την οργάνωση, ανάλυση και παρουσίαση δεδομένων, β) η 
χρησιμοποίηση διαδικτυακών εργαλείων για την πραγματοποίηση εργασίας στο γνωστι-
κό αντικείμενο της Νεοελληνικής Γλώσσας. 

Οργάνωση διδασκαλίας – Υλικοτεχνική υποδομή 
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Η διεξαγωγή της διδακτικής πρότασης πραγματοποιήθηκε αρχικά στην αίθουσα διδασκαλί-
ας και στη συνέχεια στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 
ατόμων (1 αγόρι, 1 κορίτσι). Είχε διάρκεια έξι διδακτικές ώρες. 

Η πιλοτική μελέτη οργανώθηκε στις ακόλουθες φάσεις: 

1η Φάση - Εισαγωγική παρουσίαση στην τάξη: α) της εκπαιδευτικής παρέμβασης και β) 
της αναγνώρισης των συναισθημάτων. Πραγματοποιήθηκε ένας καταιγισμός ιδεών σχετικά 
με το τα συναισθήματα και σε ποιες περιπτώσεις εμφανίζεται το κάθε ένα.  

2η Φάση –Οι μαθητές συγκέντρωσαν και κατέγραψαν τις έννοιες. Στη συνέχεια, έγραψαν 
μια έκθεση μέσω της οποίας παρουσίασαν κάποια συναισθήματα. 

3η Φάση – Η παρέμβαση συνεχίζεται στο εργαστήριο πληροφορικής. Αφού δίνονται 
στους μαθητές η ρουμπρίκα και τα ερωτηματολόγια να τα συμπληρώσουν, χωρίζονται σε 
ομάδες. Γίνεται παρουσίαση του εργαλείου Storybird και οι ομάδες καλούνται να δημιουρ-
γήσουν «Το βιβλίο των συναισθημάτων», ένα εικονογραφημένο βιβλίο, στο οποίο θα πα-
ρουσιάζουν τα συναισθήματα, συνοδεύοντάς τα με εικόνες της επιλογής τους. 

4η Φάση – Συγγραφή των βιβλίων με συνεχή ανατροφοδότηση από την εκπαιδευτικό. 

5η Φάση – Αξιολόγηση: Παρουσίαση των βιβλίων σε όλη την τάξη, με σχολιασμό από 
τους μαθητές και από την εκπαιδευτικό. Τέλος, οι μαθητές συμπλήρωσαν τη ρουμπρίκα και 
τα ερωτηματολόγια που είχαν συμπληρώσει και πριν τη διεξαγωγή του πειράματος. 

Αποτελέσματα 

1η Ερευνητική Υπόθεση  

Συγκρίνοντας τα αποτελέσματα των απαντήσεων των μαθητών πριν και μετά τη διεξαγωγή 
του πειράματος (πίνακας 1), παρατηρούμε σημαντική αύξηση στις απαντήσεις «συμφωνώ», 
από 22,2% σε 44,4%, στην πρόταση «μου αρέσει να χρησιμοποιώ τον ηλεκτρονικό υπολογι-
στή», μετά τη συμμετοχή τους στο πείραμα. 

Πριν τη διεξαγωγή του πειράματος ένα ποσοστό 44,4% των μαθητών είχε δηλώσει ότι το 
κουράζει η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή. Το ποσοστό μειώθηκε, μετά το πείραμα, σε 
27,8%. Τέλος, παρατηρούμε ότι πριν τη διεξαγωγή του πειράματος ένα ποσοστό 61,1% των 
μαθητών δήλωνε ότι κάποιος που γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρονικό υπολο-
γιστή μπορεί να βρει μια καλή δουλειά. Το ποσοστό αυτό μετά τη συμμετοχή των μαθητών 
στο πείραμα αυξήθηκε σε 77,7%. Στις υπόλοιπες 4 προτάσεις, δεν υπήρξαν σημαντικές δια-
φορές στις απαντήσεις των μαθητών πριν και μετά το πείραμα. 

2η Ερευνητική Υπόθεση  

Με βάση τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από την αξιολόγηση του τελικού παραδοτέου, 
αλλά και από τις παρατηρήσεις του εκπαιδευτικού, υπήρξε σημαντικός βαθμός κατάκτησης 
των στόχων που είχαν τεθεί ως προς το μάθημα της Γλώσσας και της παραγωγής γραπτού 
λόγου. Συγκεκριμένα, 6 από τους 9 ομάδες επέδειξαν άριστα αποτελέσματα σχετικά με την 
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ορθογραφία, τη γραμματική και τη σωστή χρήση των σημείων στίξης, ενώ μόλις 1 ομάδα 
έδωσε ανεπαρκές παραδοτέο ως προς τα παραπάνω στοιχεία. Πέντε από τις 9 ομάδες βαθ-
μολογήθηκαν με άριστα ως προς την οργάνωση, τη δομή και το περιεχόμενο του βιβλίου 
που δημιούργησαν και 3 από αυτές έδωσαν παραδοτέα, τα οποία χαρακτηρίστηκαν επαρ-
κή. Τέλος, και οι εννιά ομάδες, κατάλαβαν τη δομή ενός πολυτροπικού κειμένου και απέ-
δωσαν σωστά τις ιδιαιτερότητες που παρουσιάζει μια εικονογραφημένη ιστορία. 

Δυνατές απαντήσεις 
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Σύνολο 

«Με κουράζει η χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή» 
Απαντήσεις πριν 1 5 4 6 2 18 

5,6% 27,8% 22,2% 33,3% 11,1% 100% 
Απαντήσεις μετά 2 5 6 1 4 18 

11,1% 27,8% 33,3% 5,6% 22,2% 100% 
«Κάποιος που γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή 
μπορεί να βρει μια καλή δουλειά» 
Απαντήσεις πριν 2 1 4 3 8 18 

11,1% 5,6% 22,2% 16,7% 44,4% 100% 
Απαντήσεις μετά 1 0 3 8 6 18 

5,6% 0% 16,7% 44,4% 33,3% 100% 
«Μου αρέσει να χρησιμοποιώ ηλεκτρονικό υπολογιστή» 
Απαντήσεις πριν 1 1 5 4 7 18 

5,6% 5,6% 27,8% 22,2% 38,9% 100% 
Απαντήσεις μετά 1 1 1 8 7 18 

5,6% 5,6% 5,6% 44,4% 38,9% 100% 

Πίνακας 1. Απαντήσεις σχετικά με τη χρήση και χρησιμότητα του Η/Υ. 

3η Ερευνητική Υπόθεση  

Στον πίνακα 2, φαίνεται ότι μετά τη διεξαγωγή του πειράματος υπήρξε μια αύξηση στον 
αριθμό των μαθητών που απολαμβάνουν τη συγγραφή έκθεσης, από 38,9% πριν τη διεξα-
γωγή του πειράματος σε 55,5% μετά. Παράλληλα, παρατηρούμε ότι μειώθηκε ο αριθμός 
των μαθητών που τους κουράζει να γράφουν έκθεση, από 44,5% σε 27,8%. Πρέπει να ση-
μειωθεί ακόμη, ότι 4 από τους 18 μαθητές του δείγματος, κινήθηκαν από τον ουδέτερο ά-
ξονα των απαντήσεων προς τον θετικό στην πρόταση «Είναι πολύ σημαντικό να γνωρίζει 
κάποιος να γράφει σωστά και όμορφα». Στις άλλες 2 προτάσεις που τέθηκαν στους μαθη-
τές, δεν υπήρξε σημαντική μεταβολή στα αποτελέσματα. 
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«Απολαμβάνω να γράφω έκθεση» 
Απαντήσεις πριν 3 4 4 4 3 18 

16,7% 22,2% 22,2% 22,2% 16,7% 100% 
Απαντήσεις μετά 4 2 2 6 4 18 

22,2% 11,1% 11,1% 33,3% 22,2% 100% 
«Με κουράζει η συγγραφή έκθεσης» 
Απαντήσεις πριν 2 4 4 5 3 18 

11,1% 22,2% 22,2% 27,8% 16,7% 100% 
Απαντήσεις μετά 4 4 5 2 3 18 

22,2% 22,2% 27,8% 11,1% 16,7% 100% 

Πίνακας 2. Απαντήσεις σχετικά με τη στάση προς την παραγωγή γραπτού λόγου. 

Αξιοσημείωτες είναι και οι ακόλουθες διαπιστώσεις που προέκυψαν από τη διενέργεια πα-
ρατηρήσεων από την εκπαιδευτικό: 

 Η εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον του εργαλείου έγινε εύκολα και ταχύτα-
τα. 

 Υπήρξε ελάχιστη ανάγκη για παροχή βοήθειας από την εκπαιδευτικό, αναφορικά με 
την εκμάθηση του εργαλείου. 

 Παρατηρήθηκε έντονη κινητοποίηση και ενδιαφέρον, ακόμα και κάποιων «δύσκολων» 
μαθητών. 

Συμπεράσματα 

Οι μαθητές ήταν ιδιαίτερα θετικοί στη χρησιμοποίηση του Storybird, με το οποίο εξοικειώ-
θηκαν με μεγάλη ευκολία. Όλοι μετείχαν στη συγγραφή και συνεργάστηκαν ουσιαστικά. 
Από την επεξεργασία των απαντήσεών τους, φάνηκε μια πιο θετική στάση ως προς τη χρή-
ση και τη χρησιμότητα του ηλεκτρονικού υπολογιστή αλλά και προς την παραγωγή γραπτού 
λόγου. 

Θα ήταν σκόπιμη η επανάληψη της παρέμβασης με τη μορφή οιονεί πειραματικού σχεδίου 
με χρήση πειραματικής ομάδας και ομάδας ελέγχου, έτσι ώστε οι μετρήσεις να είναι συ-
γκρίσιμες αλλά και να επιβεβαιωθεί η σύνδεση της χρήσης του εργαλείου με τα αποτελέ-
σματα της έρευνας. Απαραίτητη θεωρείται βέβαια, και η χρήση μεγαλύτερου δείγματος. 

Τέλος, θα μπορούσε να μελετηθεί η χρήση του εργαλείου Storybird, στο πλαίσιο της διδα-
σκαλίας του μαθήματος της Νεοελληνικής Γλώσσας και σε άλλες ηλικιακές ομάδες (μικρό-
τερες τάξεις πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, μαθητές γυμνασίου). 
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Εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση 
Παραγωγή τηλεοπτικής διαφήμισης από μαθητές στο πλαίσιο 

προγράμματος καταναλωτικής αγωγής 

Πολυμεροπούλου Βασιλική 
Εκπαιδευτικός Π.Ε 70 

Μ.Δ.Ε. «Τεχνολογίες της Επικοινωνίας και της Πληροφορίας για την Εκπαίδευση» 
Τ.Ε.Α.Π.Η/ΕΚΠΑ 

vassilpolym@gmail.com 

Περίληψη 

Τα μέσα επικοινωνίας έχουν ενσωματωθεί στην καθημερινότητα των παιδιών και τα παιδιά 
αποτελούν τους πιο συχνούς χρήστες αυτών. Καθίσταται έτσι απαραίτητη η εκπαίδευση των 
παιδιών στα μέσα, ώστε να γίνουν κριτικοί καταναλωτές και παραγωγοί των μιντιακών προϊ-
όντων. Στην εισήγηση, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός, η εφαρμογή και η αξιολόγηση ενός προ-
γράμματος εκπαίδευσης μαθητών, 11-12 ετών, στα μέσα επικοινωνίας. Ο σχεδιασμός του 
προγράμματος βασίστηκε σε θεωρητικά μοντέλα γραμματισμού και εκπαίδευσης στα μέσα 
και το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με τη μορφή της εκπαιδευτικής παρέμβασης σε μαθητές Στ’ 
τάξης Δημοτικού. Περιλάμβανε δραστηριότητες αναλυτικού και πρακτικού χαρακτήρα. 
Μέσω της εφαρμογής και της αξιολόγησης της παρέμβασης, τεκμηριώθηκε η άποψη ότι οι 
μαθητές, αυτής της ηλικίας, μπορούν να γίνουν κριτικοί αναλυτές των τηλεοπτικών διαφημί-
σεων και να παράγουν τη δική τους διαφήμιση αξιοποιώντας τον κατάλληλο τεχνολογικό ε-
ξοπλισμό. Το πρόγραμμα μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο υλικό για τους εκπαιδευτικούς 
που επιθυμούν να ασχοληθούν με την εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας. 

Λέξεις - κλειδιά: μέσα επικοινωνίας, παιδί, εκπαίδευση, τηλεοπτικές διαφημίσεις 

Εισαγωγή 

Τα σημερινά παιδιά γεννιούνται σε έναν κόσμο διαποτισμένο από τα μέσα επικοινωνίας (τη-
λεόραση, εφημερίδες, διαδίκτυο, κινητό τηλέφωνο, κ.α.). Από τη βρεφική ηλικία ξεκινά η έκ-
θεσή τους σε κάθε μορφή οθόνης, ενώ από την παιδική ηλικία είναι καθημερινοί χρήστες 
των μέσων (Κούρτη, 2012). Το γεγονός αυτό έχει οδηγήσει στη δημιουργία και την επικρά-
τηση δύο τάσεων: η αισιόδοξη τάση θεωρεί ότι τα μέσα επικοινωνίας μπορούν να ενδυνα-
μώσουν τα παιδιά, ενώ η απαισιόδοξη τάση θεωρεί ότι μπορούν να τα βλάψουν. Η απαισιό-
δοξη τάση εκφράζεται και μέσα από διάφορες έρευνες οι οποίες διεξάγονται τα τελευταία 
χρόνια στην Ελλάδα και οι οποίες ασχολούνται κυρίως με την τηλεόραση, την επιρροή που 
έχει στα παιδιά ή πώς μπορούν αυτά να προστατευτούν από την τηλεόραση (Κούρτη, 2012). 
Ωστόσο, σε πολλές χώρες του κόσμου ήδη από τη δεκαετία του ’60, επιστήμονες και παιδα-
γωγοί, ασχολούνται με το τι μπορεί να κάνει το σχολείο για να προετοιμάσει τους μαθητές 
σε σχέση με τα μέσα επικοινωνίας, παρά να τους προστατεύσει. Αρχίζει έτσι να αναδύεται η 
έννοια του γραμματισμού και της εκπαίδευσης στα μέσα (Χαραμής, 2012). 

Για να διαχωριστούν οι δύο όροι – γραμματισμός και εκπαίδευση- αναφέρουμε την άποψη 
του Buckingham (2003), σύμφωνα με την οποία, εκπαίδευση στα μέσα είναι η διαδικασία της 
μάθησης και της διδασκαλίας σχετικά με τα μέσα, ενώ γραμματισμός είναι το αποτέλεσμα 
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αυτής της διαδικασίας, δηλαδή οι γνώσεις και οι δεξιότητες που αποκτούν οι εκπαιδευόμε-
νοι. Συνεπώς, η εκπαίδευση στα μέσα δεν πρέπει να συγχέεται με τη διδασκαλία και τη μά-
θηση διά μέσου ή με τη βοήθεια των μέσων. 

Μέσω της εκπαίδευσης των παιδιών και των νέων στα μέσα επικοινωνίας, επιδιώκεται αυτοί, 
να καταναλώνουν κριτικά τα προϊόντα των μέσων, να αντιληφθούν ότι οι γνώσεις που τους 
προσφέρουν αποτελούν κοινωνικές κατασκευές και να είναι σε θέση να διερωτώνται για το 
δημιουργό, τις προθέσεις και τον τρόπο παραγωγής ενός μιντιακού προϊόντος (Κούρτη, 
2012). Πιο συγκεκριμένα, σύμφωνα με το Κέντρο Μιντιακού Γραμματισμού 
(http://www.medialit.org/), τα παιδιά χρειάζεται να μπορούν να απαντούν σε πέντε ερωτή-
ματα: Πώς λειτουργούν τα μέσα; Πώς κατασκευάζουν την πραγματικότητα; Ποιοι και με 
ποιον τρόπο δημιουργούν μηνύματα; Πώς μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα μέσα για να 
εκφραστεί; Ταυτόχρονα πρέπει να δίνεται στους μαθητές η δυνατότητα να ασχολούνται με 
τη δική τους δημιουργική παραγωγή μιντιακού προϊόντος και να αποκτούν έτσι την ικανό-
τητα να εκφράζονται και να επικοινωνούν με τους άλλους (Buckingham, 2003˙ Κούρτη, 2012). 
Το μοντέλο μάθησης που συνδυάζει την κριτική ανάλυση με τη δημιουργική παραγωγή οπτι-
κοακουστικών κειμένων αποτελεί μία πλήρη μορφή γραμματισμού στα μέσα επικοινωνίας. 
Η βρετανική ρυθμιστική αρχή για τις μαζικές επικοινωνίες (OFCOM) δίνει τον εξής ορισμό για 
το γραμματισμό και την εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας: «είναι η ικανότητα πρόσβασης, 
κατανόησης, και δημιουργίας επικοινωνίας σε μία ποικιλία από περιβάλλοντα» 
(http://www.ofcom.org.uk). Αναλυτικότερα, πρόσβαση σημαίνει χρήση των μέσων και των 
δυνατοτήτων τους, κατανόηση σημαίνει κριτική ερμηνεία του περιεχομένου των μέσων επι-
κοινωνίας και δημιουργία σημαίνει παραγωγή μιντιακών προϊόντων όπως κατασκευή ιστο-
σελίδας, παραγωγή βίντεο, κ.α. (Buckingham, 2003).  

Στην Ελλάδα, παρά το γεγονός ότι αυξάνονται συνεχώς οι υποστηρικτές της άποψης ότι είναι 
πια αναγκαίο να εκπαιδεύονται οι μαθητές και οι νέοι στα μέσα, διαπιστώνεται ακόμη με-
γάλο χάσμα μεταξύ του σχολείου και του χώρου των μέσων επικοινωνίας. Η εφαρμογή ολο-
κληρωμένων προγραμμάτων εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας απουσιάζει εντελώς ή πε-
ριορίζεται σε μικρής κλίμακας προσπάθειες εκπαιδευτικών οι οποίοι δείχνουν έντονο ενδια-
φέρον για το θέμα (Κούρτη, 2008).  

Σχεδιασμός προγράμματος εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας 

Στην παρούσα εισήγηση, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός και η υλοποίηση ενός προγράμματος 
εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας σε μαθητές της Στ΄ τάξης, με απώτερο στόχο την κατα-
ναλωτική αγωγή των μαθητών. Η καταναλωτική αγωγή συμπεριλαμβάνεται στο Αναλυτικό 
Πρόγραμμα Σπουδών της Πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στο πλαίσιο υλοποίησης διαθεματι-
κών προγραμμάτων Αγωγής Υγείας. Το πρόγραμμα, ασχολείται με την τηλεόραση ως μέσο 
και τις εμπορικές τηλεοπτικές διαφημίσεις ως μιντιακά προϊόντα. Η εφαρμογή προγράμμα-
τος εκπαίδευσης των μαθητών στις τηλεοπτικές εμπορικές διαφημίσεις, προωθεί την ανά-
μειξη του σχολείου στην καταναλωτική αγωγή των μαθητών και την κριτική κατανάλωση των 
τηλεοπτικών διαφημιστικών μηνυμάτων. Το πρόγραμμα εκπαίδευσης των μαθητών στα 
μέσα επικοινωνίας, υλοποιήθηκε με τη μορφή της εκπαιδευτικής παρέμβασης η οποία πραγ-
ματοποιήθηκε στο 16ο Δημοτικό Σχολείο Αχαρνών σε 15 μαθητές της Στ’ τάξης. Στόχοι του 
προγράμματος ήταν οι εξής: 1) Να μάθουν ποιος δημιουργεί τις διαφημίσεις και για ποιο 
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λόγο. 2) Να γνωρίσουν την οικονομική σχέση των διαφημίσεων με τα μέσα επικοινωνίας. 3) 
Να αντιληφθούν ότι οι τηλεοπτικές διαφημίσεις αποτελούν κατασκευές. 4) Να γνωρίσουν τη 
μιντιακή γλώσσα των διαφημίσεων, τους κώδικες και τις συμβάσεις της. 5) Να εξοικειωθούν 
οι μαθητές με την οπτικοακουστική γλώσσα, τις συμβάσεις και τα νοήματά της. 6) Να αντι-
ληφθούν με βιωματικό τρόπο ότι η παραγωγή μιας τηλεοπτικής διαφήμισης απαιτεί τη σύ-
μπραξη πολλών και διαφορετικών συντελεστών. 7) Να εξοικειωθούν με την τεχνολογία που 
απαιτείται για την παραγωγή μιας τηλεοπτικής διαφήμισης. 

Η εκπαίδευση στα μέσα επικοινωνίας στηρίζεται σε τέσσερις βασικές έννοιες (Buckingham, 
2003): τη μιντιακή γλώσσα, την παραγωγή, την αναπαράσταση και το κοινό. Οι έννοιες αυτές 
αποτέλεσαν τη βάση για το σχεδιασμό και την οργάνωση του προγράμματος εκπαίδευσης 
των μαθητών στις τηλεοπτικές διαφημίσεις. Το πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερις ενότη-
τες δραστηριοτήτων αναλυτικού αλλά και πρακτικού χαρακτήρα, οι οποίες παρουσιάζονται 
παρακάτω. 

Εφαρμογή προγράμματος εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας 

Στην πρώτη ενότητα δραστηριοτήτων, διερευνήθηκαν οι προϋπάρχουσες αντιλήψεις των μα-
θητών σχετικά με τη διαφήμιση και έγινε μία πρώτη επαφή με την έννοια της διαφήμισης. 

Οι δραστηριότητες της δεύτερης ενότητας αποσκοπούσαν στην εξοικείωση των μαθητών με 
την οπτικοακουστική γλώσσα. Οι μαθητές, μέσα από κατάλληλες δραστηριότητες, εξέτασαν 
τα στοιχεία μιας εικόνας (καδράρισμα, σύνθεση), την αποδόμησαν στα συστατικά της μέρη 
και εντόπισαν τα μηνύματα που προσπαθούσαν να μεταδώσουν. Εξέτασαν ακόμη τα είδη 
του ήχου των μιντιακών κειμένων και πώς αυτά διαμορφώνουν τη διάθεση ενός κειμένου. 
Έμαθαν πώς δημιουργούνται οι κινούμενες εικόνες, πειραματίστηκαν με την κάμερα και τη 
φωτογραφική μηχανή και εξοικειώθηκαν με το ειδικό τεχνικό λεξιλόγιο (κάδρο, πλάνο, κο-
ντινή λήψη κ.α.). Η εξοικείωση με αυτό το λεξιλόγιο βοήθησε τους μαθητές να σκέφτονται 
συστηματικά και με ακρίβεια κατά τη διάρκεια τους σταδίου της παραγωγής της δικής τους 
τηλεοπτικής διαφήμισης (Κούρτη & Λεωνίδα, 2007).  

Στην τρίτη ενότητα, οι μαθητές εξέτασαν αρχικά τον τρόπο με τον οποίο δημιουργήθηκαν οι 
κινούμενες εικόνες από τις οποίες αποτελούνται οι διαφημίσεις (κάδρο, γωνία λήψης, κίνηση 
κάμερας, κ.α.). Σε επόμενο στάδιο, οι μαθητές παρακολούθησαν τηλεοπτικές διαφημίσεις 
και με τη μέθοδο της ανάλυσης κειμένου προσπάθησαν να ανακαλύψουν τις τεχνικές που 
χρησιμοποιούν οι διαφημιστές, τις αξίες που προβάλλονται, τα στερεότυπα που δημιουρ-
γούνται και ταυτόχρονα μελέτησαν τον τρόπο που οι διαφημίσεις αναπαριστούν διάφορες 
πτυχές της πραγματικότητας.  

Στην τέταρτη ενότητα δραστηριοτήτων, ανήκουν οι δραστηριότητες που αφορούν στο στάδιο 
της παραγωγής μιας τηλεοπτικής διαφήμισης, από τους ίδιους τους μαθητές. Το στάδιο της 
παραγωγής αποτελεί βασικό πυλώνα στα προγράμματα εκπαίδευσης των μαθητών στα μέσα 
επικοινωνίας. Η παραγωγή μιντιακών προϊόντων από τους ίδιους τους μαθητές, τους οδηγεί 
στην καλύτερη και κριτικότερη κατανόηση του τρόπου με τον οποίο λειτουργούν τα μέσα 
επικοινωνίας (Buckingham, 1995). Μεγάλη σημασία στο στάδιο της παραγωγής δεν έχει το 
τελικό αποτέλεσμα από τεχνική σκοπιά, όσο ο διαισθητικός τρόπος κατανόησης των μέσων 
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αλλά και η διαδικασία του αναστοχασμού και της αξιολόγησης. Η γνώση που έχουν αποκτή-
σει από τις δικές τους εμπειρίες παρακολούθησης και εμπλουτισμένη με τις εμπειρίες του 
προγράμματος, εκφράζεται μέσα από τη δημιουργική παραγωγή, μετατρέποντας τη γνώση 
αυτή, από παθητική σε ενεργητική (Κούρτη & Λεωνίδα, 2007).  

Στην πρώτη φάση του σταδίου της παραγωγής οι μαθητές επέλεξαν το προϊόν που θέλουν 
να διαφημίσουν και σχεδίασαν τη συσκευασία του, λαμβάνοντας υπόψη το κοινό στο οποίο 
απευθύνονται (τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου). Ενημερώθηκαν από τον εκπαιδευ-
τικό για τους συντελεστές παραγωγής ενός οπτικοακουστικού κειμένου (σεναριογράφος, 
σκηνοθέτης, μοντέρ, κ.α.) και μοίρασαν τους ρόλους και τις αρμοδιότητές. Στη συνέχεια, οι 
μαθητές συσκέφθηκαν και κατέγραψαν το σενάριο που ήθελαν να έχει η διαφήμισή τους και 
με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, έγραψαν το σενάριο και κατασκεύασαν το storyboard, α-
ναφέροντας τα πιθανά πλάνα, τους χώρους γυρισμάτων και τα στοιχεία του ήχου που θα 
ακούγονται, προκειμένου να βοηθηθούν στα γυρίσματα της διαφήμισης. Παράλληλα, ασχο-
λήθηκαν με τη διαδικασία εύρεσης σλόγκαν και τη συγγραφή των διαλόγων που θα ακούγο-
νται. Αφού ολοκληρώθηκαν τα γυρίσματα, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού, οι μαθητές έ-
νωσαν τα πλάνα τους στον υπολογιστή με το πρόγραμμα μοντάζ Sony Vegas. Πρόσθεσαν τα 
στοιχεία του ήχου που έχουν επιλέξει, επισήμαναν τις αδυναμίες τους και τυχόν λάθη τους. 
Η διαδικασία του μοντάζ αποσκοπούσε στο να αντιληφθούν οι μαθητές ότι οι διαφημίσεις 
όπως και τα υπόλοιπα μιντιακά κείμενα, αποτελούν κατασκευές. Δημιουργούνται δηλαδή 
από κάποιους, για συγκεκριμένους λόγους, με συγκεκριμένα μέσα και απευθύνονται σε συ-
γκεκριμένο κοινό. Η τελευταία δραστηριότητα αυτής της ενότητας αφορά στη διαδικασία 
αυτοαξιολόγησης της παραγωγής των μαθητών. Οι μαθητές ξαναείδαν το παραγόμενο 
προϊόν και αναστοχάστηκαν τις επιλογές τους διατυπώνοντας επιχειρήματα και κρίσεις. Εξέ-
τασαν επίσης, αν υπάρχει συμφωνία μεταξύ πρόθεσης και αποτελέσματος.  

Στην εκπαιδευτική παρέμβαση που εφαρμόστηκε στην τάξη, υιοθετήθηκαν, ανάλογα με τις 
ανάγκες του προγράμματος διαφορετικές μορφές μάθησης όπως: άμεση διδασκαλία από τον 
εκπαιδευτικό, ομαδικές συζητήσεις, παιχνίδια ρόλων, μικρές έρευνες από τους ίδιους τους 
μαθητές αλλά και πρακτικές δραστηριότητες, όπου οι μαθητές μαθαίνουν κάνοντας. 

Αποτελέσματα προγράμματος εκπαίδευσης στα μέσα επικοινωνίας 

Αναφορικά με την πρώτη ενότητα, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές αυτής της ηλικίας, αντιλαμ-
βάνονται την πρόθεση της διαφήμισης να πείθει τους καταναλωτές για την υπεροχή των προ-
βαλλόμενων προϊόντων και παρόλο που διασκεδάζουν με κάποιες διαφημίσεις, υιοθετούν 
συχνά αρνητική και επικριτική στάση απέναντί τους. Άποψη που υιοθετεί και ο Buckingham 
(1993). Παρατηρήθηκε επίσης αυτό που ισχυρίζεται ο Jansson – Boyd (2010) ότι δηλαδή τα 
παιδιά κατηγορούν πολύ συχνά τις διαφημίσεις για ψευδείς ισχυρισμούς. Μολονότι δηλώ-
νουν ότι πολλές φορές εκνευρίζονται με τις διαφημίσεις και τις αγνοούν («πολλές φορές, 
όταν παίζουμε παιχνίδια στο Facebook πετάγονται ξαφνικά διαφημίσεις και μας νευριά-
ζουν»), τα διαφημιστικά μηνύματα είναι εντυπωμένα στη μνήμη τους και ανταποκρίνονται 
με ιδιαίτερο ενθουσιασμό όταν τους δίνεται η ευκαιρία να μιλήσουν για αυτά. Παραδέχονται 
ακόμη ότι πολλές φορές έχουν δοκιμάσει ή έχουν αγοράσει κάποιο διαφημιζόμενο προϊόν 
ακόμη και αν αυτό τους φέρνει σε σύγκρουση με τους γονείς τους. Αποδεικνύεται έτσι η ά-
ποψη των Buckingham (1993) και Lemish (2007) ότι, το γεγονός πως τα παιδιά υιοθετούν 
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αρνητική και κριτική στάση απέναντι στις διαφημίσεις, δεν σημαίνει κατ’ ανάγκην ότι μειώ-
νεται η αποτελεσματικότητα των διαφημίσεων. 

Οι δραστηριότητες της δεύτερης ενότητας, αφορούσαν στην γνωριμία των μαθητών με την 
οπτικοακουστική γλώσσα και τις συμβάσεις της. Διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές εξοικειώθηκαν 
γρήγορα με την περιγραφή και την ανάλυση στατικών εικόνων. Αρχικά περιέγραφαν πολύ 
συνοπτικά τις εικόνες, στην πορεία όμως με τη βοήθεια κατάλληλων ερωτημάτων από τον 
εκπαιδευτικό, φάνηκε ότι οι μαθητές αυτής της ηλικίας μπορούν να μάθουν να διαβάζουν 
και να αποκωδικοποιούν τα μηνύματα που μεταδίδουν οι εικόνες παρατηρώντας τα επιμέ-
ρους στοιχεία τους. Μετά την παρέμβαση, παρατηρήθηκε ότι οι μαθητές περιέγραφαν ανα-
λυτικότερα και αποκωδικοποιούσαν ευκολότερα τα μηνύματα μίας εικόνας και σε άλλα μα-
θήματα (π.χ. στην Ιστορία, στη Γλώσσα και αλλού). Αφού κατανόησαν την έννοια και τα είδη 
του κάδρου, χειρίστηκαν με ιδιαίτερη ευκολία και ενθουσιασμό τη φωτογραφική μηχανή για 
να τραβήξουν τις δικές τους φωτογραφίες. Με κατάλληλες δραστηριότητες συνειδητοποίη-
σαν τη σχέση ήχου και εικόνας σε ένα οπτικοακουστικό κείμενο. Έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέ-
ρον στη συζήτηση για τον τρόπο δημιουργίας των κινούμενων εικόνων και κατανόησαν εύ-
κολα την έννοια του πλάνου και τα είδη του. Κατά τον πειραματισμό τους όμως με την κά-
μερα φάνηκε ότι, η πλειοψηφία των μαθητών δεν την είχε ξαναχρησιμοποιήσει. Δεν γνώρι-
ζαν το κουμπί εγγραφής αλλά και πώς πρέπει να την κρατούν. Ωστόσο, εξοικειώθηκαν πολύ 
γρήγορα με τις κινήσεις της βιντεοκάμερας και οι λήψεις τους απέδειξαν ότι είχαν κατανοή-
σει τα είδη των πλάνων.  

Στην τρίτη ενότητα, οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού έκαναν σκηνοθετική ανά-
λυση σε διάφορες διαφημίσεις ώστε να αντιληφθούν ότι κάθε επιλογή σε σχέση με την ει-
κόνα (είδος του πλάνου, γωνία λήψης, κίνηση της κάμερας, τρόπος μετάβασης των πλάνων) 
γίνεται σκόπιμα και συνεισφέρει στο νόημα του κειμένου. Μάλιστα αρκετοί μαθητές έμπαι-
ναν στη θέση των δημιουργών και αιτιολογούσαν τις επιλογές τους. Παρατηρήθηκε η έντονη 
προσπάθεια των μαθητών να χρησιμοποιούν το ειδικό λεξιλόγιο που είχαν μάθει («Χρησιμο-
ποιεί το κοντινό πλάνο για να μας δείξει το προϊόν από πολύ κοντά ώστε να δούμε πόσο 
ωραίο και φρέσκο είναι, να μας ανοίξει η όρεξη και να θελήσουμε και εμείς να το φάμε»). 
Αναφορικά με τις τεχνικές των διαφημιστών, επιβεβαιώνεται η άποψη του Buckingham 
(1993) ότι τα παιδιά τείνουν να είναι καχύποπτα και επικριτικά με τις διαφημίσεις γενικά, 
ωστόσο η κριτική τους δεν εστιάζεται σε συγκεκριμένες διαφημίσεις. Έτσι, ενώ οι μαθητές 
εξέφραζαν αρνητικά σχόλια για τις διαφημίσεις («μας παραπλανά, μας λέει ψέματα κ.α.»), 
δυσκολεύτηκαν αρκετά στον εντοπισμό των τεχνικών σε συγκεκριμένες διαφημίσεις. Αντι-
λήφθηκαν και εξέφρασαν τις διαφορές που υπάρχουν μεταξύ της πραγματικότητας και της 
αναπαράστασής της στη διαφήμιση και κατανόησαν ότι οι εικόνες που προβάλλουν τα μέσα 
επικοινωνίας είναι διαμεσολαβημένες εκδοχές του κόσμου. Κατανόησαν παράλληλα ότι πολ-
λές φορές οι διαφημίσεις συνδέουν τα προϊόντα με διάφορες αξίες προκειμένου να είναι 
αποτελεσματικές («η διαφήμιση θέλει να μας πει ότι όσο καλή είναι η φιλία τους, που κρατά 
τόσα χρόνια και δεν χαλάει, τόσο καλό είναι και αυτό το γάλα»). Σε αυτήν την ενότητα, η 
οποία περιλάμβανε δραστηριότητες κριτικής ανάλυσης τηλεοπτικών διαφημίσεων, οι μαθη-
τές παρακολούθησαν αρκετές διαφημίσεις. Παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι μαθητές να χαί-
ρονται και να διασκεδάζουν ιδιαίτερα, κατά τη διάρκεια παρακολούθησης των διαφημίσεων. 
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Ανέφεραν μάλιστα εντυπωσιασμένοι στον εκπαιδευτικό, ότι πρώτη φορά κάποιος δάσκαλος 
τους βάζει να παρακολουθήσουν κάτι που δείχνει στην τηλεόραση.  

Εικόνα 1 και 2: Μαθητές κατά τη διάρκεια των γυρισμάτων της τηλεοπτικής διαφήμισης 

Η τέταρτη ενότητα δραστηριοτήτων αφορούσε στη διαδικασία της παραγωγής της τηλεοπτι-
κής διαφήμισης η οποία ικανοποίησε, ευχαρίστησε και γοήτευσε όλους τους μαθητές ανε-
ξαιρέτως. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση, ο έντονος ενθουσιασμός τους, δεν τους εμπόδισε να 
αυτοαξιολογηθούν και να εντοπίσουν τα αδύναμα σημεία της παραγωγής τους. Αντίθετα, 
μέσα από τη διαδικασία της παραγωγής, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία όχι μόνο να ολοκλη-
ρώσουν το δικό τους έργο αλλά και να μάθουν να αναστοχάζονται και να αιτιολογούν τις 
επιλογές τους. Σε αυτό το σημείο, πρέπει να αναφερθεί ότι επαληθεύονται οι απόψεις των 
Buckingham (2003), Jacquinot (2001), Κούρτη & Λεωνίδα (2007) ότι το στάδιο της παραγωγής 
πρέπει να κατέχει κεντρική θέση στα προγράμματα εκπαίδευσης των μαθητών στα μέσα ε-
πικοινωνίας καθώς βοηθά τους μαθητές να αναστοχάζονται και να κρίνουν τις επιλογές τους. 
Παράλληλα, οι μαθητές συνειδητοποίησαν ότι οι διαφημίσεις όπως και τα υπόλοιπα μι-
ντιακά προϊόντα αποτελούν κατασκευές και ήρθαν αντιμέτωποι με τη δυσκολία της διαδικα-
σίας διατύπωσης νοήματος αλλά και της αξιολόγησης της αρχικής πρόθεσης και του αποτε-
λέσματος.  

Όσον αφορά στο τελικό προϊόν, οι μαθητές παρήγαγαν μία τηλεοπτική διαφήμιση διάρκειας 
ενός λεπτού. Πρόκειται για μία διαφήμιση με θέμα εμπνευσμένο από τη σχολική καθημερι-
νότητα των παιδιών. Αξιοσημείωτο είναι ότι οι μαθητές αξιοποίησαν τις διάφορες θέσεις που 
μπορεί να πάρει η κάμερα. Στο στάδιο του μοντάζ, το οποίο θεώρησαν αρκετά δύσκολο και 
περίπλοκο («Μου φαίνεται πολύ δύσκολο! Τεχνικοί θα γίνουμε εάν το μάθουμε κι αυτό!»), 
εντυπωσιάστηκαν κυρίως από τη χρήση των εφέ μετάβασης αλλά και από τη σημαντική συμ-
βολή των ηχητικών στοιχείων. Δυσκολεύτηκαν πάντως στην επιλογή των πλάνων τα οποία 
έπρεπε να καταργηθούν.  

Συμπερασματικά, αξιολογώντας τη συμπεριφορά, τις αντιδράσεις και τα σχόλια των μαθη-
τών, διαπιστώνεται ότι οι μαθητές διασκέδασαν ιδιαίτερα με την όλη διαδικασία της παρα-
γωγής της διαφήμισης. Παράλληλα αξιολογώντας το τελικό τους προϊόν αποδεικνύεται ότι 
τελικά κατάφεραν να παράγουν το δικό τους οπτικοακουστικό προϊόν και να εκφράσουν 
αυτό που είχαν αρχικά σχεδιάσει. Πρέπει όμως να αναφερθεί στο σημείο αυτό, ότι λόγω του 
μεγάλου ενθουσιασμού που χαρακτήριζε τους μαθητές κατά τη διάρκεια της παραγωγής, 
πολλές φορές δεν είχαν την υπομονή να διορθώνουν τα λάθη τους (παρόλο που τα εντόπιζαν) 
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καθώς ανυπομονούσαν να ολοκληρώσουν γρήγορα τα γυρίσματα ώστε να δουν το τελικό 
προϊόν. Ωστόσο, οι μαθητές εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα με τον τεχνικό εξοπλισμό και προ-
σπαθούσαν σε μεγάλο βαθμό να αξιοποιούν έμπρακτα όσα είχαν μάθει σχετικά με τη δια-
φήμιση αλλά και την οπτικοακουστική γλώσσα. Οι νέες γνώσεις αναμείχθηκαν με τις παλιές 
και οδήγησαν στην παραγωγή ενός αξιόλογου οπτικοακουστικού προϊόντος. Αποδεικνύεται 
λοιπόν η άποψη των Κούρτη & Λεωνίδα (2007: 99) ότι οι προϋπάρχουσες γνώσεις των εκπαι-
δευόμενων για τα μέσα μπορούν να ενεργοποιηθούν με τη βοήθεια της νέας γνώσης που 
τους μεταδίδει ο εκπαιδευτικός.  

Από παιδαγωγική σκοπιά, το πρόγραμμα έδωσε στους μαθητές την ευκαιρία να εργάζονται 
ομαδικά και συνεργατικά για την επίτευξη κάποιου στόχου. Καθ’ όλη τη διάρκεια του προ-
γράμματος, οι μαθητές παροτρύνονταν να εκφράζουν τις απόψεις τους, να τις επιχειρηματο-
λογούν και να αναστοχάζονται τις επιλογές τους. Μπορούμε έτσι να μιλάμε για ανάπτυξη 
κριτικής και δημιουργικής σκέψης των μαθητών.  

Αναδύεται λοιπόν, η αδήριτη ανάγκη για επιμόρφωση των εν ενεργεία αλλά και των μελλο-
ντικών εκπαιδευτικών κυρίως μέσα από τις προπτυχιακές σπουδές ώστε να αποκτήσουν τις 
κατάλληλες δεξιότητες και γνώσεις για να μπορούν να εφαρμόζουν προγράμματα εκπαίδευ-
σης στα μέσα επικοινωνίας σε παιδιά και νέους. Το σχολείο οφείλει να καλύψει το χάσμα 
που υπάρχει μεταξύ αυτού και των μέσων επικοινωνίας. Με την κατάλληλη επιμόρφωση, οι 
εκπαιδευτικοί μπορούν να αναγνωρίσουν, να δεχτούν και να αξιοποιήσουν την κουλτούρα 
των μέσων. 
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Περίληψη 

 
Στην εκπαιδευτική κοινότητα όλο και πιο συχνά γίνεται λόγος για καινοτόμες εκπαιδευτικές 
πρακτικές διαθεματικού τύπου. Στα πλαίσια αυτά προτείνονται και εφαρμόζονται διάφορες 
μεθοδολογίες, προκειμένου να επιτευχθούν οι επιδιωκόμενοι μαθησιακοί στόχοι. Η μέθο-
δος CLIL (Content and Language Integrated Learning - Συνδυασμένη Εκμάθηση Επιστημονι-
κού Αντικειμένου και Ξένης Γλώσσας) επιτρέπει την ενσωμάτωση ενός γνωστικού αντικει-
μένου και μιας ξένης γλώσσας στην εκπαιδευτική διαδικασία, ώστε να εξυπηρετείται όλο το 
φάσμα των σύγχρονων στοχοθεσιών και για τα δύο. Η μεθοδολογία CLIL είναι ειδικά σχε-
διασμένη για τη βελτίωση της διδασκαλίας γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, ε-
στιάζοντας σε ακαδημαϊκές γνώσεις και σε δεξιότητες διερεύνησης, επικοινωνίας και συ-
νεργασίας για το μαθητή. Στη συγκεκριμένη εργασία παρουσιάζεται η Ευρώπη, ως θεματική 
ενότητα, σε δυο διαστάσεις: πολιτιστικά μνημεία και φυσικό περιβάλλον με τα προβλήματά 
του. Η μεθοδολογία που χρησιμοποιήθηκε βασίζεται στο Σχέδιο Εργασίας (project)1 και 
στην εφαρμογή της μεθόδου CLIL (συνδυασμός της θεματικής ενότητας με την αγγλική 
γλώσσα).  

Λέξεις κλειδιά: Ευρώπη, πολιτισμός, περιβάλλον, CLIL, καινοτομία, ξένη γλώσσα 

Η μέθοδος CLIL 

Η μέθοδος CLIL αφορά την παράλληλη χρήση δύο γλωσσών στην εκπαιδευτική διαδικασία 
ενσωματώνοντας μια θεματική ενότητα του Προγράμματος Σπουδών με μια ξένη γλώσσα 
(Lesca,2012). Εφαρμόζεται εδώ και 25 χρόνια στην Ευρώπη, σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθ-
μίδες. Έχει γίνει αποδεκτή από τις επίσημες εκπαιδευτικές πολιτικές και από την Ευρωπαϊκή 
Ένωση στα πλαίσια των οδηγιών της για την εκμάθηση ξένων γλωσσών (Commission Of The 
European Communities, 2003). Ωστόσο τόσο οι τρόποι εφαρμογής της όσο και οι ορισμοί 
που έχουν διατυπωθεί διαφέρουν μεταξύ τους. Για παράδειγμα, κάποια προγράμματα CLIL 
διδάσκονται από τον εκπαιδευτικό της τάξης, κάποια από τον εκπαιδευτικό της ξένης 
γλώσσας, κάποια και από τους δυο. Ο διδακτικός χρόνος επίσης ποικίλλει, καθώς και η στο-

1 ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2002). Οδηγός Σχεδίων Εργασίας. Αθήνα 
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χοθεσία, όσον αφορά στην προτεραιότητα της εκπαιδευτικής διαδικασίας: η εξάσκηση στην 
ξένη γλώσσα, η εμπέδωση του γνωστικού αντικειμένου ή και τα δύο; Οι ερευνητές πλέον 
συμφωνούν πως όλα τα παραπάνω εντάσσονται στη μέθοδο CLIL (Clegg, 2012). 

Θεωρούμε πως χρειάζεται ν’ αναφέρουμε μερικούς απ’ τους ορισμούς που έχουν διατυπω-
θεί για τη μέθοδο CLIL και συγκεντρώνουν τα κύρια χαρακτηριστικά της (Marsh, 2003, Costa 
& D’Angelo,2011, Lesca, 2012,): α)Αναφέρεται στη διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων ή 
μέρους τους μέσω μιας ξένης γλώσσας με στόχο και την εκμάθηση του γνωστικού περιεχο-
μένου και την εξάσκηση στην ξένη γλώσσα. β)Είναι η μελέτη ενός γνωστικού αντικειμένου 
σε μια ξένη γλώσσα με έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ενεργού συμμετοχής στη μά-
θηση («μαθαίνω πώς να μαθαίνω») και επίλυσης προβλημάτων. γ)Με τη μέθοδο CLIL ο ρό-
λος της γλώσσας ως φορέα πολιτισμού αλλάζει με το ρόλο της ως μέσου επικοινωνίας και 
διάδοσης ακαδημαϊκών γνώσεων. Είναι μια νέα οπτική στη μάθηση. Με αυτόν τον τρόπο 
επιτυγχάνεται ευκολότερα η εξοικείωση με μια ξένη γλώσσα. δ) Η διδασκαλία με τη μέθοδο 
CLIL συμβάλλει στην έννοια της «παγκόσμιας κοινότητας», διότι βοηθά τους μαθητές να 
αναπτύξουν γνωστικές, διερευνητικές και επικοινωνιακές δεξιότητες στη μητρική τους 
γλώσσα και στη συνέχεια να μεταφέρουν τις ιδέες και τις απόψεις τους, π.χ. για την επι-
στήμη και την τεχνολογία, με μια άλλη γλώσσα, σε ανθρώπους απ’ όλον τον κόσμο. 

Η μέθοδος CLIL έχει τέσσερα βασικά στοιχεία-στόχους («the 4Cs’»: Communication, Cogni-
tion, Culture, Content) πάνω στα οποία πρέπει να βασίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία 
(Lesca, 2012) : α) Επικοινωνία: Οι μαθητές πρέπει να επικοινωνούν προφορικά και γραπτά 
σε δυο γλώσσες. β) Γνώση: Οι μαθητές πρέπει να αναπτύσσουν γνωστικές και διανοητικές 
δεξιότητες. γ) Πολιτισμός: Οι μαθητές πρέπει να κατανοούν το δικό τους πολιτισμό και να 
αποδέχονται τη διαφορετικότητα των άλλων, έτσι ώστε να επικοινωνούν αποτελεσματικά 
με ανθρώπους απ’ όλον τον κόσμο. δ) Περιεχόμενο: Οι μαθητές πρέπει να επιτυγχάνουν 
τους στόχους του Προγράμματος Σπουδών για τη θεματική ενότητα που διδάσκεται με τη 
μέθοδο CLIL. 

Για την επιτυχία της στοχοθεσίας της μεθόδου CLIL είναι απαραίτητο η εκπαιδευτική διαδι-
κασία να περιλαμβάνει μεγάλο βαθμό ενσωμάτωσης του γνωστικού αντικειμένου και της 
ξένης γλώσσας, καθοδηγούμενη πρόσβαση των μαθητών σε αυθεντικό πληροφοριακό υλι-
κό για επεξεργασία (π.χ. από το διαδίκτυο και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή από άλλους 
ανθρώπους που μιλούν την ξένη γλώσσα), κατάλληλο μαθησιακό περιβάλλον, σύνδεση του 
μαθησιακού υλικού με την καθημερινή ζωή των μαθητών και την πραγματικότητα, μαθητο-
κεντρική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, όπου ο εκπαιδευτικός διευκολύνει 
και καθοδηγεί, λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη την προϋπάρχουσα γνώση και τα διάφορα 
μαθησιακά στιλ των μαθητών του. Επίσης είναι σημαντικός ο τρόπος συνεργασίας των εκ-
παιδευτικών, προκειμένου να οργανώσουν το σχέδιο μαθήματος, καθώς και η κατά περί-
πτωση εμπλοκή των γονέων ή της τοπικής κοινωνίας (Costa & D’Angelo,2011, Lesca, 2012).   

Συμπερασματικά η μέθοδος CLIL δεν είναι μόνο ένας άλλος τρόπος εκμάθησης μιας ξένης 
γλώσσας, αλλά αφορά μια ολοκληρωμένη, καινοτόμα και συνεργατική, δίγλωσση εκπαι-
δευτική διαδικασία. Καλύπτει ένα ευρύ φάσμα στόχων μάθησης, από χαμηλούς μέχρι υψη-
λούς, όπως γνώση, κατανόηση, διερεύνηση, αξιολόγηση, επικοινωνία, συνεργασία, έκφρα-
ση. Περιλαμβάνει την ανάπτυξη γνωστικών και διανοητικών δεξιοτήτων, καθώς και την 
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καλλιέργεια κινήτρων στους μαθητές και ανταποκρίνεται σε όλες τις σύγχρονες θεωρίες 
μάθησης (Van de Craen et all, 2013).  

Περιγραφή του Σχεδίου Εργασίας 

Το συγκεκριμένο Σχέδιο Εργασίας εφαρμόστηκε στην Έκτη Τάξη του 20ου Δημοτικού Σχολεί-
ου Ηλιούπολης, σε σύνολο 22 μαθητών με τη συνεργασία τριών εκπαιδευτικών, εκ των ο-
ποίων η μία διδάσκει την αγγλική γλώσσα. Επιλέχθηκε η ενότητα για την Ευρώπη, από τη 
Γεωγραφία. Η εφαρμογή διήρκεσε 4 μήνες (Μάρτιος 2014 – Ιούνιος 2014) στις ώρες της 
Γεωγραφίας, των Αγγλικών και της Ευέλικτης Ζώνης. Είχε σκοπό την προσέγγιση της Ευρώ-
πης μέσα από δύο διαστάσεις, την πολιτιστική και την περιβαλλοντική, σε δύο γλώσσες 
(αγγλικά και ελληνικά) με την εφαρμογή της μεθόδου CLIL και του Σχεδίου Εργασίας (pro-
ject). Όσον αφορά στη συμβατότητα με το Πρόγραμμα Σπουδών2, στο έργο εμπλέκονται 
αρκετές γνωστικές περιοχές: Γεωγραφία (Η Ευρώπη), Γλώσσα (παραγωγή γραπτού και προ-
φορικού λόγου, μελέτη σχετικών θεματικών ενοτήτων), Φυσική ( Ενέργεια και Περιβάλλον), 
Αγγλικά (παράλληλη χρήση δύο γλωσσών), Θεατρική Αγωγή (δημιουργία σεναρίου και ορ-
γάνωση θεατρικής παράστασης), Εικαστικά (ζωγραφική, ιχνογράφηση, χαρτογράφηση), ΤΠΕ 
(αναζήτηση, εύρεση, οργάνωση και παρουσίαση πληροφοριακού υλικού, χρήση διαδραστι-
κού εκπαιδευτικού λογισμικού), Ιστορία (περίοδοι και γεγονότα, όπως παρουσιάζονται στην 
περιγραφή των πολιτιστικών και φυσικών μνημείων). Οι μαθητές εργάστηκαν σε πέντε ο-
μάδες μικτής ικανότητας, ακολουθώντας τις οδηγίες των εκπαιδευτικών για τους στόχους 
και τις δραστηριότητες του Σχεδίου Εργασίας.  

Οι διδακτικοί στόχοι ορίστηκαν, αφού προηγήθηκε συζήτηση με τους μαθητές για το Σχέ-
διο Εργασίας και για τις δικές τους προτιμήσεις, με βάση τους στόχους τεσσάρων επιπέδων 
της UNESCO3 και τα “4Cs’” της μεθοδολογίας CLIL, ως εξής: 

Α) Γνώση και κατανόηση: Οι μαθητές να μελετήσουν και να γνωρίσουν τον πολιτικό και το 
γεωφυσικό χάρτη της Ευρώπης, να διαβάσουν και να αφηγηθούν μύθους σχετικούς με την 
Ευρώπη, να κατανοήσουν το θετικό και τον αρνητικό ρόλο της τεχνολογικής ανάπτυξης στην 
καθημερινή ζωή των Ευρωπαίων πολιτών και στη διατήρηση του πλανήτη, να διαπιστώ-
σουν την ιστορική και την πολιτιστική συνέχεια των λαών της Ευρώπης, να κατανοήσουν 
τους λόγους δημιουργίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τους στόχους της, να διαπιστώσουν 
και να κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ευρώπης (και γενικότερα όλου του 
πλανήτη) και να εξασκηθούν στη χρήση της αγγλικής γλώσσας ως μέσου επικοινωνίας και 
κατάκτησης της γνώσης και όχι ως αυτοσκοπού.  

Β) Διερεύνηση κι εντοπισμός: Οι μαθητές να αναζητήσουν και να εντοπίσουν μνημεία πα-
γκόσμιας φυσικής και πολιτιστικής κληρονομιάς στην Ευρώπη, κυρίως σύμφωνα με τον κα-
τάλογο4 της UNESCO, να αναζητήσουν και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τα πιο ση-

2 ΥΠΕΠΘ-ΠΙ (2002). Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 
Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης, τ.Β΄, σελ. 632-640. Αθήνα 

3 Παιδαγωγικό Ινστιτούτο (2011). Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, Βασικό επιμορφωτικό υλικό, τ.Β΄, σελ 3. 

4 UNESCO, World Heritage List, at: http://whc.unesco.org/en/list 
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μαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα της Ευρώπης, να επεξεργαστούν, να οργανώσουν και 
να παρουσιάσουν το πληροφοριακό τους υλικό και να χρησιμοποιήσουν τα εργαλεία των 
ΤΠΕ για όλα τα παραπάνω. 

Γ) Επικοινωνία και συνεργασία: Οι μαθητές να συνεργαστούν στην ανεύρεση, στην επεξερ-
γασία, στην οργάνωση και στην παρουσίαση του πληροφοριακού τους υλικού, να εκφρά-
σουν και να ανταλλάξουν απόψεις, σκέψεις, κρίσεις, επιχειρήματα, βιώματα-εμπειρίες, ε-
πιθυμίες, συναισθήματα και να καταλήξουν σε συμπεράσματα, να χρησιμοποιήσουν ταυ-
τόχρονα την ελληνική και την αγγλική γλώσσα για να επεξεργαστούν πληροφορίες και να 
κατακτήσουν γνωστικούς στόχους, να αναστοχαστούν, να εκτιμήσουν και γενικά να αξιολο-
γήσουν την εργασία τους στην πορεία και στα αποτελέσματά της και να σχεδιάσουν δρά-
σεις ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας. 

Δ) Σύνδεση με τη ζωή: Οι μαθητές να αντιληφθούν τις δυσμενείς επιπτώσεις της ραγδαίας 
περιβαλλοντικής καταστροφής, να ευαισθητοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν την ανά-
γκη προστασίας της φυσικής και πολιτιστικής μας κληρονομιάς, να διαμορφώσουν αξίες, 
στάσεις και συμπεριφορές ατομικής και συλλογικής ευθύνης προς το περιβάλλον και τον 
πολιτισμό, να ενισχύσουν την ταυτότητά τους ως Έλληνες και Ευρωπαίοι πολίτες, να δια-
μορφώσουν απόψεις και συμπεράσματα σχετικά με τη διασύνδεση Τεχνολογίας, Επιστή-
μης, Περιβάλλοντος και Πολιτισμού, όσον αφορά στις θετικές και αρνητικές συνέπειες που 
η διασύνδεση αυτή μπορεί να έχει στη ζωή των ανθρώπων και στη διατήρηση του πλανήτη, 
να αναλάβουν και να υλοποιήσουν δράσεις ενημέρωσης της σχολικής κοινότητας για διά-
χυση των αποτελεσμάτων.  

Οι δραστηριότητες που υλοποιήθηκαν στην τάξη από τις μαθητικές ομάδες με τη σειρά που 
αναφέρονται, χωρίστηκαν σε δύο μέρη, σε αυτές που αφορούσαν την πολιτιστική διάσταση 
του Σχεδίου Εργασίας και σε αυτές που αφορούσαν την περιβαλλοντική.  

Α) Πολιτιστική διάσταση: α) Οι μαθητές εντόπισαν στο χάρτη τις ευρωπαϊκές χώρες και 
βρήκαν σχετικές πληροφορίες σε εικόνα και κείμενο (διαδίκτυο, εγκυκλοπαίδειες και σχετι-
κά έντυπα). β) Επέλεξαν και ιχνογράφησαν ένα μνημείο φυσικής ή πολιτιστικής κληρονο-
μιάς για κάθε χώρα και έγραψαν ένα μικρό περιγραφικό κείμενο. γ) Επέλεξαν 3-4 φωτο-
γραφίες, αντιπροσωπευτικές της κάθε χώρας και έγραψαν μια μικρή λεζάντα στα ελληνικά 
και στα αγγλικά για την καθεμιά. δ) Ζωγράφισαν τον εαυτό τους να παρουσιάζει τις χώρες 
που ο καθένας είχε αναλάβει. ε) Ζωγράφισαν έναν πολιτικό και ένα γεωφυσικό χάρτη της 
Ευρώπης ο καθένας. στ) Συμπλήρωσαν ένα μεγάλο χάρτη της Ευρώπης, ζωγραφίζοντας κά-
θε χώρα με τα χρώματα και τα σχήματα της σημαίας της και γράφοντας το όνομά της στα 
ελληνικά και στα αγγλικά. ζ) Καλλιτέχνες και πολιτισμός: Ανέλυσαν τον πίνακα ζωγραφικής 
«Μόνα Λίζα» του Λεονάρντο Ντα Βίντσι με τη μέθοδο ανάλυσης Perkins5, αποτύπωσαν 
γραπτά τις σκέψεις τους στα αγγλικά και στα ελληνικά και δημιούργησαν σενάριο το οποίο 
δραματοποίησαν στην τάξη. η) Δημιούργησαν ηλεκτρονικό βιβλίο σε μορφή φωτογραφικού 
λευκώματος που αναρτήθηκε στην ιστοσελίδα του σχολείου. 

5 Perkins, D. (1994). The Intelligent Eye. Learning to Think by Looking at Art. Los Angeles:The J. Paul Getty Trust. 
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Β) Περιβαλλοντική διάσταση: Οι μαθητές είχαν ήδη διδαχθεί στη Φυσική και στη Γεωγρα-
φία για τα περιβαλλοντικά προβλήματα, τις αιτίες και τις συνέπειές τους, καθώς και για την 
ορθή χρήση της ενέργειας και των φυσικών πόρων, οπότε είχαν ήδη ευαισθητοποιηθεί και 
είχαν διαμορφώσει σε κάποιο βαθμό απόψεις και στάσεις θετικές προς την επίλυσή τους. 
α) Επιλέχθηκαν από τους μαθητές πέντε περιβαλλοντικά προβλήματα της Ευρώπης, τα ο-
ποία φυσικά αφορούν και όλον τον πλανήτη. Κάθε ομάδα μελέτησε και ανέλαβε να παρου-
σιάσει ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα ως συνέπεια της ραγδαίας τεχνολογικής της ανάπτυ-
ξης: η καταστροφή δασών, η διαχείριση των απορριμμάτων, η ρύπανση των θαλάσσιων και 
των γλυκών νερών, η τρύπα του όζοντος και το φαινόμενο του θερμοκηπίου. β) Η κάθε ο-
μάδα δημιούργησε μία αφίσα, όπου παρουσιάζεται το περιβαλλοντικό πρόβλημα που ανέ-
λαβε, με στόχο την ευαισθητοποίηση των ανθρώπων για την αντιμετώπισή του. γ) Επίσης, η 
κάθε ομάδα δημιούργησε ένα σενάριο στα αγγλικά και στα ελληνικά, για θεατρικό μικρής 
διάρκειας (μέχρι 15 λεπτά). Οι μαθητές οργάνωσαν τις θεατρικές παραστάσεις και τις πα-
ρουσίασαν μαζί με τις αφίσες στους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου μας στις 5 Ιουνίου 
(Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος). γ) Καλλιτέχνες και περιβάλλον: Οι μαθητές ανέλυσαν 
τον πίνακα ζωγραφικής «Η πόλη που πεθαίνει» του Γιώργου Πηρούνια, από την έκθεση 
«Άνθρωπος και Περιβάλλον» (Μέγαρο Μουσικής, 2014). Χρησιμοποιήθηκε πάλι η μέθοδος 
ανάλυσης Perkins, όπως και προηγούμενα 
 

Δείγματα από τις δραστηριότητες των μαθητών 
 

Σχήμα 1: Ιχνογράφηση και παρουσίαση πολι-
τιστικού μνημείου 

Σχήμα 2: Οι χώρες της Ευρώπης και οι ση-
μαίες τους 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση έγινε σε τρία στάδια: διαγνωστική, διαμορφωτική και τελική. Η διαγνωστική 
κρίθηκε εξίσου σημαντική ως μέρος της όλης μαθησιακής διαδικασίας, διότι «χωρίς ένα 
επαρκές επίπεδο αρχικής γνώσης, η μεταβίβαση δεν μπορεί να επιτευχθεί» (Εθνικό Συμ-
βούλιο Ερευνών ΗΠΑ, 2012). Στα πλαίσια της διαγνωστικής αξιολόγησης με συζήτηση και 
ερωτήσεις στην τάξη και παράλληλη καταγραφή των αποτελεσμάτων, ελέγχθηκαν εξίσου 
και οι γνώσεις για το περιεχόμενο του Προγράμματος Σπουδών σχετικά με την Ευρώπη και 
το γλωσσικό επίπεδο των μαθητών με βάση το Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις 
Γλώσσες (Council of Europe, 2011). Διαπιστώθηκε πως οι μαθητές διέθεταν βασικές γνώσεις 
σχετικά με την Ευρώπη (χώρες, πρωτεύουσες, μνημεία, έργα πολιτισμού, φυσικό περιβάλ-
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λον, κλπ.). Επίσης εντοπίστηκαν και πολλές παρανοήσεις ή εσφαλμένες αντιλήψεις για όλα 
αυτά. Η κατανόησή τους βρισκόταν σε καλύτερο επίπεδο από τον προφορικό τους λόγο, 
όπου αντιμετώπιζαν δυσκολίες έκφρασης ιδιαίτερα στην αγγλική γλώσσα. Χρησιμοποιού-
σαν πολύ απλό λεξιλόγιο και σύντομες εκφράσεις στις περιγραφές τους. Το επίπεδο γλωσ-
σομάθειάς τους ήταν μεταξύ Α1 και Α2. Μεγαλύτερη ευχέρεια λόγου και κατανόησης πα-
ρατηρήθηκε σε μαθητές που είχαν ταξιδέψει και γνωρίσει βιωματικά την Ευρώπη. 

Η διαμορφωτική αξιολόγηση γινόταν καθόλη τη διάρκεια εφαρμογής του Σχεδίου Εργασίας, 
με ερωτήσεις-απαντήσεις, με συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων στις ομάδες και στην τάξη 
και με μικρά γραπτά τεστ μετά από κάθε δραστηριότητα. Τα συμπεράσματά μας ήταν πά-
ντα θετικά ως προς την επίτευξη των αρχικών μας στόχων. Οι μαθητές ανταποκρίνονταν με 
καλή διάθεση στις δραστηριότητες, συνεργάζονταν αρμονικά μεταξύ τους και με τις εκπαι-
δευτικούς και αποκτούσαν νέες γνώσεις μέσα από την εμπλοκή τους σε ερευνητικές και 
δημιουργικές δραστηριότητες. 

Η τελική αξιολόγηση έγινε με συνδυασμό τεσσάρων εργαλείων, ώστε να διαπιστωθεί και να 
εκτιμηθεί ο βαθμός επίτευξης των αρχικών μας στόχων. Σε πρώτη φάση δόθηκε στους μα-
θητές ένα κριτήριο αξιολόγησης για την εκτίμηση της γνώσης και της κατανόησης σε όλη τη 
θεματική ενότητα που διδάχτηκαν (όπως προβλέπεται από τις οδηγίες του Προγράμματος 
Σπουδών). Ο μέσος όρος επίδοσης των μαθητών στο συγκεκριμένο κριτήριο ήταν 87%. Στη 
συνέχεια οι μαθητές συμπλήρωσαν ένα ερωτηματολόγιο, με σκοπό να εκφραστεί και να 
διερευνηθεί η δική τους άποψη για όσα μάθαιναν καθώς και για τον τρόπο με τον οποίο τα 
μάθαιναν. Ενδεικτικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τις απαντήσεις τους είναι τα εξής: Απέ-
κτησαν νέες γνώσεις σε αρκετά μεγάλο βαθμό (79%) και σε πολύ μεγάλο βαθμό (21%), συ-
νεργάστηκαν αρμονικά μεταξύ τους και με τις εκπαιδευτικούς (95%), θα ήθελαν να μάθουν 
κι άλλες λεπτομέρειες για την Ευρώπη, όπως ήθη, έθιμα, παραδόσεις και τρόπους ζωής 
(37%), θα ήθελαν να γίνονται με τον ίδιο τρόπο κι άλλα μαθήματα (95%) και βελτίωσαν την 
κατανόηση και τον προφορικό τους λόγο στην αγγλική γλώσσα (80%). Στο γράφημα που 
ακολουθεί παρουσιάζονται οι απαντήσεις των μαθητών στην ερώτηση: «Να αναφέρεις 
τρεις δραστηριότητες που σου άρεσαν πιο πολύ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Σχήμα 3: Ο βαθμός προτίμησης των δραστηριοτήτων από τους μαθητές 

1191

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Κατόπιν ζητήθηκε στους μαθητές να σκεφτούν μια λέξη ή φράση που να συνοψίζει τα συ-
ναισθήματα, τις σκέψεις ή τις εντυπώσεις που αποκόμισαν βιωματικά από το πρόγραμμα 
και να την υποβάλουν ψηφιακά στο Web 2.0 εργαλείο www.AnswerGarden.ch, ώστε να 
διαμορφωθεί ένας ψηφιακός πίνακας λέξεων που εκφράζουν τη συνολική αξιολόγηση των 
μαθητών για το έργο. Οι λέξεις ή φράσεις στη συνέχεια μεταφέρθηκαν στο διαδικτυακό 
εργαλείο www.tagxedo.com, όπου όλες μαζί συνέθεσαν και απεικόνισαν σχηματικά το λο-
γότυπο (logo) του έργου. Αυτό που διαπιστώθηκε από τη συγκεκριμένη διαδικασία και πα-
ρουσιάζεται στο λογότυπο είναι η θετική ανταπόκριση των μαθητών και ο ενθουσιασμός 
τους για το Σχέδιο Εργασίας. Ενδεικτικές λέξεις και εκφράσεις που αναφέρονται είναι: 
«magnificent», «I liked it», «culture», «environment», «we love Europe», «enjoy», «interest-
ing», «I wish for Europe»… 

Τέλος, οι μαθητές χρησιμοποιώντας το Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Γλωσσών (Language Portfo-
lio) συμπλήρωσαν τις σελίδες αυτο-αξιολόγησης «αποτυπώνοντας την επικοινωνιακή τους 
ευχέρεια, δηλαδή τις δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λό-
γου» (Καγκά, 2012). Συμπλήρωσαν επίσης το πεδίο που αφορά στη δεξιότητα του «μαθαί-
νω πώς να μαθαίνω», διαδικασία που προωθεί την ενεργητική μάθηση και την ανατροφο-
δότηση των προσωπικών γνωστικών διεργασιών. Και τελειώνοντας, πρόσθεσαν νέα στοι-
χεία στο πεδίο των «Διαπολιτισμικών Εμπειριών», οικοδομώντας σταδιακά το πολυπολιτι-
σμικό τους προφίλ. Ενδεικτικές απαντήσεις των μαθητών στο Ατομικό Χαρτοφυλάκιο Γλωσ-
σών είναι οι εξής: «Είμαι ικανός και μου αρέσει να γράφω θεατρικά σενάρια για να παρου-
σιάζω τα περιβαλλοντικά προβλήματα της Ευρώπης μέσα από θεατρική παράσταση», «Μέ-
σα από τη γνωριμία με την Ευρώπη, αισθάνομαι υπερήφανος ως Έλληνας και ως Ευρωπαίος 
πολίτης», «Μαθαίνω καλύτερα στα αγγλικά και στα ελληνικά μελετώντας και γράφοντας 
κείμενα με δομή, με αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο και με μελέτη του χάρτη της 
Ευρώπης». 

Από τις εκπαιδευτικούς, συντάχθηκε έκθεση διαγνωστικής, διαμορφωτικής και τελικής α-
ξιολόγησης, όπου αναφέρονται τα μαθησιακά αποτελέσματα της μεθοδολογίας CLIL και στο 
γνωστικό αντικείμενο και στην αγγλική γλώσσα για τη συγκεκριμένη θεματική ενότητα. Η 
έκθεση βασίστηκε αφενός στην αρχική στοχοθεσία αφετέρου στη χρήση του μοντέλου α-
ξιολόγησης Mohan (1986), όπου το γνωστικό αντικείμενο εξετάζεται στη διασύνδεσή του με 
την ξένη γλώσσα σε τρία διαφορετικά επίπεδα: 1. Γνώσεις, 2. Διαδικασίες 3. Αξιολογική ε-
κτίμηση και Δημιουργία. Το μοντέλο αξιολόγησης Mohan προτείνεται ειδικά για τη μέθοδο 
CLIL (Barbero, 2012).  

Συνοπτικά, τα αποτελέσματα του Σχεδίου Εργασίας έχουν ως εξής (το τρίτο επίπεδο του 
μοντέλου Mohan έχει διαχωριστεί σε δύο επιμέρους για διευκόλυνση της παρουσίασης): 
Γνώσεις: Οι μαθητές επέκτειναν τις αρχικές τους γνώσεις στο θεματικό περιεχόμενο και 
στην αγγλική γλώσσα και απέκτησαν κι άλλες σε αρκετά μεγάλο βαθμό. 
Διαδικασίες: Οι μαθητές συνεργάστηκαν αρμονικά, επικοινώνησαν και εξέφρασαν απόψεις 
και συμπεράσματα σε όλη τη διάρκεια του Σχεδίου Εργασίας. 
Δημιουργία: Οι μαθητές υλοποίησαν δραστηριότητες μέσα από τις οποίες ζωγράφισαν, 
χαρτογράφησαν, έγραψαν κείμενα και σενάρια και παρουσίασαν θεατρικά δρώμενα. 

1192

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://www.answergarden.ch/
http://www.tagxedo.com/


Αξιολογική εκτίμηση: Οι μαθητές αξιολόγησαν το Σχέδιο Εργασίας, τις γνώσεις και τις δεξιό-
τητες που αποκόμισαν, τη συνεργασία και τον τρόπο εργασίας τους. Εξέφρασαν τις σκέ-
ψεις, τα συναισθήματα και την επιθυμία τους να διδάσκονται κι άλλα μαθήματα με την ίδια 
μεθοδολογία. Οι εκπαιδευτικοί διαπίστωσαν αφενός τα ίδια αποτελέσματα για την πρόοδο 
των μαθητών με τα εργαλεία που χρησιμοποίησαν, αφετέρου πως κι η δική τους συνεργα-
σία υπήρξε ευχάριστη, εποικοδομητική και αφορμή για επανάληψη του συνδυασμού Σχε-
δίου Εργασίας και μεθόδου CLIL σε άλλη τάξη και άλλη θεματική ενότητα κατά την επόμενη 
σχολική χρονιά. 
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Διδακτικό σενάριο με χρήση ΤΠΕ για μαθητές Γ΄ Δημοτικού 
Η ελιά και η επιρροή της στην τέχνη  

Κουσκούτη Βασιλική 
Med, Eκπαιδευτικός Π.Ε.70 

vakous@gmail.com 

Περίληψη 

Το διδακτικό σενάριο «Η ελιά στην τέχνη» που πραγματοποιήθηκε στο σχολείο μας είχε ως 
στόχο τη γνωριμία των μαθητών και μαθητριών με το δέντρο της ελιάς και τον συμβολισμό 
της στην τέχνη και στον πολιτισμό. Η σύνταξη των νέων Αναλυτικών Προγραμμάτων Σπου-
δών με βάση τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης κάνει σαφή την αναγκαιότητα δη-
μιουργίας ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που θα αξιοποιεί τις δυνατότητες, τις οποίες 
προσφέρει σήμερα η σύγχρονη τεχνολογία των υπερμέσων προς την κατεύθυνση αυτή.  Με 
γνώμονα αυτές τις θέσεις η συγκεκριμένη δράση εμπλέκει γνωστικές περιοχές των μαθημά-
των της Γλώσσας, της Μελέτης Περιβάλλοντος, της Ιστορίας, των Εικαστικών, των Μαθημα-
τικών και της Φυσικής Αγωγής και φέρνει σε επαφή τους μαθητές με χώρους πολιτισμού 
(ζωγραφικές συλλογές, μουσεία). Οι ΤΠΕ (Τεχνολογία της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση) 
στη δράση αυτή χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο εργασίας και ως ένα εργαλείο διδασκαλίας, 
προκειμένου να υλοποιηθεί μέρος από τους διδακτικούς στόχους και στηρίχτηκε στην αντί-
ληψη ότι τα υπερμέσα διαθέτουν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που μετατρέπουν ένα μαθη-
σιακό περιβάλλον, από δασκαλοκεντρικό σε ένα περιβάλλον δυναμικό και  μαθητοκεντρικό.  
Η δράση ήταν συμβατή με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών.  

Λέξεις - κλειδιά: σενάριο διδασκαλίας, διαθεματικότητα, ΤΠΕ, αναλυτικό πρόγραμμα 

Εισαγωγή 

Με αφορμή την ενότητα του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος της Τρίτης (Γ΄) τάξης 
«Η ελιά», η γράφουσα σκέφτηκε πώς θα μπορούσε να επιτευχθεί ένα πρωτότυπο και ταυ-
τόχρονα εποικοδομητικό και δελεαστικό για τους μαθητές σενάριο διδασκαλίας, το οποίο 
να εμπλέκει πολλές γνωστικές περιοχές και να περιλαμβάνει παρουσιάσεις, φύλλα εργασί-
ας, έρευνες, μελέτες, δημιουργικές εργασίες, εικονικές περιηγήσεις- ξεναγήσεις και παρα-
γωγή εποπτικού υλικού από τους ίδιους τους μαθητές με την ανάλογη καθοδήγηση. Με 
δεδομένο το γεγονός ότι οι μαθητές του σχολείου μας ζουν σε ένα κοινωνικό περιβάλλον 
που ενασχολείται με τη συγκομιδή ελιών και την παραγωγή ελαιόλαδου,  προσεγγίστηκε το 
θέμα της ελιάς από μια άλλη οπτική εκείνη της Τέχνης και του Πολιτισμού. Η δράση που 
αναπτύχθηκε εντάσσεται στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και στο Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών και οι στόχοι που τέθηκαν άπτονται του συγκεκριμένου 
αναλυτικού προγράμματος. Είναι μια δράση που διαπερνά οριζόντια τους στόχους των μα-
θημάτων της Γλώσσας, της Μελέτης, της Ιστορίας, των Εικαστικών, των Μαθηματικών και 
της Φυσικής Αγωγής της Γ΄τάξης, αλλά και κάθετα των άλλων τάξεων. Η δράση πραγματο-
ποιήθηκε στην Ευέλικτη Ζώνη, που σύμφωνα με τον σκοπό της εξασφαλίζει στον εκπαιδευ-
τικό το θεσμικό και το χρονικό πλαίσιο για να μελετήσει η τάξη του θέματα που παρουσιά-
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ζουν ενδιαφέρον για τους μαθητές, ακολουθώντας τρόπους που δεν είναι εύκολο να προ-
σαρμόσει στο συμβατικό πρόγραμμα (Ματσαγγούρας, 2001). 

Για το διδακτικό σενάριο αξιοποιήθηκε ο τεχνολογικός εξοπλισμός του σχολείου. Η εισαγω-
γή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύγχρονο σχολείο έχει επιφέρει καταλυτικές αλλαγές στο 
εκπαιδευτικό σύστημα. Το παραδοσιακό σχολείο που βασιζόταν στον εκπαιδευτικό που 
κατείχε την πληροφορία και τη γνώση και τη μετέδιδε στον μαθητή, μετατρέπεται σε ένα 
νέο τύπο σχολείου, όπου ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι καθοδηγητικός και συμβουλευ-
τικός και ο μαθητής αποκτά την πληροφορία και τη γνώση μέσω του υπολογιστή και των 
νέων τεχνολογιών, λειτουργώντας ως ερευνητής, καθοδηγούμενος από τον εκπαιδευτικό 
και καλλιεργώντας έτσι τις δεξιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του (Ένωση Πληρο-
φορικών Ελλάδας, 2006). Η διδακτική αξιοποίηση της τεχνολογίας δίνει νέες ευκαιρίες για 
δημιουργία μαθησιακών περιβαλλόντων, τα οποία βελτιώνουν τις παραδοσιακές διδακτι-
κές προσεγγίσεις, αλλά κυρίως εισάγουν νέες μορφές και ευκαιρίες μάθησης. 

Στο τμήμα φοιτούσαν είκοσι μαθητές. Ανάμεσα σε αυτούς υπήρχαν και μαθητές με ιδιαίτε-
ρες εκπαιδευτικές ανάγκες. Οι μαθητές δούλεψαν ομαδικά και ο ρόλος της εκπαιδευτικού 
ήταν καθοδηγητικός, συμβουλευτικός και ενθαρρυντικός. 

Στόχοι 

• Ως προς το γνωστικό αντικείμενο και τη μαθησιακή διαδικασία 

Να μπορέσουν να συνδέσουν το μάθημα της Μελέτης Περιβάλλοντος με την Ιστορία, τη 
Γλώσσα, τα Μαθηματικά, την Εικαστική Αγωγή και τη Φυσική Αγωγή. 

 Να κατανοήσουν τη σπουδαιότητα  του δέντρου της ελιάς στη ζωή μας και να μελετήσουν 
τον καρπό, να παρατηρήσουν,  να καταγράψουν τα αποτελέσματά τους.  

Να ασκηθούν στον γραπτό και προφορικό λόγο διατυπώνοντας συμπεράσματα και ανακοι-
νώνοντάς τα στην τάξη.  

Να καλλιεργηθεί η δημιουργικότητά τους και να κατανοήσουν την πολιτιστική διάσταση και 
τη συμβολή των τεχνών στον πολιτισμό,  αναπτύσσοντας  ενδιαφέρον για την ελληνική μυ-
θολογία και τις επιβιώσεις της στη γλώσσα και την τέχνη.  

Να συγκρίνουν παραδοσιακούς και σύγχρονους τρόπους στην επεξεργασία του καρπού της 
ελιάς και να αντιληφθούν τη χρήση της ελιάς σε διαφορετικές ιστορικές περιόδους.  

Να ανακαλύψουν την τέχνη ως μέσο έκφρασης και να αναπτύξουν την αισθητική τους μέσα 
από διάφορες εικαστικές δημιουργίες καθώς και να προάγουν τη φαντασία τους και τη δη-
μιουργικότητα τους.  

Να χρησιμοποιήσουν πηγές και πληροφορίες μέσω του διαδικτύου και να τις αξιοποιήσουν 
κατάλληλα καλλιεργώντας γενικότερα την ερευνητική και κριτική τους ικανότητα.  
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Να ξεναγηθούν εικονικά σε Μουσεία απομακρυσμένα και να έρθουν σε επαφή με τις μου-
σειακές συλλογές και τα εκθέματά τους. 

• Ως προς τη χρήση των Τ.Π.Ε. (Τεχνολογία της Πληροφορίας στην Εκπαίδευση) 

Να εξοικειωθούν με τη χρήση του Η/Υ και να προσεγγίσουν τις Τ.Π.Ε ως εργαλεία και πηγές 
μάθησης.  

Να εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα (παρατή-
ρηση, επιλογή και καταγραφή χρήσιμων πληροφοριών, σύγκριση με την ερμηνεία κ.α.).  

Να έρθουν σε επαφή με εκπαιδευτικά λογισμικά και να μπορούν να τα χειριστούν και να τα 
αξιοποιήσουν. 

Γενικότερα οι μαθητές πρέπει να καταλάβουν τη χρηστικότητα του υπολογιστή ως μέσο 
διδασκαλίας ή ακόμη –χωρίς να είναι αναγκαίο- ως γνωστικό αντικείμενο (το ίδιο το λογι-
σμικό δηλαδή) μέσα από απλές δραστηριότητες. Έτσι μπορεί να επιτευχθεί η σύνδεση της 
παιδαγωγικής διάστασης της διδασκαλίας με την τεχνολογική. 

• Εξοπλισμός και υλικά που απαιτούνται 

Προβολικό και ηλεκτρονικός υπολογιστής (στη συγκεκριμένη δράση αξιοποιήθηκε ο δια-
δραστικός πίνακας, ο οποίος υπάρχει στη σχολική αίθουσα).Λογισμικά:  Power Point, Inter-
net Explorer, Windows Movie Maker, Ζωγραφική, Google Earth, Flipping Book. Ψηφιακή 
φωτογραφική μηχανή. Γεωφυσικός και πολιτικός χάρτης Ελλάδας. Μεγεθυντικοί φακοί. Γά-
ντια μιας χρήσης και πλαστικά μαχαίρια. Μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, κόλλες, ψαλίδια. Φύλ-
λα μεγέθους Α4. Χαρτί γκοφρέ σε διάφορα χρώματα. 

Περιγραφή σεναρίου 

Η συγκεκριμένη δράση για να υλοποιηθεί χρειάστηκαν συνολικά 12 διδακτικά δίωρα. 
Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης, αλλά αξιοποιήθηκαν και  διδακτικές 
ώρες της Αισθητικής Αγωγής. Η Ευέλικτη Ζώνη επιδιώκει με την ελεύθερη θεματική της και 
την ενεργητική μεθοδολογία της να επιτελέσει τριπλό σκοπό: να αντισταθμίσει την ανελα-
στικότητα, τις μονομέρειες και τον πολυκερματισμό του παραδοσιακού σχολείου με προ-
σεγγίσεις που ευνοούν την ολιστική θεώρηση των πραγμάτων και ενθαρρύνουν τον πειρα-
ματισμό, τη διαφοροποίηση, την πρωτοβουλία και τη φαντασία εκπαιδευτικών και μαθη-
τών (Ματσαγγούρας, 2001). 

Το σχολείο μας διαθέτει νέα εργαλεία τεχνολογίας, αίθουσα υπολογιστών, αίθουσα προβο-
λών, διαδραστικό πίνακα, εκπαιδευτικά λογισμικά και internet. Τα εργαλεία αυτά δίνουν τη 
δυνατότητα σε μαθητές και εκπαιδευτικούς να αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες παράγοντας 
και δικό τους οπτικοακουστικό υλικό.  Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές αποκτούν ποικίλες 
γνώσεις σχετικά με την ελιά και εντάσσουν τη διαδικασία μάθησης στο ιστορικο-κοινωνικό 
και πολιτισμικό πλαίσιο του περιεχομένου της γνώσης (Ματσαγγούρας, 2001).Οι εκπαιδευ-
τικοί επίσης μπορούν να βελτιώσουν τις δεξιότητές τους και το έργο τους συνεργαζόμενοι 
με άλλους συναδέλφους τους.  
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1ο  διδακτικό δίωρο: Αρχικά οι μαθητές με αφορμή το κεφάλαιο ένα (1) της ενότητας τέσ-
σερα (4) στο πλαίσιο του μαθήματος Μελέτη Περιβάλλοντος, συζήτησαν για το δέντρο της 
ελιάς, τον καρπό της και τον τρόπο παραγωγής του λαδιού. Στους μαθητές έγινε παρουσία-
ση των πρώτων πέντε διαφανειών που η εκπαιδευτικός σχεδίασε με το λογισμικό power 
point (παρουσίαση ppt) και με εικόνες που είχε επιλέξει από το διαδίκτυο. Επίσης συζήτη-
σαν για τις περιοχές της Ελλάδας, όπου καλλιεργούνται ελιές με τον εντοπισμό των περιο-
χών αυτών στο γεωφυσικό χάρτη της Ελλάδας. Επίσης  για τον τρόπο συγκομιδής και  τον 
παραδοσιακό, αλλά και σύγχρονο τρόπο που λειτουργεί ένα λιοτρίβι. Σκοπός ήταν να απο-
σαφηνιστούν οι έννοιες «συγκομιδή», «λιοτρίβι», «υγρό χρυσάφι». Για το επόμενο διδακτι-
κό δίωρο ζητήθηκε από τους μαθητές να συλλέξουν κλαδιά ελιάς, και καρπούς προκειμένου 
να προετοιμαστούν για να δράσουν ως «μικροί ερευνητές».  

2ο διδακτικό δίωρο: Στη συνέχεια προβλήθηκαν δύο βίντεο παραγωγή της ΕΡΤ στο διαδρα-
στικό πίνακα της τάξης μικρής διάρκειας για την παραγωγή λαδιού σε ένα παραδοσιακό 
λιοτρίβι και σε ένα σύγχρονο. Τα πρώτο βίντεο βρίσκεται στην ηλεκτρονική διεύθυνση 
http://www.youtube.com/watch?v=IuPgLSC-4Pc και το δεύτερο  
http://www.youtube.com/watch?v=KISFaiY_BHA. Ακολούθησε διάλογος για τον διαφορετι-
κό τρόπο κατά την επεξεργασία της ελιάς και τα αποτελέσματά του. Οι μαθητές ήταν χωρι-
σμένοι σε ομάδες. Κάθε ομάδα συζήτησε τα όσα είδε. Οι μαθητές αντάλλαξαν τις απόψεις 
τους και έπειτα από ερωτήσεις του εκπαιδευτικού ανακοίνωσαν τα συμπεράσματά τους. 
Ασκήθηκε έτσι η παρατηρητικότητα των μαθητών και καλλιεργήθηκε ο προφορικός λόγος 
μέσω ενός εποικοδομητικού διαλόγου, αλλά και η συνεργασία μεταξύ των μελών της ομά-
δας. 

3ο διδακτικό δίωρο: Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες διαφορετικές από εκείνες του 
προηγούμενου σταδίου και μοιράστηκαν οι μεγεθυντικοί φακοί, τα γάντια μιας χρήσης, τα 
πλαστικά μαχαιράκια και τα φύλλα Α4. Άπλωσαν στο θρανίο τους  τα κλαδιά της ελιάς, τους 
καρπούς και αφού τα παρατήρησαν προσεχτικά το σχήμα, το μέγεθος, το χρώμα και το ε-
σωτερικό του καρπού κατέγραψαν τα αποτελέσματα σε φύλλο μεγέθους Α4 που τους μοι-
ράστηκε. Με την ψηφιακή μηχανή τράβηξαν φωτογραφίες κατά τη διάρκεια της εργασίας 
τους  και τη βοήθεια της εκπαιδευτικού τις ανάρτησαν στον ιστότοπο του σχολείου 
http://www.11dimchalk.blogspot.gr/search?updated-max=2013-01-
22T19:44:00%2B01:00&max-results=10 , με  τίτλο «Μικροί Ερευνητές». 

 

Εικόνα 1, Παρατήρηση και καταγραφή 
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4ο διδακτικό δίωρο: Μοιράστηκαν στους μαθητές φυλλάδια εργασίας  (4) με θέμα την ελιά. 
Τα φυλλάδια εργασίας περιλάμβαναν κρυπτόλεξο, γραπτές ερωτήσεις και εργασίες παρα-
γωγής γραπτού λόγου. Ακολούθησε η συνέχεια της προβολής της παρουσίασης ppt (πα-
ρουσίαση ppt), διαφάνειες 6-18, όπου είχε θέμα την εμφάνιση της ελιάς στην τέχνη. Στη 
συνέχεια έπαιξαν με το ηλεκτρονικό παζλ στον διαδραστικό πίνακα και στη διεύθυνση 
http://paidio.blogspot.gr/2012/10/puzzle_6.html,  όπου εικονίζεται  σε ένα μελανόμορφο 
αττικό αμφορέα το μάζεμα της ελιάς,  ο οποίος φυλάσσεται στο Βρετανικό Μουσείο. 

 

Εικόνα 2. Φύλλο εργασίας 

5ο διδακτικό δίωρο:  Έπειτα οι μαθητές με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού της τάξης δη-
μιούργησαν ένα φάκελο στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή και αφού έκαναν αναζή-
τηση στον Google chrome για πίνακες ζωγραφικής, αγγεία με παραστάσεις από την ελληνι-
κή μυθολογία, εντόπισαν τις εικόνες που είχαν χρησιμοποιηθεί στην αρχική παρουσίαση 
ppt και τις αποθήκευσαν στο φάκελο. Στη συνέχεια συζήτησαν για τα χρώματα που χρησι-
μοποιούσαν οι καλλιτέχνες, την τεχνική τους, την εποχή που δημιουργήθηκαν τα έργα αλλά 
και τον συμβολισμό τους. Επίσης συνδέσαμε τις παραστάσεις των μελανόμορφων αγγείων 
που εντοπίσαμε με τα αντίστοιχα κεφάλαια της Ιστορίας, τα οποία είχαμε διδαχτεί. Οι μα-
θητές αναζήτησαν στο βιβλίο τους αναφορές για την ελιά. Εντόπισαν την πηγή 10, σελ. 18 
του βιβλίου της Ιστορίας (Αθηνά και Ποσειδώνας, Απολλόδωρος, Βιβλιοθήκη Γ 14,1, δια-
σκευή), την οποία είχαν ήδη διδαχτεί και αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο  πήρε το ό-
νομά της η Αθήνα. Στη συνέχεια είδαν ένα βίντεο διάρκειας δέκα λεπτών με τίτλο Θεογονία 
2, Ολύμπιο Δωδεκάθεο, που προβάλλει τον ίδιο μύθο 
https://www.youtube.com/watch?v=XU0cNpMZUlA. Ζωγράφισαν στον διαδραστικό πίνακα 
της τάξης με το λογισμικό του Office «Ζωγραφική» τη δική τους ελιά και τον δικό τους ε-
λαιώνα. 
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Εικόνα 3. Ζωγραφική στον διαδραστικό πίνακα 

6ο  διδακτικό δίωρο: Με τη χρήση του λογισμικού Windows movies maker έφτιαξαν το δικό 
τους βίντεο με τις εικόνες που βρήκαν στο διαδίκτυο και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. 
Για την μουσική επένδυση του βίντεο επιλέχθηκε το κομμάτι «Νοσταλγία» της Ελένης Καρα-
ΐνδρου. Το βίντεο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του σχολείου: 
(http://www.11dimchalk.blogspot.gr/2013/02/blog-post_4124.html ). 

7ο διδακτικό δίωρο: Ζωγράφισαν ετικέτες εμφιάλωσης (εργασία 1, σελ. 21 του τετραδίου 
εργασιών Μελέτης Περιβάλλοντος). Τράβηξαν φωτογραφίες και με τη βοήθεια της εκπαι-
δευτικού τις ανάρτησαν στον ιστότοπο του σχολείου: 
(http://www.11dimchalk.blogspot.gr/2013/01/blog-post_8498.html ). 

8ο  διδακτικό δίωρο: Μοιράζοντας φύλλα μεγέθους Α4 και χρησιμοποιώντας μαρκαδόρους 
και ξυλομπογιές ζητήθηκε από τους μαθητές να ετοιμάσουν τους δικούς τους πίνακες ζω-
γραφικής και να γίνουν οι ίδιοι «Μικροί ζωγράφοι». Στο τέλος μια ομάδα μαθητών ανέλαβε 
τη φωτογράφιση των έργων και μια άλλη αποθήκευσε τις φωτογραφίες στον υπολογιστή 
της τάξης. Στη συνέχεια με το λογισμικό Movie Maker ετοίμασαν το δικό τους βίντεο. Για το 
βίντεο επέλεξαν ως ήχο τη μουσική της Ευανθίας Ρεμπούτσικα «Μέσα από σένα» και αναρ-
τήθηκε στον ιστότοπο του σχολείου:  (http://www.11dimchalk.blogspot.gr/2013/02/blog-
post_4124.html ). 

9ο  διδακτικό δίωρο:  Στη συνέχεα πλοηγήθηκαν στο Μουσείο Ελιάς Βουβών. Το μουσείο 
Ελιάς Βουβών, βρίσκεται στο χωριό Άνω Βούβες 30 χιλιόμετρα περίπου δυτικά από την πό-
λη των Χανιών. Το Μουσείο Ελιάς Βουβών έχει το μεγάλο προνόμιο να βρίσκεται δίπλα στο 
Μνημειακό δένδρο της Ελιάς των Βουβών, το αρχαιότερο δένδρο ελιάς στον κόσμο. Είναι  
κηρυγμένο με την 603/17-2-1997 απόφαση του Γενικού Γραμματέα Περιφέρειας Κρήτης 
«σαν διατηρητέο μνημείο της φύσης, λόγω του ιδιαίτερου αισθητικού, οικολογικού και ι-
στορικού ενδιαφέροντός του». Μέσα από την ιστοσελίδα του Μουσείου έκαναν εικονική 
περιήγηση στο εσωτερικό της Ελιάς Βουβών, αλλά και εικονική ξενάγηση στις συλλογές του 
Μουσείου: http://www.olivemuseumvouves.com/. 
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Είδαν επίσης και την τρισδιάσταση παρουσίαση σημαντικών εκθεμάτων – εργαλείων, μέ-
σων μεταφοράς αποθήκευσης  και μελέτησαν προσεχτικά τις διαστάσεις των αντικειμένων. 
Στο σημείο αυτό η εκπαιδευτικός αναφέρθηκε σε μαθηματικές έννοιες που διδάχτηκαν 
στους μαθητές, όπως μήκος, πλάτος και υποδιαιρέσεις του μέτρου σε προηγούμενη ενότη-
τα των Μαθηματικών. Συζητήθηκε επίσης η χρηστικότητα των αντικειμένων και η αναγκαιό-
τητα συντήρησης και συλλογής τους σε μουσειακούς χώρους για τη διαφύλαξη της πολιτι-
σμικής μας κληρονομιάς. 

10ο διδακτικό δίωρο: Προβλήθηκε το βίντεο «Αθλητισμός στην Αρχαία Ελλάδα» από το ψη-
φιακό αρχείο της ΕΡΤ (http://www.ert-archives.gr/V3/public/main/page-
assetview.aspx?tid=69725&autostart=0 ). Ακολούθησε διάλογος για το θέμα της αναβίωσης 
των Ολυμπιακών Αγώνων, τη συμμετοχή των αθλητών και των αθλητριών, την Ολυμπιακή 
Σημαία και τον Ολυμπιακό ΄Υμνο, τα έπαθλα, τη συμβολή της Ελλάδας στους αγώνες αυ-
τούς καθώς και αναφέρθηκαν πόλεις στις οποίες διοργανώθηκαν  Ολυμπιακοί Αγώνες. Ι-
διαίτερα επισημάνθηκε η διοργάνωση στην Αθήνα το 2004. Με το λογισμικό Google Earth 
εντοπίστηκαν η Ολυμπία, η Αθήνα καθώς και άλλες πόλεις που ανέλαβαν τη διοργάνωση 
Ολυμπιακών Αγώνων. Οι μαθητές ανακοίνωσαν τα συμπεράσματά τους από τον διάλογο 
που προηγήθηκε. 

 

Εικόνα 3.  Ανακοίνωση αποτελεσμάτων 

11ο διδακτικό δίωρο: Στην ιστοσελίδα του Μουσείου της Ιστορίας των Αρχαίων Ολυμπια-
κών Αγώνων στην Ολυμπία (http://dim-karat.ilei.sch.gr/olympia/greek/greek.htm) πραγμα-
τοποιήθηκε μια σύντομη πλοήγηση και επιλέξαμε από τις δραστηριότητες on line να συ-
ναρμολογήσουμε τα παζλ που είχαν θέμα αρχαία αγωνίσματα (δισκοβόλος, οπλίτης- δρό-
μος, πυγμαχία κ.ά.) και τα παιχνίδια γνώσης με τίτλο «Τα αθλήματα του χθες και του σήμε-
ρα» τα οποία απεικονίζονταν σε αγγεία και τους «Αγώνες και έπαθλα». Η επαφή των παι-
διών με μουσειακούς χώρους και μουσειακές συλλογές έστω και μέσω διαδικτύου αποτελεί 
μια διαφορετική προσέγγιση στη γνώση και φέρνει σε επαφή τη μουσειακή εκπαίδευση με 
το σχολείο και τους μαθητές.  
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Εικόνα 4. Διαδραστικά παιχνίδια 

12ο  διδακτικό δίωρο:  Οι μαθητές ζωγράφισαν ατομικά την ολυμπιακή σημαία, τον κότινο 
και τα μετάλλια των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων και κατασκεύασαν ομαδικά με χαρ-
τόνι και χρωματιστό γκοφρέ την ολυμπιακή σημαία και τον κότινο αναπτύσσοντας τη φα-
ντασία και τη δημιουργικότητά τους. Συγκέντρωσαν πληροφορίες από διάφορες πηγές.  Τα 
έργα των μαθητών φωτογραφήθηκαν. Δημιουργήθηκε ένα αρχείο ppt και στη συνέχεια ο 
εκπαιδευτικός με το ελεύθερο λογισμικό flipping book το μετέτρεψε σε ηλεκτρονικό βιβλίο, 
το οποίο αναρτήθηκε στον ιστότοπο του σχολείου 
(http://www.11dimchalk.blogspot.gr/2013/02/blog-post_3719.html 

Διεύρυνση της εφαρμογής και σε άλλους τομείς/αντικείμενα της σχολικής μονάδας 

Η συγκεκριμένη δράση εμπλέκει πολλά γνωστικά αντικείμενα. Θα μπορούσε να επεκταθεί 
και να εμπλουτιστεί με ακόμα περισσότερες δραστηριότητες στις οποίες θα συμμετείχαν 
μαθητές όλων των τάξεων.  

Επίσης με τη χρήση λογισμικού για δημιουργία ιστοσελίδων π.χ Dream Weaver και τη βοή-
θεια των εκπαιδευτικών θα μπορούσε να στηθεί ένα εικονικό παιδικό μουσείο τέχνης με 
θέμα το θέμα της δράσης.  Θα ενσωματώνονταν πληροφορίες, υλικό που επεξεργάστηκαν 
και δημιούργησαν οι μαθητές, έργα τέχνης των ιδίων και χρήσιμες συνδέσεις. 

Μελλοντικά θα μπορούσε να οργανωθεί διδακτική επίσκεψη σε ένα παραδοσιακό και σύγ-
χρονο λιοτρίβι της περιοχής αλλά και η οργάνωση μιας εκπαιδευτικής επίσκεψης σε ένα 
κοντινό ελαιώνα και η παρατήρηση ή ακόμα και η συγκομιδή του καρπού προάγοντας με 
τον τρόπο αυτό την αξία της βιωματικής μάθησης που δίνει έμφαση στο σημαντικό ρόλο 
που παίζει η εμπειρία στη διαδικασία της μάθησης, καθώς και στους δεσμούς μεταξύ της 
σχολικής τάξης, της καθημερινής ζωής των μαθητών και της κοινωνικής πραγματικότητας 
(Δεδούλη, 2001). 

Επίσης η οργάνωση διδακτικής επίσκεψης στο Λαογραφικό Μουσείο της πόλης το οποίο 
διαθέτει στις μόνιμες συλλογές του χρηστικά αντικείμενα για τη συγκομιδή, αλλά και την 
αποθήκευση του λαδιού.  
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Η δράση θα μπορούσε να επεκταθεί οργανώνοντας μια έκθεση με τα ζωγραφικά έργα των 
παιδιών τόσο σε επίπεδο σχολείου όσο και σε επίπεδο Δήμου. Οι μαθητές θα συμμετείχαν 
με τα ατομικά τους έργα, αλλά και με νέα ομαδικά. Στην έκθεση θα μπορούσαν να εκτε-
θούν και πήλινες κατασκευές των παιδιών με  παραστάσεις από την Αρχαία Ελλάδα και 
τους Ολυμπιακούς Αγώνες. Οι μαθητές θα ετοίμαζαν τις προσκλήσεις και θα έστηναν ομα-
δικά την έκθεση ανάλογα με τα υλικά κατασκευής ή τη θεματολογία των έργων. Έτσι θα 
επιτυγχάναμε το άνοιγμα του σχολείου προς την κοινωνία. 

Η οργάνωση εκπαιδευτικής εκδρομής στον χώρο της Αρχαίας Ολυμπίας, αλλά και στο Μου-
σείο της θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί στο τέλος της σχολικής χρονιάς με συμμετοχή 
εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων.  

Επίσης η παραγωγή επιπλέον εκπαιδευτικού υλικού από μαθητές και εκπαιδευτικούς όπως 
για παράδειγμα επιτραπέζιων παιχνιδιών, φυλλαδίων εργασιών από μαθητές μεγαλύτερων 
τάξεων, παζλ, ακόμα και δημιουργία ταινίας μικρού μήκους θα ήταν μια προσπάθεια που 
θα στήριζε  την ομαδικότητα και τη συνεργασία τόσο μεταξύ των μαθητών άλλα και των 
εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Αξιολόγηση και συμπεράσματα 

Κατά τη διάρκεια της δράσης οι μαθητές αξιολογούνταν διαρκώς αναφορικά με τη συνερ-
γασία και την επικοινωνία που ανέπτυσσαν μεταξύ τους, την λήψη πρωτοβουλιών, τη συμ-
μετοχή στην ομάδα,  αλλά και την ευστοχία των απαντήσεων στα φύλλα εργασίας.  

Η συμβολή της δράσης στη μαθησιακή διαδικασία από την επεξεργασία των αποτελεσμά-
των των φύλλων εργασίας, των προφορικών ανακοινώσεων, αλλά και των δεξιοτήτων που 
ανέπτυξαν ήταν επιτυχής, γιατί διαπιστώθηκε πως μεγάλο μέρος των μαθητών κατάφερε να 
κατακτήσει τους γνωστικούς, ψυχοκινητικούς στόχους που θέσαμε από την αρχή και ενι-
σχύθηκε ιδιαίτερα το κλίμα συνεργασίας στην τάξη καθώς και η κριτική σκέψη των μαθη-
τών μας. Με την υλοποίηση της δράσης ευαισθητοποιήθηκαν και οι υπόλοιποι εκπαιδευτι-
κοί της σχολικής μονάδας καταθέτοντας και τις δικές τους απόψεις και ιδέες. Επίσης παρά-
χθηκε από τους μικρούς μαθητές και ένα ενδιαφέρον οπτικοακουστικό υλικό κι ένα μικρό 
ηλεκτρονικό βιβλίο με τη δουλειά τους καθώς και φύλλα εργασίας από την εκπαιδευτικό. 
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Εικόνα 5, Φύλλα εργασίας 

 Η δράση που υλοποιήθηκε ήταν μια ευκαιρία να αλλάξει το καθημερινό πρόγραμμα και 
από ανελαστικό να γίνει περισσότερο αυτόνομο, συλλογικό, χαρούμενο και δημιουργικό 
(Ματσαγγούρας 2001).  Η εμπλοκή όλων των μαθητών ανεξάρτητα από τις μαθησιακές τους 
ικανότητες και ιδιαιτερότητες δημιούργησε στην τάξη θετικό κλίμα αισιοδοξίας και στήρι-
ξης ειδικά για τους μαθητές με ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες.  

Η συγκεκριμένη δράση υλοποιήθηκε με ευκολία στον χώρο του σχολείου και θα μπορούσε 
να επεκταθεί και με άλλες δραστηριότητες, λόγω του κατάλληλου τεχνολογικού εξοπλι-
σμού, τη διάθεση των μαθητών, αλλά και την άριστη συνεργασία των εκπαιδευτικών. Ήταν 
επίσης μια ευκαιρία δημιουργικής επικοινωνίας και επαφής με τους γονείς που ενθάρρυ-
ναν τους μαθητές στο να συμμετέχουν συλλέγοντας πληροφορίες, διάφορα υλικά αλλά και 
με το να τους επιβραβεύουν για τον κόπο και την προσπάθειά τους. Ενισχύθηκε έτσι το συ-
ναίσθημα και η αυτοεκτίμησή τους σε μεγάλο βαθμό. Μεγάλη έκπληξη ήταν οι μαθητές με 
ιδιαίτερες εκπαιδευτικές ανάγκες που έδειχναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό προθυμία και ανέ-
λαβαν πρωτοβουλίες στην καθοδήγηση των ομάδων αλλά και υποστήριξαν θερμά τον ρόλο 
τον οποίο είχαν αναλάβει.  

Δόθηκε η ευκαιρία επίσης στους εκπαιδευτικούς να έχουν πιο τακτική επαφή συζητώντας, 
με αφορμή τη συγκεκριμένη δράση τον προγραμματισμό και την υλοποίηση μελλοντικά 
περισσότερων, την ανάληψη εκπαιδευτικών προγραμμάτων με στόχο την αναβάθμιση του 
ρόλου του μαθητή έχοντας περισσότερες δυνατότητες επιλογής και εμπλοκής σε ενεργητι-
κές μορφές μάθησης, αλλά και τον επαναπροσδιορισμό του ρόλου του δασκάλου σε εμψυ-
χωτή, καθοδηγητή και υποστηρικτή της προσπάθειας αυτής.  
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Περίληψη 

Η ιστοεξερεύνηση «Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας» σχεδιάστηκε σε ένα σύστημα μαθη-
σιακών δραστηριοτήτων (Lams), το οποίο είναι μια Διαδικτυακή υπηρεσία που διευκολύνει 
τη μάθηση μέσα από την ανάθεση ακολουθιών σε εκπαιδευόμενους, συγγραφείς και επό-
πτες. Οι εκπαιδευόμενοι πλοηγούνται στις δραστηριότητες μέσω διαδικτύου. Η συγκεκρι-
μένη ιστοεξερεύνηση απευθύνεται σε μαθητές της  Ε΄ και Στ΄ τάξης της Πρωτοβάθμιας Εκ-
παίδευσης. Σκοπός της είναι οι μαθητές να διερευνήσουν στο διαδίκτυο, να ενημερωθούν 
και να μάθουν για τη χρησιμότητα της ηλεκτρικής ενέργειας και μέσα από το forum να μοι-
ραστούν τα αποτελέσματα των εξερευνήσεων τους. Ειδικότερα, επιδιώκονται γνωστικοί, συ-
ναισθηματικοί και κοινωνικοί στόχοι. Οι μαθητές ανακαλύπτουν τη χρησιμότητα της ηλεκτρι-
κής ενέργειας, τους κινδύνους της και τους τρόπους εξοικονόμησής της με την εφαρμογή της. 
Επιπλέον, αλληλεπιδρούν με την εμπλοκή τους σε ομαδοσυνεργατικές διαδικασίες και νιώ-
θουν ικανοποίηση και χαρά από τα αποτελέσματα των εξερευνήσεών τους. 

Λέξεις  κλειδιά: Ηλεκτρική ενέργεια, χρησιμότητα, τρόποι εξοικονόμησης ενέργειας, κίνδυ-
νοι.  

Εισαγωγή 

Το LAMS ( Learning Activity Management System ) είναι μια διαδικτυακή υπηρεσία, ένα σύ-
στημα διαχείρισης Μαθησιακών Δραστηριοτήτων που διευκολύνει τη διαδικασία της μάθη-
σης. Δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό, ο οποίος λειτουργεί ως συγγραφέας, να σχεδιά-
σει το μαθησιακό αντικείμενο και σχετικές δραστηριότητες για τους μαθητές του και οι μα-
θητές να πλοηγηθούν στις δραστηριότητες μέσω internet, να εκπονήσουν μια ακολουθία 
δραστηριοτήτων, οι οποίες προβάλλονται σε διάφορες μορφές όπως κείμενο, υπερκείμενο, 
υπερμέσα, εικόνες, κινούμενα σχέδια, ήχος, video και αντικείμενα εικονικής πραγματικότη-
τας. Οι συνθήκες και οι ρόλοι μεταβάλλονται και οι εκπαιδευτικοί επικοινωνούν με τους μα-
θητές τους μέσω των καναλιών ψηφιακής επικοινωνίας με αποτέλεσμα οι διαδικασίες μάθη-
σης να τροποποιούνται, η επικοινωνία διαφοροποιείται, καθώς και τα περιβάλλοντα εκπαί-
δευσης (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008). 

Η συμμετοχή των μαθητών μπορεί να είναι ατομική ή ομαδική με τη χρήση εργαλείων επι-
κοινωνίας όπως chat, forum, κουμπιών πλοήγησης και αξιοποίηση εξωτερικών πηγών μέσω 
υπερσυνδέσεων (Παπαδάκης, κ.ά, 2010). Τα προχωρημένα συστήματα διαχείρισης μάθησης, 
όπως το LAMS, δίνουν έμφαση στους εκπαιδευόμενους και στην ενεργή συμμετοχή τους σε 
μαθησιακές δραστηριότητες, καθώς και στην υποστήριξη των νέων ρόλων του εκπαιδευτικού 
ως σχεδιαστή, συντονιστή και εμψυχωτή (Knowles et al., 1998) της μαθησιακής διεργασίας.  
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Σχεδιασμός ιστοεξερεύνησης 

Η ιστοεξερεύνηση, που παρουσιάζουμε, σχεδιάστηκε με την ακολουθία των σταδίων μιας 
ιστοεξερεύνησης, που είναι: ο τίτλος, η εισαγωγή, η εργασία, η διαδικασία, η αξιολόγηση και 
τα συμπεράσματα. Απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και Στ΄ Δημοτικού, και μπορεί να εφαρ-
μοσθεί μετά τη διδασκαλία της θεματικής ενότητας «Ο ηλεκτρισμός», η οποία διδάσκεται 
στο γνωστικό αντικείμενο των Φυσικών Επιστημών της Ε΄ τάξης και αφού οι μαθητές έχουν 
αποκτήσει σχετικές γνώσεις και δεξιότητες (Παπουτσάκη, Σαραντάκος, ΤέκοςΘεσαλιώτης, 
2014). Η εμπλοκή τους με τη συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση συντελεί στην επέκταση της δι-
δασκαλίας, στην διεπιστημονική και διαθεματική προσέγγιση και στην ενεργή συμμετοχή ό-
λων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, σύμφωνα με τα ΔΕΠΣ και ΑΠΠΣ της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης (Αποστολάκης κ.ά, 2007). Η ιστοεξερεύνηση σχεδιάστηκε και πρόκει-
ται να εφαρμοστεί στη σχολική τάξη.  

Σκοπός της ιστοεξερεύνησης με τίτλο «Η ηλεκτρική ενέργεια στη ζωή μας» είναι οι μαθητές 
να διερευνήσουν στο διαδίκτυο το συγκεκριμένο θέμα, προκειμένου να ενημερωθούν για 
την ηλεκτρική ενέργεια και τη χρησιμότητά της και μέσα από το forum να μοιραστούν τα 
αποτελέσματα των εξερευνήσεων τους. Ειδικότεροι στόχοι που τέθηκαν, είναι γνωστικοί, συ-
ναισθηματικοί και κοινωνικοί. Οι γνωστικοί στόχοι αφορούν στη μάθηση για τη χρησιμότητα 
της ηλεκτρικής ενέργειας, στους κινδύνους που ελλοχεύει και στους τρόπους εξοικονόμησής 
της. Επιπλέον, δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εμπλακούν με τις Νέες Τεχνολογίες, 
να σχεδιάσουν μια διαδραστική αφίσα και ένα ενημερωτικό φυλλάδιο με τη χρήση του Η/Υ 
και να καλλιεργήσουν στάσεις και δεξιότητες ψηφιακού εγγραμματισμού (Μιχάλης, Τσαλίκη 
& Χατζηβασιλείου, 2010).Οι συναισθηματικοί στόχοι αφορούν στη βίωση συναισθημάτων 
χαράς και ικανοποίησης των μαθητών μέσα από τη συνεργασία και την ολοκλήρωση των ερ-
γασιών τους. Οι κοινωνικοί στόχοι που τέθηκαν είναι οι μαθητές να μάθουν να συνεργάζο-
νται και να αλληλεπιδρούν μέσα από τη συνεργασία με τις ομάδες (Ματσαγγούρας, 1997).  

Αρχικά, αναφέρεται ο σκοπός της ιστοεξερεύνησης και στη συνέχεια, ο συγγραφέας προκα-
λεί τον προβληματισμό των μαθητών και τους καλεί να καταγράψουν μια εμπειρία που έχουν 
βιώσει και αφορά στη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος, στις συνέπειες και στα προβλή-
ματα που δημιουργεί ιδίως, εάν το γεγονός συμβεί τις νυχτερινές ώρες. Οι μαθητές μοιράζο-
νται τις εμπειρίες τους, τα βιώματά τους, τις σκέψεις τους και τα συναισθήματά τους και με 
αυτόν τον τρόπο δημιουργείται ένας προβληματισμός για τη σπουδαιότητα και τη χρησιμό-
τητα του ηλεκτρισμού.  

Δραστηριότητες ιστοεξερεύνησης 

Αρχικά, οι μαθητές διαβάζουν ένα σύντομο κείμενο που αφορά στην ιστορία του ηλεκτρι-
σμού και μερικούς σημαντικούς εφευρέτες με σκοπό να γίνει μια πρώτη εισαγωγή στο θέμα. 
Στη συνέχεια, ο συγγραφέας δίνει τέσσερις θεματικές υποενότητες και ο μαθητής έχει τη 
δυνατότητα να επιλέξει τη θεματική που τον ενδιαφέρει. Οι θεματικές υποενότητες αναφέ-
ρονται α) στην ιστορία του ηλεκτρισμού και στους σημαντικούς εφευρέτες, β) στη χρήση της 
ηλεκτρικής ενέργειας, γ) στους κινδύνους της και δ) στους τρόπους εξοικονόμησης ηλεκτρι-
κής ενέργειας. Οι μαθητές δηλώνουν στο forum τη θεματική ενότητα που τους ενδιαφέρει 
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και δημιουργούν με αυτό τον τρόπο τέσσερις ομάδες. Η δημιουργία της ομάδας εστιάζεται 
στο κοινό ενδιαφέρον ενασχόλησης των μελών της.  

Δραστηριότητες ομάδων 

Οι μαθητές της κάθε ομάδας μπαίνουν στο περιβάλλον του LAMS όπου δίνονται συγκεκριμέ-
νες κατευθύνσεις από το συγγραφέα με σκοπό την εξερεύνηση της θεματικής ενότητας. Επι-
πλέον, δίνονται πηγές διαδικτυακές, ασκήσεις και δραστηριότητες που οι μαθητές οφείλουν 
να εκπονήσουν. Επιπρόσθετα, αναφέρονται τα κριτήρια και οι ρούμπρικες αξιολόγησης της 
δραστηριότητας, οι οποίες αφορούν στο σχεδιασμό της διαδραστικής αφίσας και του ενημε-
ρωτικού φυλλαδίου, που πρόκειται να εκπονήσουν οι μαθητές με στόχο τη διάχυση των γνώ-
σεών τους στη σχολική κοινότητα.  

Ειδικότερα, η πρώτη ομάδα θα διερευνήσει και θα καταγράψει την ιστορία του ηλεκτρικού 
ρεύματος από την αρχαιότητα έως σήμερα, θα εντοπίσει τις σημαντικότερες ιστορικές πε-
ριόδους που πραγματοποιήθηκαν σπουδαίες ανακαλύψεις που είχαν σχέση με την ηλεκτρική 
ενέργεια, θα τις συσχετίσει με σημαντικές αλλαγές που έγιναν στον πολιτισμό και θα σκια-
γραφήσει τη σημερινή εποχή και τα επιτεύγματά της που οφείλονται στον ηλεκτρισμό. Δίνο-
νται συγκεκριμένες ιστοσελίδες και αναφέρεται περιληπτικά το περιεχόμενο της κάθε ιστο-
σελίδας. Τα αποτελέσματα της εξερεύνησής τους θα καταγραφούν στο forum και θα παρου-
σιαστούν με τη χρήση του prezi στην ολομέλεια της τάξης. Συνεπώς, ο εκπαιδευτικός ορίζει 
με σαφήνεια τις δραστηριότητες, δίνει αξιοποιήσιμες πηγές και ορίζει το αρχικό παραδοτέο.  

Η δεύτερη ομάδα θα ασχοληθεί με την ηλεκτρική ενέργεια και ειδικότερα με τη χρήση της 
στην καθημερινή μας ζωή, στον τρόπο βελτίωσής της, στις επιδράσεις της στο περιβάλλον 
και στις οικονομικές επιδράσεις στη ζωή του ανθρώπου. Δίνονται συγκεκριμένες ιστοσελίδες 
που θα ανατρέξουν οι μαθητές για την εξερεύνησή τους και ορίζεται το αρχικό παραδοτέο 
που θα είναι μια παρουσίαση των εξερευνήσεων και των συμπερασμάτων που κατέληξε η 
ομάδα στην ολομέλεια της τάξης με τη χρήση του prezi.  

Η τρίτη ομάδα θα ασχοληθεί με τους κινδύνους της ηλεκτρικής ενέργειας με τη διερεύνηση 
σε προτεινόμενες αξιοποιήσιμες ιστοσελίδες και ορίζεται ως αρχικό παραδοτέο η δημιουρ-
γία μιας ηλεκτρονικής αφίσας, στο περιβάλλον του glogster, η οποία θα αποτελέσει τη βάση 
για την αξιοποίησή της από τις άλλες ομάδες στο τελικό παραδοτέο που θα γίνει σε συνερ-
γασία όλων των μαθητών. Το αρχικό παραδοτέο θα παρουσιασθεί στην ολομέλεια της τάξης 
για ανατροφοδότηση και καταγραφή των παρατηρήσεων για βελτίωση. 

Η τέταρτη ομάδα θα ασχοληθεί με τους τρόπους εξοικονόμησης ενέργειας με τη διερεύνηση 
προτεινόμενων ιστοσελίδων και το αρχικό παραδοτέο θα είναι η δημιουργία μιας ηλεκτρο-
νικής αφίσας, η οποία θα παρουσιασθεί στην ολομέλεια με σκοπό να γίνουν προτάσεις για 
βελτιώσεις και να αποφασίσουν οι μαθητές τον τρόπο παρουσίασης της τελικής αφίσας που 
θα αποτελέσει και το τελικό παραδοτέο, καθώς και τον τρόπο σχεδιασμού του ενημερωτικού 
φυλλαδίου.  
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Επιπλέον, η κάθε ομάδα θα δημιουργήσει ένα συννεφόλεξο στο περιβάλλον του tagxedo με 
τις πιο αντιπροσωπευτικές έννοιες/λέξεις κλειδιά της υποενότητας που διερευνά και θα το 
κοινοποιήσει στις άλλες ομάδες μέσω του wiki.  

Παρουσίαση στην ολομέλεια 

Η ολοκλήρωση της μελέτης και των δραστηριοτήτων της κάθε θεματικής βοηθάει τους μα-
θητές να εντρυφήσουν στο θέμα και να είναι σε θέση να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα 
της εξερεύνησής τους στην ολομέλεια της τάξης. Στη συνέχεια, οι εκπρόσωποι της κάθε ομά-
δας θα παρουσιάσουν τη μελέτη τους στην ολομέλεια με σκοπό την ανάπτυξη ενός εποικο-
δομητικού, στοχαστικού διαλόγου με την καθοδήγηση του εκπαιδευτικού. Όλες οι ομάδες 
θα συνεργαστούν προκειμένου να αξιοποιήσουν τα ευρήματά τους και τα συμπεράσματά 
τους. Τελικός σκοπός είναι η κατασκευή μιας ηλεκτρονικής αφίσας, ενός ενημερωτικού φυλ-
λαδίου και ενός animation (εάν υπάρξει ενδιαφέρον) για ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχο-
λείου.  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει με ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανοικτές ερωτήσεις, 
σωστού – λάθος μετά την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων και την τελική παρουσίαση στην 
ολομέλεια. Κάθε ομάδα έχει τη δυνατότητα να αξιολογεί το αρχικό παραδοτέο με βάση προ-
σχεδιασμένων διαβαθμισμένων κριτηρίων και μιας ρούμπρικας. Η ρούμπρικα είναι διαβαθ-
μισμένα κριτήρια με ποιοτικούς χαρακτηρισμούς (πολύ καλή, καλή, μέτρια, ανεπαρκής) και 
κάθε χαρακτηρισμός αναφέρει συγκεκριμένους δείκτες τους οποίους πρέπει να πληρεί για 
να ικανοποιείται το κριτήριο. Η ρούπρικα της αφίσας αξιολογεί το περιεχόμενο της αφίσας, 
τη λειτουργικότητα, την αισθητική και την πρωτοτυπία. Η ρούμπρικα του ενημερωτικού φυλ-
λαδίου αξιολογεί το περιεχόμενο και την αισθητική του φυλλαδίου. Το τελικό προϊόν αξιο-
λογείται ανάλογα.  

Αναμενόμενα Αποτελέσματα 

Το αναμενόμενα αποτέλεσμα των εργασιών των μαθητών θα είναι η παραγωγή της ηλεκτρο-
νικής αφίσας, η οποία θα αναφέρει τα κυριότερα σημεία της κάθε θεματικής ενότητας που 
επεξεργάστηκε η κάθε ομάδα. Το ενημερωτικό φυλλάδιο θα αναφέρει κυρίως τρόπους εξοι-
κονόμησης ενέργειας με σκοπό την ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των μαθητών του 
σχολείου. Η δημιουργία ενός animation με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της πληροφορικής 
και η ανάρτησή του στην ιστοσελίδα του σχολείου θα συντελέσει στην καλλιέργεια της φα-
ντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών.  

Η συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση πρόκειται να εφαρμοσθεί στη σχολική τάξη, το επόμενο 
σχολικό έτος με σκοπό να καταγραφούν τα αποτελέσματα και τυχόν αδυναμίες της εφαρμο-
γής της, προκειμένου οι συγγραφείς να προβούν στις σχετικές διορθώσεις και οι μαθητές να 
γνωρίσουν και να εργαστούν στο περιβάλλον του LAMS.  
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Το LAMS παρέχει ένα ιδιαίτερο διαισθητικό οπτικό μαθησιακό περιβάλλον, εύχρηστο τόσο 
στους εκπαιδευτικούς, όσο και στους μαθητές. Δίνει τη δυνατότητα αφ’ ενός μεν στους  εκ-
παιδευτικούς να στοχαστούν πιο βαθειά πάνω στη διδακτική πρακτική παρέχοντας υπηρε-
σίες ελέγχου, παρακολούθησης και ανίχνευσης των μαθητών σε πραγματικό χρόνο και αφ’ 
ετέρου προάγει την ατομική και τη συνεργατική μάθηση και δίνει τη δυνατότητα εφαρμογής 
ποικίλων τεχνικών διδασκαλίας (συζήτηση, depate, chat). 

 Εν κατακλείδι, η εκμάθηση της εφαρμογής είναι εύκολη και θυμίζει πολύ την εφαρμογή 
scratch. Το Lams διαθέτει αναλυτικά εργαλεία για κάθε λειτουργία της εφαρμογής ώστε ο 
χρήστης να μπορεί να μάθει την εφαρμογή σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. 
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Περίληψη 

Η διδασκαλία της Ιστορίας μέσα από τον δίαυλο των ΤΠΕ καθιστά την πρόσληψη των νέων 
πληροφοριών μια ενεργητική και δημιουργική διαδικασία που αναβιβάζει την εγρήγορση 
των μαθητών σε υψηλό επίπεδο. «Η τέχνη των Μυκηναίων» από το βιβλίο της Ιστορίας της 
Γ΄ τάξης του Δημοτικού γίνεται ένα ηλεκτρονικό ταξίδι στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκη-
νών μέσα από το λογισμικό Google Earth. Η χρήση του λογισμικού Inspiration για τη δη-
μιουργία εννοιολογικών χαρτών συντελεί στην οργάνωση των νέων πληροφοριών που α-
φορούν στη μυκηναϊκή τέχνη και η παρουσίαση εικόνων από αντιπροσωπευτικούς αρχαιο-
λογικούς θησαυρούς πραγματοποιείται μέσα από την επίσκεψη σε προεπιλεγμένους διαδι-
κτυακούς τόπους και παρουσίαση με Power Point. Η αξιολόγηση και επέκταση της νέας 
γνώσης επιτυγχάνεται με τη λύση σχετικού σταυρόλεξου με το λογισμικό Hot Potatoes που 
εστιάζει στις λέξεις κλειδιά της ενότητας και με τον σχεδιασμό παιχνιδιού στο λογισμικό 
Revelation Natural Art. Η Ιστορία μέσα από το πρίσμα των ΤΠΕ γίνεται δυναμική διαδικασία 
και πηγή έμπνευσης των μαθητών. 

Λέξεις - κλειδιά: Ιστορία, πλοήγηση, εκπαιδευτικά λογισμικά, εννοιολογικός χάρτης, ψη-
φιακό σχέδιο 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία της Ιστορίας που συνδυάζει τη χρήση των πολυμέσων (multimedia) με την 
εφαρμογή σύγχρονων διδακτικών και ψυχοπαιδαγωγικών μεθόδων, αντιστρατεύεται πα-
ρωχημένες μεθόδους με μορφή διήγησης της Ιστορίας και δίνει έμφαση στην καλλιέργεια 
της δημιουργικότητας του μαθητή, στην παιγνιώδη απελευθέρωση στοιχείων της προσωπι-
κότητάς του, στην εξωτερίκευση σκέψεων , ιδεών και συναισθημάτων και στη βιωματική 
επικοινωνία με τον καλλιτεχνικό κόσμο (Ράπτη, 2002, Κατσίκη - Γκίβαλου, 2001). Σύμφωνα 
με τα πλαίσια της κοινωνικογνωστικής θεωρίας μάλιστα, η χρήση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.), είτε μέσα από ομάδες εργασίας είτε αναφορι-
κά με το σύνολο της τάξης του σύγχρονου Δημοτικού Σχολείου, δίνει τη δυνατότητα ισότι-
μης εμπλοκής των μαθητών κατά τη διεξαγωγή του μαθήματος, ώστε ακόμα και οι μαθητές 
με χαμηλή αυτοεκτίμηση και μαθησιακές δυσκολίες να αλληλεπιδρούν γόνιμα με μαθητές 
που λειτουργούν ως θετικά και επιθυμητά πρότυπα και να μπορούν έτσι να εκτιμήσουν και 
να εκδηλώσουν τις δεξιότητές τους (Κουλαϊδής, Δημόπουλος, Σκλαβενίτη, & Χρηστίδου, 
2002). Συνάμα, οι εφαρμογές των γραφικών των υπολογιστών λειτουργούν ως υποστηρικτι-
κά εργαλεία της διδακτικής προσέγγισης της θεματικής ενότητας και κομίζουν με συμπυ-
κνωμένο τρόπο τις νέες πληροφορίες μέσα από τη χρήση εικόνας, φωτογραφίας και εικονι-
κής αναπαράστασης της πραγματικότητας στην οποία οι μαθητές έχουν μάλιστα τη δυνατό-
τητα να αλληλεπιδράσουν σε πραγματικό χρόνο (real time), στοιχείο που κάνει το μάθημα 
πιο ευχάριστο και πιο ελκυστικό (Ζωγόπουλος, 2001). Σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμ-
μα Σπουδών (ΑΠΣ) της Γ΄τάξης και το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών 
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(ΔΕΠΠΣ) του Δημοτικού Σχολείου, ο απώτερος σκοπός του μαθήματος της Ιστορίας είναι η 
πολύπλευρη ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και συνείδησης των μαθητών, διαδικασία η 
οποία επιτυγχάνεται πιο εύστοχα με την εμπλοκή των ΤΠΕ, εργαλεία που αναβιώνουν με 
δημιουργικό τρόπο το ιστορικό παρελθόν όχι ως στείρα απομνημόνευση, αλλά ως εργα-
στήρι ζωής και κριτικής δημιουργικής σκέψης. Λαμβάνοντας υπόψη τη διδακτική ευελιξία 
που παρέχουν τα ηλεκτρονικά εργαλεία στη σύγχρονη διδακτική πρακτική, έγινε απόπειρα 
προσέγγισης του κεφαλαίου της μυκηναϊκής τέχνης του σχολικού εγχειριδίου σε συνδυα-
σμό με επιλεγμένα εκπαιδευτικά λογισμικά και ηλεκτρονικές πηγές διοχέτευσης πληροφο-
ριών, ώστε να επιτύχουμε τη διεύρυνση του ιστορικού ορίζοντα των μαθητών με βιωματικό 
τρόπο.  

Συμβατότητα του διδακτικού σεναρίου με Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. του Δημοτικού Σχολείου 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο «Η τέχνη των Μυκηναίων» για να υλοποιηθεί σύμφωνα 
με το σχεδιασμό του, απαιτεί (3) διδακτικές ώρες, οι οποίες είναι απόλυτα συμβατές με το 
Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ), καθώς επίσης και με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο 
Προγραμμάτων Σπουδών (ΔΕΠΠΣ, 2003), που προβλέπει τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
κατά τη διδασκαλία. Η ευελιξία του εν λόγω σεναρίου έγκειται στο ότι μπορεί να διαχυθεί 
διαθεματικά, ως προς τις βιωματικές δραστηριότητες, στο μάθημα των Εικαστικών και στο 
μάθημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, εφόσον το σχολείο λειτουργεί με διευρυμένο ω-
ράριο και διαθέτει την κατάλληλη υλικοτεχνική υποδομή.  

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 

Γνωστικά οι μαθητές προαπαιτείται να γνωρίζουν τα γενικά χαρακτηριστικά της τέχνης του 
Κυκλαδίτικου και ιδιαίτερα του Μινωικού πολιτισμού που γεννήθηκαν στον Ελλαδικό χώρο 
κατά την εποχή του χαλκού και προηγούνται διδακτικά στο σχολικό εγχειρίδιο, ώστε να υ-
πάρχει η δυνατότητα σύγκρισης και αποκρυστάλλωσης των βασικών χαρακτηριστικών της 
τέχνης της κάθε ιστορικής περιόδου. Επίσης, οι μαθητές πρέπει να είναι σε θέση να εντοπί-
ζουν και να υπογραμμίζουν με καθοδήγηση τα βασικά σημεία και τις λέξεις κλειδιά της νέας 
ενότητας, ώστε να συντεθεί ο εννοιολογικός χάρτης – σκελετός του μαθήματος με το λογι-
σμικό Inspiration. Σχετικά με τις τεχνολογικές δεξιότητες οι μαθητές απαιτείται να έχουν 
εξοικείωση με το χειρισμό ηλεκτρονικών υπολογιστών σε επίπεδο αντίστοιχο με το ΑΠΣ του 
μαθήματος της Πληροφορικής στα Δημοτικά Σχολεία διευρυμένου ωραρίου. Στα πλαίσια 
της συνεργασίας του εκπαιδευτικού προσωπικού, προαπαιτείται να έχει γίνει επίδειξη λει-
τουργίας των εν λόγω λογισμικών που θα χρησιμοποιηθούν στο προτεινόμενο διδακτικό 
σενάριο, από τον εκπαιδευτικό της πληροφορικής ώστε οι μαθητές να έχουν την απαραίτη-
τη εξοικείωση.  

Σκοποί και στόχοι του διδακτικού σεναρίου 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Σκοπός του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου ως προς το γνωστικό αντικείμενο είναι να 
γίνουν οι μαθητές αποδέκτες της αίσθησης του ιδιαίτερου χαρακτήρα της Μυκηναϊκής Τέ-
χνης που αποπνέει ένα συνδυασμό καλαισθησίας και υψηλής τεχνικής σε όλες τις εκφάν-
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σεις του (τοιχογραφίες, αγγειοπλαστική, χρυσοχοΐα, αρχιτεκτονική, θολωτοί τάφοι). Να 
διαπιστώσουν την επίδραση της μινωικής τέχνης και να εντοπίσουν τη διαφορά, ότι οι Μυ-
κηναίοι ως πολεμικός λαός, χρησιμοποίησαν ανάλογα θέματα (σκηνές κυνηγιού, μάχης) 
στην τέχνη τους σε αντίθεση με τους Μινωίτες, οι οποίοι εκφράζουν τον ειρηνικό και χα-
ρούμενο χαρακτήρα του πολιτισμού τους και στην τέχνη τους (Μαϊστρέλλης, Καλύβη, & 
Μιχαήλ, 2006). Επίσης να αντιληφθούν οι μαθητές την αξία των αρχαιολογικών χώρων και 
μουσείων ως προς τη διαφύλαξη και κατανόηση της πολιτιστικής μας κληρονομιάς. 

Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

Να πραγματοποιήσουν οι μαθητές εικονική περιήγηση στον αρχαιολογικό χώρο των Μυκη-
νών αξιοποιώντας το διαδίκτυο και να ανασυνθέσουν δημιουργικά τοιχογραφίες ανάλογες 
με τη θεματολογία και τα χαρακτηριστικά των τοιχογραφιών των μυκηναϊκών ανακτόρων, 
μέσα από το σχεδιαστικό λογισμικό Revelation Natural Art. Να εξοικειωθούν και να δη-
μιουργήσουν με καθοδήγηση σταυρόλεξο με λέξεις κλειδιά της ενότητας με το ηλεκτρονικό 
εργαλείο Hot Potatoes. Να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού Inspiration και να 
διαρθρώσουν απλό εννοιολογικό χάρτη με τα είδη και τα επιμέρους γενικά χαρακτηριστικά 
της μυκηναϊκής τέχνης.  

Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία 

Να σφυρηλατηθούν μέσα από τις μικροομάδες εργασίας των μαθητών αμφίδρομες δια-
προσωπικές διεργασίες συνεργασίας και επικοινωνίας. Να αναγνωρίσουν οι μαθητές τη 
μοναδικότητα της μυκηναϊκής τέχνης και να εντοπίσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με 
την αντίστοιχη μινωική τέχνη. Να αντιληφθούν τη συνέχεια του ελληνικού πολιτισμού και 
να ευαισθητοποιηθούν ως προς την αξία των αρχαιολογικών θησαυρών της Ελλάδας, μερι-
κοί από τους οποίους εκτίθενται σε μουσεία ξένων χωρών. Να προσεγγιστεί η μυκηναϊκή 
τέχνη διαθεματικά μέσα από το μάθημα της Γλώσσας, ως προς τη νέα ορολογία και τα μα-
θήματα των Εικαστικών και της Πληροφορικής, ως προς τη δημιουργική ανασύνθεση των 
τοιχογραφιών.  

Κριτήρια επιλογής των εκπαιδευτικών λογισμικών 

Η μυκηναϊκή τέχνη ανοίγει για τους μαθητές ένα νέο πεδίο λέξεων με νέα σημασιολογία, 
όπως θολωτός τάφος, όπου οι μαθητές καλούνται να τις κατακτήσουν και να τις εντάξουν 
σε μεγαλύτερα σύνολα όρων και νοημάτων (Βοσνιάδου, 1997). Η κατάκτηση του νέου λεξι-
λογίου προϋποθέτει την ανάπτυξη σχέσεων ανάμεσα στην προϋπάρχουσα και τη νέα αρ-
χειοθετημένη γνώση των παιδιών π.χ. τη σημασία της λέξης τάφος με τη σημασιολογική 
πολυπλοκότητα της λέξης θολωτός τάφος. Για το λόγο αυτό η συνδρομή ηλεκτρονικών ερ-
γαλείων κρίθηκε όχι επικουρική, αλλά πρωταρχικής σημασίας έτσι ώστε με γόνιμο τρόπο ο 
αρχαίος μυκηναϊκός πολιτισμός να συγκλίνει και να διαπλέκεται με τα τεχνολογικά επι-
τεύγματα του σύγχρονου πολιτισμού. Με την επιλογή του λογισμικού Google Earth η γεω-
γραφία του αρχαιολογικού χώρου των Μυκηνών, η ιστορία του, οι σχέσεις των ανθρώπων, 
η περιρρέουσα ατμόσφαιρα και γενικά ο πολιτισμός του περνάει αβίαστα στους μαθητές 
(Κατσίκη -Γκίβαλου, 2001). Σύμφωνα με την παιδαγωγική κατεύθυνση του Μοντέλου Επε-
ξεργασίας Πληροφοριών, τα μνημονικά συστήματα της αισθητηριακής, της βραχυπρόθε-
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σμης και της μακροπρόθεσμης μνήμης λειτουργούν αποδοτικότερα όταν οι νέες πληροφο-
ρίες παρέχονται με οργανωμένη δομή (Κολιάδης, 2002). Για τον λόγο αυτό, οι νέες έννοιες 
και οι λέξεις κλειδιά του μαθήματος οργανώνονται, μέσω του λογισμικού Inspiration, σε 
εννοιολογικό χάρτη η εξακτίνωση του οποίου θα οδηγήσει σε περαιτέρω διάλογο και ανά-
λυση. Για την ουσιαστικότερη προσέγγιση και ανάλυση των νέων πληροφοριών κρίθηκε 
αναγκαία η δημιουργία διαφανειών αντιπροσωπευτικών μυκηναϊκών έργων τέχνης με το 
λογισμικό Power Point, ώστε να ενεργοποιηθεί η προσοχή των μαθητών, να αυξηθεί σε με-
γαλύτερο ποσοστό η συγκράτηση των πληροφοριών και να γίνει οικονομία του διδακτικού 
χρόνου (Παπαδάκης, Χατζηπέρης, 2005). Η αξιολόγηση του βαθμού συγκράτησης των συμ-
βολικών κωδικοποιήσεων-προτύπων που δημιουργήθηκαν στη μνήμη των μαθητών, επιλέ-
χθηκε να γίνει με τη δημιουργία σταυρόλεξου (J Cross) στο λογισμικό Hot Potatoes, διότι το 
σταυρόλεξο είναι ευχάριστη πρόκληση για τους μαθητές και δίνει τη δυνατότητα άμεσης 
ανατροφοδότησης από τους συμμαθητές ή από τον εκπαιδευτικό. Τέλος, για την επέκταση 
της νέας γνώσης σχεδιάστηκε βιωματική εικαστική δραστηριότητα στο λογισμικό Revelation 
Natural Art, γιατί σύμφωνα με τον L.S. Vygotsky το παιχνίδι ρόλων (τεχνίτες κοσμημάτων) 
πυροδοτεί τη φαντασία των παιδιών, τα απελευθερώνει από περιορισμούς και κανόνες και 
συνδέει τις επιθυμίες τους με ένα μυθικό «Εγώ» (Vygotsky, 1997). 

Οργάνωση της διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 

Οργάνωση της διδασκαλίας 

Για την υλοποίηση του εν λόγω σεναρίου προτείνεται η οργάνωση της τάξης σε ομαδοκε-
ντρικό πλαίσιο, όπου η συνεργαζόμενη μαθητική μικροομάδα των 2-3 μαθητών λειτουργεί 
ως μέσο στήριξης της μαθησιακής διαδικασίας, αφού η συλλογική δράση μιας ανομοιογε-
νούς ομάδας θεωρείται ασφαλής δρόμος που οδηγεί στην ατομική αυτονομία σε όλους 
τους τομείς της ανάπτυξης (Ματσαγγούρας, 1987). Επιπλέον, μέσα από τις μικρο-ομάδες 
προάγεται η δημιουργικότητα και η κριτική σκέψη, αφού ο μαθητής μειώνει το στρες της 
ενδεχόμενης ατομικής αποτυχίας και έτσι η γνώση προάγεται σε παιδαγωγικά φιλικό και 
ευχάριστο περιβάλλον.   

Υλικοτεχνική υποδομή 

Η διδασκαλία του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου προτείνεται να πραγματοποιηθεί 
στο Εργαστήριο Πληροφορικής του σχολείου, όπου θα υπάρχει επάρκεια ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών για τις αντίστοιχες μικροομάδες των μαθητών. Απαιτείται επίσης σύνδεση των 
υπολογιστών με το διαδίκτυο, με έγχρωμο εκτυπωτή για την εκτύπωση των ηλεκτρονικών 
δραστηριοτήτων των μαθητών και βιντεοπροβολέας για την καθοδήγηση των μαθητών από 
τον εκπαιδευτικό. Προαπαιτείται η εγκατάσταση των εκπαιδευτικών λογισμικών Google 
Earth, Power Point, Hot Potatoes, Revelation Natural Art και η προηγούμενη επαφή των μα-
θητών με αυτά σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό της Πληροφορικής του σχολείου. Τέλος, 
στο χώρο χρήσιμη θα ήταν η ύπαρξη αναρτημένου χάρτη της μυκηναϊκής εποχής, ως ση-
μείο αναφοράς για τον προσανατολισμό των μαθητών στον Ελλαδικό χώρο. 
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Διδακτική προσέγγιση και παιδαγωγικές κατευθύνσεις 

Η προσέγγιση του διδακτικού σεναρίου προτείνεται να γίνει αρχικά με μικτή αφήγηση, ό-
που ο  εκπαιδευτικός, χωρίς να είναι η αυθεντία, γίνεται το μέσον που παρέχει τις νέες 
πληροφορίες με την παράλληλη εμπλοκή και συμμετοχή των μαθητών, ώστε η παρουσίαση 
της νέας ενότητας από το σχολικό εγχειρίδιο να έχει ζωντάνια και να δίνει τις απαραίτητες 
ευκαιρίες για ερωτήσεις, εξηγήσεις ή διάλογο. Στη συνέχεια, οι δραστηριότητες που λαμ-
βάνουν χώρα με τη χρήση των προεπιλεγμένων ηλεκτρονικών εργαλείων, προτείνεται να 
γίνουν με την υιοθέτηση του οικοδομιστικού (κονστρουκτιβιστικού) μοντέλου διδασκαλίας  
σύμφωνα με το οποίο οι μαθητές οικοδομούν μόνοι τους τη γνώση, στα πλαίσια της συνερ-
γατικότητας μέσα από ομάδες εργασίας. Οι λόγοι επιλογής του οικοδομιστικού μοντέλου 
είναι ότι οι μαθητές εργάζονται για την επίτευξη ενός κοινού σχεδίου δράσης που όλοι α-
ποδέχονται, μέσα σε ατμόσφαιρα αποδοχής, ισότιμης συνεργασίας και αμοιβαίας εμπιστο-
σύνης. Επιπροσθέτως, το κάθε μέλος της ομάδας διαδραματίζει διαφορετικό ρόλο και συ-
νεισφέρει ανάλογα με τις ικανότητες και τις δεξιότητές του, με αποτέλεσμα να σφυρηλατεί-
ται η πρωτοβουλία, να αναπτύσσεται η αυτενέργεια και ο αλτρουισμός (Κανάκης, 1987). Η 
προσέγγιση του μαθήματος μέσα από τις αρχές του οικοδομιστικού μοντέλου διδασκαλίας 
προωθεί τον μαθητή να απομακρύνεται από την εγωκεντρική θεώρηση του κόσμου και να 
αναπτύσσει την κοινωνικογνωστική δεξιότητα να θεωρεί τα πράγματα και από τη σκοπιά 
των άλλων, γνωστή στην ψυχολογία ως ενσυναίσθηση ή αντιμεταχώρηση (empathy) (Μα-
τσαγγούρας, 2004). Επιπλέον, η διδακτική στρατηγική περιλαμβάνει (α) Χρήση προοργανω-
τή , (β) Παρουσίαση της νέας διδακτικής ενότητας από το σχολικό εγχειρίδιο με ταυτόχρονη 
σύνθεση εννοιολογικού χάρτη στο λογισμικό Inspiration, (γ) Πλοήγηση με το λογισμικό 
Google Earth και προβολή διαφανειών στο λογισμικό Power point, (δ) Τετράδιο Εργασιών 
του ΥΠΕΠΘ και δραστηριότητα αξιολόγησης (JCross) στο λογισμικό Hot potatoes, (ε) Επέ-
κταση της διδασκαλίας με βιωματικό εικαστικό παιχνίδι στο λογισμικό Revelation Natural 
Art.  

Αναλυτική παρουσίαση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου 

Παρουσίαση της νέας διδακτικής ενότητας από το βιβλίο του μαθητή 

Ως προοργανωτής προτείνεται να χρησιμοποιηθεί ο τίτλος του μαθήματος «Η τέχνη των 
Μυκηναίων» με προσθήκη οπτικού ερεθίσματος σε διαφάνεια μιας τοιχογραφίας από τα 
ανάκτορα της Κνωσού σε αντιστοιχία με μια τοιχογραφία από τα ανάκτορα των Μυκηνών, 
με στόχο να ανακαλύψουν οι μαθητές την επίδραση του Μινωικού πολιτισμού στη διαμόρ-
φωση του Μυκηναϊκού πολιτισμού και να αντιληφθούν ότι η τέχνη είναι ενιαία και διαχρο-
νική στο πέρασμα των αιώνων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η νέα διδακτική ενότητα του 
σχολικού βιβλίου με μικτή αφήγηση, ανάγνωση των παραθεμάτων και περιγραφή των εικό-
νων. Επίσης εξετάζεται η τέχνη ως ψυχική έκφραση του ανθρώπου με τα διαθέσιμα υλικά, 
της κάθε εποχής, αλλά και των εκάστοτε κοινωνικοπολιτικών συνθηκών με τη βοήθεια του 
εννοιολογικού χάρτη, ο οποίος έχει ως πυρήνα τη λέξη τέχνη από όπου εξακτινώνονται τα 
είδη της μυκηναϊκής τέχνης αλλά και τα υλικά που επεξεργάστηκαν όπως: πέτρα, πηλός, 
χρυσός, χαλκός και ελεφαντόδοντο. 

1215

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Η ΤΕΧΝΗ ΤΩΝ 
ΜΥΚΗΝΑΙΩΝ

ΤΟΙΧΟΓΡΑΦΙΕΣ

ΧΡΥΣΟΧΟΪΑ

ΑΓΓΕΙΟΠΛΑΣΤΙΚΗ

ΑΓΑΛΜΑΤΑ

ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΑΝΟΠΛΙΕΣ

ΠΡΟΣΩΠΙΔΕΣ

ΚΟΣΜΗΜΑΤΑ

ΚΥΠΕΛΛΑ

ΠΕΡΙΚΕΦΑΛΑΙΕΣ

ΞΙΦΗ
ΚΥΚΛΩΠΕΙΑ 

ΤΕΙΧΗ

ΘΟΛΩΤΟΙ 
ΤΑΦΟΙ

ΕΛΕΦΑΝΤΟΔΟΝΤΟ

ΠΗΛΟΣ

ΠΕΤΡΑ

 

Εικόνα 1: Ο εννοιολογικός χάρτης της Μυκηναϊκής τέχνης 

Χρήση του λογισμικού Google Earth 

Γίνεται χρήση του ιστορικού χάρτη της Ελλάδας της ύστερης εποχής του χαλκού για να προ-
σανατολιστούν οι μαθητές στον χώρο και να εντοπίσουν ευκολότερα τις Μυκήνες με το λο-
γισμικό Google Earth. Οι μικροομάδες επιλέγουν το εικονίδιο της συντόμευσης από την ε-
πιφάνεια εργασίας των υπολογιστών και πλοηγούνται με τον ηλεκτρονικό χάρτη πάνω από 
τον αρχαιολογικό χώρο της ακρόπολης των Μυκηνών. Κατόπιν με το ροδάκι του ποντικιού 
πλησιάζουν μέχρι τις γαλάζιες κουκίδες και όταν μετατραπούν σε φωτογραφικές μηχανές, 
κάνοντας κλικ πάνω τους εμφανίζονται φωτογραφίες από τα αρχαιολογικά ευρήματα.  

Πλοήγηση σε διαδικτυακούς τόπους και παρουσίαση με Power Point. 

Για τη λεπτομερέστερη εστίαση στον τρόπο ζωής των Μυκηναίων, που δημιούργησε το ι-
διαίτερο, μυκηναϊκό καλλιτεχνικό ύφος, προτείνεται η επίσκεψη σε προεπιλεγμένους δια-
δικτυακούς τόπους με εικόνες αρχαιολογικών θησαυρών, από όπου και μπορούν να αντλη-
θούν τις χαρακτηριστικότερες με σκοπό τη δημιουργία διαφανειών για προβολή με το λογι-
σμικό Power Point. Με τη βοήθεια του εννοιολογικού χάρτη της μυκηναϊκής τέχνης, οι δια-
φάνειες ταξινομήθηκαν στις εξής κατηγορίες: Ζωγραφική-τοιχογραφίες, Χρυσοχοΐα- χρυσές 
προσωπίδες, κοσμήματα και κύπελλα, πανοπλίες-ξίφη, περικεφαλαίες, αρχιτεκτονική-
κυκλώπεια τείχη, μνημειακή αρχιτεκτονική-θολωτοί τάφοι, αγάλματα από πηλό, ελεφαντό-
δοντο, πέτρα και αγγειοπλαστική. 
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Εικόνα 2: « Η πύλη των λεόντων»            

 

Εικόνα 3: «Προβολή Power point» 

Δημιουργία σταυρόλεξου στο Hot Potatoes 

Ο εκπαιδευτικός δημιουργεί ασκήσεις ανατροφοδότησης (feedback) στο JCROSS κατά την 
διάρκεια της προετοιμασίας του μαθήματος και κατόπιν τις διαχέει μέσω του διαδικτύου 
στους υπολογιστές του εργαστηρίου πληροφορικής του σχολείου. Το λογισμικό είναι ελεύ-
θερο προς εκπαιδευτική χρήση και δημιουργείται με εύκολο και γρήγορο τρόπο. Στα πλαί-
σια της ευγενούς άμιλλας, αλλά και της οικονομίας του διδακτικού χρόνου, υπάρχει η δυ-
νατότητα εισαγωγής χρόνου για την λύση του σταυρόλεξου. Με το ηλεκτρονικό αυτό εργα-
λείο οι μαθητές εστιάζουν στις λέξεις κλειδιά της διδακτικής ενότητας και συνοψίζουν με 
τρόπο ομαδοσυνεργατικό και ευχάριστο . 
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Δημιουργική δραστηριότητα στο Revelation Natural Art 

Επειδή, η εικονογράφηση αντικειμένων αποτελεί ένα ιδιαίτερο κανάλι επικοινωνίας με τα 
παιδιά προτείνουμε να δημιουργηθεί ένα σχεδιαστικό παιχνίδι, στο RNA νεανικό. Δημιουρ-
γούμε το σενάριο του παιχνιδιού λέγοντας στους μαθητές ότι θα κάνουμε ένα φανταστικό 
ταξίδι στο χρόνο και θα μεταφερθούμε στη μυκηναϊκή εποχή, στο ανάκτορο του Αγαμέμνο-
να. Τους λέμε ότι ασκούν το επάγγελμα του χρυσοχόου και τους καλεί ο βασιλιάς να σχε-
διάσουν κοσμήματα για τη βασίλισσά του, την Κλυταιμνήστρα, επειδή θέλει να είναι λα-
μπερή σε μια δεξίωση που θα γίνει στο παλάτι. Το Revelation Natural Art  έχει σχεδιαστεί 
για παιδιά και διαθέτει ηλεκτρονική παλέτα με τα βασικά χρώματα και αρκετές αποχρώσεις 
τους. Οι μαθητές μπορούν επίσης να επιλέξουν το εικονίδιο της κάθετης συμμετρίας, για να 
γίνουν λόγου χάρη το ζευγάρι τα σκουλαρίκια ίδια. Εφόσον οι ομάδες ολοκληρώσουν τις 
εργασίες τους, τις εκτυπώνουμε και στολίζουμε με αυτές την αίθουσά μας. 

   

Εικόνα 4: «Κοσμήματα Κλυταιμνήστρας»          

 

Εικόνα 5: «σταυρόλεξο Ηοt potatoes» 
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Αξιολόγηση του διδακτικού σεναρίου 

Η προσέγγιση του μαθήματος της Ιστορίας με την επικουρία των Τεχνολογιών της Πληρο-
φορίας και των Eπικοινωνιών αποτελεί έναν κρίκο που αναβιώνει και συνδέει το μακρινό 
ιστορικό παρελθόν με το παρόν. Οι μαθητές με την «εναέρια» ηλεκτρονική επίσκεψη στον 
αρχαιολογικό χώρο των Μυκηνών, μέσω του λογισμικού Google Earth, αισθητοποίησαν τις 
πληροφορίες για την μυκηναϊκή τέχνη και αναγνώρισαν την ανεκτίμητη αξία και την υψηλή 
τεχνική των αρχαιολογικών ευρημάτων σε σημείο που είπαν: «Κοντά είναι οι Μυκήνες. Για-
τί δεν πάμε εκεί μια εκδρομή;». Το πιο διασκεδαστικό κομμάτι της διδασκαλίας ήταν η δη-
μιουργία των κοσμημάτων της βασίλισσας Κλυταιμνήστρας. Οι μαθητές ενεργοποίησαν τη 
φαντασία τους και έγιναν «σχεδιαστές κοσμημάτων» . Ωστόσο, μερικοί μαθητές αντιμετώ-
πισαν δυσκολίες στο να επιλέξουν από την εργαλειοθήκη τα κατάλληλα είδη γραφίδων π.χ. 
μύτες πινέλων και μέγεθος μύτης. Δεν έλειψαν και οι κατά λάθος διαγραφές, επειδή αντί 
για αναίρεση ενέργειας πατούσαν καθαρισμός εικόνας και έχαναν τη μη αποθηκευμένη 
εργασία τους. Λόγω αυτών των δυσκολιών, σε δυο ομάδες δεν έφτασε ο προβλεπόμενος 
διδακτικός χρόνος και αποθήκευσαν τις εργασίες τους ημιτελείς, αλλά τις ολοκλήρωσαν στο 
μάθημα των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών, με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού της Πληροφορι-
κής του σχολείου. Επίσης, από το διδακτικό σενάριο θα μπορούσε να απουσιάζει η επίσκε-
ψη στους διαδικτυακούς τόπους, γιατί οι πληροφορίες και οι εικόνες που μας έδιναν οι πα-
ραπάνω ιστοσελίδες δεν αφορούσαν μόνο τη Μυκηναϊκή τέχνη και επιπλέον με τους διά-
φορους υπερσυνδέσμους οι μαθητές μπορούσαν εύκολα να «χαθούν» στο διαδίκτυο και να 
βγουν εκτός του πεδίου του μαθήματος. Εν κατακλείδι, η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στη διδακτική 
της Ιστορίας, αποτελεί έναν πολύτιμο βοηθό του εκπαιδευτικού και παρωθεί τους μαθητές 
να αλληλεπιδρούν με τα ιστορικά μνημεία και γεγονότα, να τα προσεγγίζουν δυναμικά και 
να συνδιαλέγονται μαζί τους. Τα ηλεκτρονικά εργαλεία στην εκπαιδευτική πράξη μπορεί να 
απαιτούν λίγο παραπάνω κόπο και χρόνο προετοιμασίας, αλλά τα αποτελέσματά τους 
στους μαθητές είναι καταιγιστικά! Όπως είπε και ο Οδυσσέας Ελύτης: «Τρώγε την πρόοδο 
και με τα φλούδια και με τα κουκούτσια της».   
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Η καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων μέσω των Ψηφιακών Παιχνιδιών Πρωτοβουλίας 
στην τάξη 

Τζιάβας Αριστείδης - Τσολάκος Παντελής 
Δάσκαλος(M.Εd) -   Δάσκαλος (Μ.Δ.Δ.Ε.) 

aritziavas@sch.gr - anastmeli@gmail.com 

Περίληψη 

Μπορούν τα παιχνίδια περιπέτειας (adventure games) ή πρωτοβουλίας (initiative games) να 
αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική πράξη για την καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων; Τα 
παιχνίδια περιπέτειας ή πρωτοβουλίας συνδέονται άμεσα με την ικανότητα επίλυσης προ-
βλήματος καθώς η ομάδα αναλαμβάνει να αντιμετωπίσει μια προβληματική κατάσταση 
που της δίνεται σε εξωτερικό ή εσωτερικό χώρο. Απαραίτητη συνθήκη για να τα καταφέρει 
είναι η αποτελεσματική αλληλεπίδραση της ομάδας και η δημιουργική σκέψη των μελών 
της ομάδας. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια ιδέα για το πώς τα ψηφιακά παιχνί-
δια μπορούν να είναι μια πολύτιμη εναλλακτική λύση για την αξιολόγηση των κοινωνικών 
δεξιοτήτων και τη συμπεριφοριστική ανάπτυξη των μαθητών. 

Λέξεις - κλειδιά: Παιχνίδια πρωτοβουλίας, επίλυση προβλήματος, κοινωνικές δεξιότητες. 

Εισαγωγή 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι μια κατηγορία λογισμικών με την οποία είναι εξοικειωμένα 
τα παιδιά από πολύ νωρίς έξω από το σχολείο και ενσωματώθηκαν στις αρχές της δεκαετί-
ας του 1970 στους υπολογιστές (Ράπτης, 2007: 229). Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια δεν είναι μια 
μόδα εποχής αλλά «μια ιδιαίτερη και ευρέως διαδεδομένη κοινωνική πρακτική» (Κόμης, 
2004: 297).  

Η Turkle, υποστηρίζει ότι τα ηλεκτρονικά παιχνίδια ενσαρκώνουν αμοιβαίες αλληλεπιδρά-
σεις και βοηθούν στην κοινωνικοποίηση των παικτών (Κόμης, 2004: 303). Είναι γενικά πα-
ραδεκτό ότι το παιγνίδι αποτελεί μια δραστηριότητα στη ζωή ενός παιδιού, η οποία συμ-
βάλλει στην απελευθέρωσή του από περιορισμούς, στην απόκτηση γνώσεων, κινήτρων δε-
ξιοτήτων και στάσεων απαραίτητων για την συμμετοχή και προσαρμογή του παιδιού στη 
κοινωνία που ζει. Το παιχνίδι, σύμφωνα με το Huizinga, είναι μια «ελεύθερη δραστηριότη-
τα» που απορροφά «έντονα και αποτελεσματικά» την προσοχή του παίκτη. Ο Roger Caillois 
στο Les jeux et les hommes αναφέρει ότι το παιχνίδι είναι μια δραστηριότητα ανιδιοτελής, 
ελεγχόμενη από κανόνες αποτελούμενη από στοιχεία εξωπραγματικά. Ο Danny Hillis έχει 
την άποψη ότι «Το παιχνίδι είναι ο πρωταρχικός τρόπος με τον οποίο μαθαίνει κανείς» και 
«ασφαλώς σχετίζεται με τη μάθηση» ενώ «από όλους τους τρόπους μάθησης που χρησιμο-
ποιεί ο εγκέφαλος ο αγαπημένος του είναι το παιχνίδι» σημειώνει η Diane Ackerman 
(Prensky, 2007:136).  

Τα τελευταία χρόνια η εκπαιδευτική κοινότητα επιδιώκει να αξιοποιήσει τα ηλεκτρονικά 
παιχνίδια για μαθησιακούς σκοπούς. Αποτελέσματα από ερευνητικές εφαρμογές σε πολλά 
γνωστικά αντικείμενα όπως γλώσσα, ιστορία, μαθηματικά επισημαίνουν τα θετικά αποτε-
λέσματα των παιχνιδιών στη μάθηση. Ανάμεσα στα άλλα είναι η ενίσχυση και η ανάπτυξη 
ποικίλων δεξιοτήτων, κινήτρων για μάθηση και η αλλαγή της μάθησης στη σχολική τάξη 
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κάνοντάς την πιο φιλική, ευχάριστη και συνεργατική. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιες επι-
φυλάξεις που στηρίζονται κυρίως στη κυριαρχία των παιχνιδιών στον ελεύθερο χρόνο των 
μαθητών και στην επιφύλαξη των εκπαιδευτικών να εντάξουν τα παιχνίδια στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία φοβούμενοι ότι οι μαθητές θα είναι περισσότερο ενήμεροι από τους ί-
διους. Παρόλα αυτά, τα ψηφιακά παιχνίδια οδηγούν τα παιδιά να σκέφτονται, να δρουν και 
να μιλούν με νέους τρόπους. 

Η δομή και τα χαρακτηριστικά των παιχνιδιών πρωτοβουλίας 

Τα παιχνίδια περιπέτειας (ή αλλιώς adventure) είναι ένα είδος βιντεοπαιχνιδιών. Ο αγγλι-
κός όρος adventure game χρησιμοποιείται με την ίδια έννοια στη Βόρεια Αμερική, Ευρώπη 
και Ιαπωνία. Ο παίκτης χειρίζεται τον πρωταγωνιστή της υπόθεσης του παιχνιδιού, ο οποίος 
έχει τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης με τα αντικείμενα του περιβάλλοντός του καθώς επί-
σης και συνομιλίας με άλλους χαρακτήρες. Βασικό στοιχείο κάθε παιχνιδιού περιπέτειας 
είναι η ύπαρξη σειράς γρίφων που πρέπει να επιλύσει ο παίκτης για να εξελιχθεί η πλοκή 
του σεναρίου. Τα παιχνίδια περιπέτειας καλύπτουν μια ευρεία θεματολογία, συμπεριλαμ-
βανομένου της φαντασίας, της επιστημονικής φαντασίας, του μυστηρίου, του τρόμου και 
της κωμωδίας ή της σάτιρας. Κυκλοφορούν επίσης παιχνίδια που περιέχουν τόσο στοιχεία 
παιχνιδιού περιπέτειας όσο και στοιχεία παιχνιδιού δράσης τα λεγόμενα action-adventures 
ή arcade adventures. 

Χαρακτηριστικό παράδειγμα ψηφιακού παιχνιδιού περιπέτειας είναι το Street Adverture 
(2002) της Tessera Multimedia το οποίο έχει σκοπό να εξοικειώσει τους μικρούς μαθητές με 
τους κανόνες της κυκλοφοριακής αγωγής. Η ιστορία του παιχνιδιού τοποθετείται σε μια 
πόλη, όπου τα παιδιά διασχίζουν τους δρόμους της πόλης χωρίς να τηρούν κανόνες. Οι γο-
νείς τους τα περιορίζουν με σκοπό να τα προστατέψουν, αλλά ο δήμαρχος της πόλης εμπι-
στεύεται τα παιδιά και επιλέγει τον ήρωα του παιχνιδιού ο οποίος θα φέρει σε πέρας την 
αποστολή. Ο ήρωας θα περάσει πολλές δυσκολίες (προβλήματα), θα καταστρώσει στρατη-
γικές για τη λύση των προβλημάτων. Οι Καρασαββίδης και Μοιρασγετή (2007) μελέτησαν 
το συγκεκριμένο παιχνίδι και ερεύνησαν την αξιοποίησή του στην προσχολική εκπαίδευση 
και κατέληξαν σε ενδιαφέροντα συμπεράσματα, τα οποία παρουσίασαν στο 4ο Συνέδριο 
των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση που διενεργήθηκε στη Σύρο. Οι ερευνητές μεταξύ άλλων, τονί-
ζουν αφενός ότι «το συγκεκριμένο ψηφιακό παιχνίδι έχει ενδιαφέροντα χαρακτηριστικά» 
που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην προσχολική εκπαίδευση στο πλαίσιο της θεματικής 
ενότητας της κυκλοφοριακής αγωγής και αφετέρου «τα παιδιά αλληλεπίδρασαν, διερεύνη-
σαν, πειραματίστηκαν και με μίνιμουμ βοήθεια από τη νηπιαγωγό κατάφεραν να διατυπώ-
σουν λύσεις».  

Ειδικότερα, τα παιχνίδια πρωτοβουλίας είναι διασκέδαση, συνεργασία, πρόκληση. Είναι 
παιχνίδια στα οποία η ομάδα έρχεται αντιμέτωπη με ένα συγκεκριμένο πρόβλημα, όπως το 
να χαθεί κανείς σε μια θύελλα στην έρημο ή να βρεθεί σε μια τροπική ζούγκλα μετά από 
μια συντριβή αεροπλάνου, που προσπαθεί να λύσει. Ο σκοπός όλου αυτού είναι να ενισχυ-
θεί η πλευρά του παιχνιδιού της δραστηριότητας και να βοηθηθούν οι συμμετέχοντες, ώστε 
να απελευθερώσουν τη δημιουργικότητά τους για τη διαδικασία επίλυσης προβλήματος.  
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Τα παιχνίδια πρωτοβουλίας μπορούν να θεωρηθούν ως «σοβαρά παιχνίδια», δεδομένου 
ότι ο στόχος τους είναι να διευκολύνουν την εξέλιξη των ομάδων και την ανάπτυξη της 
προσωπικότητας. Βασικοί στόχοι τους αποτελούν η ανάπτυξη του ομαδικού πνεύματος, η 
αύξηση της αποτελεσματικότητας της επικοινωνίας η ανακάλυψη των ατομικών ρόλων και 
των ιδιαίτερων προτερημάτων τους, η χρησιμοποίηση των ατομικών προτερημάτων προς 
όφελος της ομάδας, η προσφορά και αποδοχή της βοήθειας, και η δημιουργική επίλυση 
ενός προβλήματος.  

Η σημαντικότερη επίδραση που μπορούν να ασκήσουν τα παιχνίδια πρωτοβουλίας είναι να 
χρησιμοποιηθούν για την ηγεσία και τις αναδραστικές μεθόδους σε επόμενα προγράμματα. 
Αν και είναι διασκέδαση και μπορεί να γίνουν μαθήματα, θα έχουν μόνιμο αποτέλεσμα μό-
νο αν τηρούνται και αργότερα οι αρχές πίσω από τα παιχνίδια αυτά. Σαν ενήλικοι μπορούμε 
να βοηθήσουμε τους νέους να μάθουν να λαμβάνουν αποφάσεις, αναπτύσσοντας τις επι-
κοινωνιακές δεξιότητες, τη δημιουργικότητα και να λύνουν προβλήματα διδάσκοντας τις 
δεξιότητες που χρειάζονται και έπειτα τους αφήνουμε να ενεργήσουν μόνοι τους.  

Η δραστηριότητα των παιχνιδιών πρωτοβουλίας προσφέρει στους μαθητές μια μοναδική 
ευκαιρία να εργαστούν από κοινού για τους κοινούς στόχους σε ένα ελεγχόμενο περιβάλ-
λον. Οι μαθητές αντιμετωπίζουν τις προκλήσεις με σκοπό να εξετάζουν τι καθιστά μια ομά-
δα αποτελεσματική και πώς κάθε πρόσωπο πρέπει να έχει ένα ρόλο μέσα σε μια ομάδα. 
Μόλις διαμορφωθεί η ομάδα, κάθε μέλος της πρέπει να καταλάβει την ανάγκη και να εν-
θαρρυνθεί για να εργαστεί μαζί με όλους ώστε να φτάσει και να συμπεριλάβει άλλα άτομα 
που είναι ή πρέπει να είναι μέρος της ομάδας.  

Επιπλέον, οι μαθητές συνειδητοποιούν τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία τους, τους φό-
βους τους, και τις δυνατότητές τους. Αυτές οι ελεγχόμενες δραστηριότητες αναπτύσσονται 
η μία μετά την άλλη, έτσι ώστε η ομάδα αναγκάζεται να μάθει από τα λάθη και τις επιτυχίες 
της και να μπορεί να αντιμετωπίζει την επόμενη πρόκληση. Εντούτοις, οι προκλήσεις δεν 
τελειώνουν με την ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων, αλλά αντίθετα αρχίζουν. Η πραγματι-
κή πρόκληση είναι να εφαρμόσουν ό,τι έμαθαν με τη συμμετοχή στις δραστηριότητες και 
στις καταστάσεις που αντιμετωπίζουν καθημερινά στη ζωή τους. Με τα παιχνίδια περιπέ-
τειας ή πρωτοβουλίας οι μαθητές όχι μόνο καλλιεργούν τη δεξιότητα συνεργασίας με τους 
άλλους αλλά και αποκτούν εργαλεία σκέψης και τάσεις για συμπεριφορές και στάσεις, για 
να επιτύχουν τους προσωπικούς τους στόχους στη ζωή τους. Η επικοινωνία, η συνεργασία, 
η εμπιστοσύνη, και οι δεξιότητες επίλυσης προβλήματος επιτρέπουν σε μια ομάδα να ολο-
κληρώσει τους στόχους και να υπερνικήσει τις προκλήσεις. Σύμφωνα με τον Dillenbourg 
(1999) η συνεργατική μάθηση επιτελείται, όταν δύο ή περισσότεροι άνθρωποι συνεργάζο-
νται προκειμένου να επιτύχουν έναν κοινό στόχο. Το περιβάλλον συνεργατικής μάθησης 
διαφοροποιείται κατά πολύ από τις γνωστές και διαδεδομένες δασκαλοκεντρικές μεθόδους 
στις οποίες οι μαθητές αναγκάζονταν να υιοθετήσουν μια παθητική συμπεριφορά σε ό,τι 
αφορούσε τις γνώσεις και τις δεξιότητες τις οποίες καλούνταν να αποκτήσουν. Αντιθέτως, 
στη συνεργατική μάθηση – εξαιτίας της βαρύτητας η οποία αποδίδεται στο μαθητή – δίνε-
ται στους μαθητές η δυνατότητα να υιοθετήσουν έναν σαφώς πιο ενεργό ρόλο (Harasim, 
1990).  
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Οι παρεμβάσεις των εκπαιδευτικών κατά τη διάρκεια των δραστηριότητων θα πρέπει να 
είναι ελάχιστες. Αφού δοθούν οι κανόνες θα πρέπει να σταθούν στην άκρη και να αφήσουν 
τους μαθητές να προσπαθήσουν να λύσουν το πρόβλημα που παρουσιάζεται. Ακόμα και αν 
οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν κάποια λύση, είναι καλό να αφήσουν τους μαθητές να τη βρουν 
μόνοι τους, γιατί έτσι θα μάθουν περισσότερα από κάποια λύση που επεξεργάστηκαν μόνοι 
τους. Επίσης, η ομάδα των μαθητών έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει την απόδοσή της 
και τους στόχους που είχε θέσει και να προχωρήσει σε βελτίωση ή τροποποίηση κάποιων 
στόχων. Στο τέλος των παιχνιδιών μπορούν τα παιδιά να συζητήσουν μεταξύ τους σχετικά 
με το παιχνίδι που έπαιξαν. Σε αυτό το μέρος της εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι δυνατόν 
οι εκπαιδευτικοί να παρέμβουν και με κατάλληλες ερωτησεις ανοικτού τύπου να κατευθύ-
νουν τη συζήτηση και να βοηθήσουν τους μαθητές να βγάλουν συμπεράσματα τα οποία θα 
έχουν κατά νου σε επόμενες δραστηριότητες. 

 Ο Whitebread (1997) στην εργασία του με θέμα «Αναπτύσσοντας την ικανότητα των παι-
διών να λύνουν προβλήματα» επισημαίνει την αξία του είδους αυτών των παιχνιδιών. Με-
ταξύ άλλων αναφέρει ότι τέτοια παιχνίδια αναπτύσσουν όλες τις διεργασίες για την επίλυ-
ση προβλημάτων σε όλα τα στάδια, δηλαδή κατανόηση προβλήματος, συλλογή πληροφο-
ριών, κατασκευή ενός σχεδίου δράσης, αιτιολόγηση, δοκιμή υποθέσεων και λήψη αποφά-
σεων και τέλος χρήση εργαλείων για τη λύση του προβλήματος (Ράπτης, 2007: 229).  

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα αυτών των παιχνιδιών είναι η ενίσχυση της συνεργατικής μά-
θησης, αφού επιτρέπουν στους μαθητές να λύνουν προβλήματα, να μαθαίνουν μέσα από 
τα λάθη που κάνουν στην πορεία για την ανακάλυψη της λύσης ενός προβλήματος ή ενός 
γρίφου στα παιχνίδια περιπέτειας, δράσης και να λαμβάνουν αποφάσεις αναπτύσσοντας 
επικοινωνιακές δεξιότητες κερδίζοντας οι μαθητές από μια διδασκαλία στην οποία αξιο-
ποιούνται πολλές και ποικίλες οπτικές (Kear, 2004). Άλλωστε, η συνεργατική μάθηση εν-
θαρρύνει και ενισχύει τον αυξημένο βαθμό επικοινωνίας μεταξύ των μαθητών (Palloff and 
Pratt, 1999). Στον πίνακα παραθέτουμε μερικά ψηφιακά παιχνίδια για την πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση που προάγουν κοινωνικές δεξιότητες. 

 
Τίτλος 

παιχνιδιού Σχόλια Ιστοσελίδα/εφαρμογή 

Sharing μαθαίνω να μοι-
ράζομαι 

http://www.bbc.co.uk/wales/bobinogs/games/game.shtm
l?5 

Rocket Sto-
ry  

συμμετοχή στην 
ομά-

δα/συνεργασία 

http://www.bbc.co.uk/wales/bobinogs/games/game.shtm
l?9 

Dinner 
Party φίλοι στο σπίτι http://www.bestdollmaker.com/dinner-party.html 

Kindergart
en 

ευθύνες και κα-
θήκοντα 

στο χώρο εργα-
σίας 

http://www.funisland.com/games/game-
play.php?gameid=335 

The 
Waitress 

ευθύνες και κα-
θήκοντα 

στο χώρο εργα-

http://www.funisland.com/games/game-
play.php?gameid=353 
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σίας 

Tidying φροντίδα σπιτού http://www.bbc.co.uk/wales/bobinogs/games/game.shtm
l?7 

Disaster 
Kitchen 

κίνδυνοι στο 
σπίτι 

http://www.hbschool.com/activity/disaster_kitchen_2/kit
chenb.h 

tml 

Sale προσωπική υ-
γιεινή 

http://www.radio-canada.ca/jeunesse/leshoobs/jeux/ 
indexJeux.shtml?sect=jeux&prov= 

Floppy and 
the 

Puppies 

αναγνώριση βα-
σικών 

συναισθημάτων 
(αγγλικά) 

http://www.bbc.co.uk/schools/magickey/adventures/flop
py_gam 
e.shtml 

Happy Pet φροντίδα κατοι-
κίδιου ζώου 

http://www.bbc.co.uk/wales/bobinogs/games/game.shtm
l?4 

Πίνακας : Ενδεικτικές προτάσεις αξιοποίησης ελεύθερα διαθέσιμων ψηφιακών παιχνιδιών 
σε σχέδια μαθημάτων που αφορούν στις κοινωνικές δεξιότητες (πηγή : ψηφιακό εκπαιδευ-

τικό υλικό έργου ΕΠΙΝΟΗΣΗ) 

 Ένα παράδειγμα : Η ψηφιακή προσομοίωση 3rd world farmer 

Στη συγκεκριμένη εργασία χρησιμοποιήθηκε στην εκπαιδευτική διαδικασία μια προσομοί-
ωση της ζωής των αγροτών του Τρίτου Κόσμου από το Πανεπιστήμιο IT της Κοπεγχάγης 
((www.3rdworldfarmer.com). Στόχος του παιχνιδιού είναι οι παίκτες να καταφέρουν να συ-
ντηρήσουν μια Αφρικανική οικογένεια. Πρέπει να φροντίσουν την καλλιέργεια αγαθών για 
να βγάλουν τα προς το ζην. Με βάση αυτό αλλά και εξωγενείς παράγοντες που επηρεάζουν 
τη ζωή των ανθρώπων αυτών παίρνουν σημαντικές αποφάσεις για την οικογένεια (εκπαί-
δευση, υγεία, γάμος, διωγμός από την οικογένεια, τεκνοποίηση).  

Στην αρχική σελίδα φαίνεται πως σκοπός των δημιουργών της είναι να προκαλέσουν την 
κριτική σκέψη των παικτών/μαθητών. Αυτό επιδιώκεται με το να γνωρίσουν οι παίκτες τον 
διαφορετικό τρόπο ζωής των ανθρώπων που ζουν σε χώρες του «τρίτου κόσμου», όπως 
στην Αφρική και να αντιληφθούν τα προβλήματα και τις δυσκολίες αυτού του τρόπου ζωής 
και τους παράγοντες που οδηγούν στη φτώχεια τους. Επιθυμούν με αυτόν τον τρόπο να 
δώσουν την αφορμή να διαμορφωθούν αξίες, στάσεις και συμπεριφορές προς τους λαούς 
των χωρών αυτών, ώστε να συμβάλλουν στη βελτίωση των συνθηκών ζωής τους. Οι παί-
κτες, για να βοηθήσουν να επιβιώσει η οικογένεια, πρέπει να πάρουν αποφάσεις για μια 
σειρά από θέματα: είδος καλλιέργειας, αγορά και χρήση εργαλείων, αγορά/κατασκευή οι-
κίας/αποθήκης κ.λ.π. και τις αγορές για την ικανοποίηση άλλων βασικών αναγκών, τηλεπι-
κοινωνίες, δρόμοι, ιατρική / νοσοκομειακή περίθαλψη, εκπαίδευση, αντιπροσώπευση, α-
σφάλιση. Στο μεταξύ πρέπει να αποφασίσουν αν θα δεχτούν μερικές προκλητικές προτά-
σεις για την αύξηση των εσόδων, όπως την εναπόθεση χημικών αποβλήτων. Επίσης πρέπει 
να αποφασίσουν αν θα ξοδέψουν για την υγεία του κάθε μέλους ξεχωριστά. Το παιχνίδι 
τελειώνει στην περίπτωση που τελειώσουν τα χρήματα ή πεθάνουν όλα τα μέλη της οικογέ-
νειας ή ικανοποιηθούν οι παραπάνω βασικές ανάγκες σε υποδομές και υπηρεσίες. 

Αξιοποιήθηκαν τέσσερα εκπαιδευτικά εργαλεία : 
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• Αυτοκόλλητα χαρτάκια για να αναδειχθούν οι πρότερες γνώσεις και απόψεις των 
παιδιών για τους λαούς άλλων ηπείρων . 

• Το βίντεο (“Στην Κένυα με την Έβελυν”) βοήθησε τα παιδιά να συνειδητοποιήσουν 
τις πραγματικές συνθήκες όπου ζουν συνομήλικοί τους στις αναπτυσσόμενες χώρες. 

• Η ψηφιακή προσομοίωση («3rd world farmer») πρόσφερε τη δυνατότητα προσο-
μοίωσης φαινομένων και πραγματικών καταστάσεων της ζωής των κατοίκων σε μια 
αναπτυσσόμενη αφρικανική χώρα σε ανοικτό περιβάλλον μάθησης.  

• Η δομημένη συζήτηση (debate) συνέβαλλε και ως εργαλείο αξιολόγησης και ως ερ-
γαλείο επισκόπησης στο τέλος. Οι μαθητές/τριες επιχειρηματολογώντας εντός της 
ομάδας τους και στην ολομέλεια είχαν να διατυπώσεις τις απόψεις τους ενσωμα-
τώνοντας -ενδεχομένως- νέες αντιλήψεις και γνώσεις. 

Αξιολόγηση 

Τα παιδιά απάντησαν σε ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου. Οι 
ερωτήσεις ανοικτού τύπου αφορούσαν κυρίως τις εντυπώσεις τους για τη ψηφιακή προσο-
μοίωση ως προς το περιεχόμενό της, τι έμαθαν μέσω αυτής και για τα κριτήρια λήψης των 
αποφάσεών τους. Η επεξεργασία των ερωτήσεων ανοικτού τύπου έγιναν με το μεθοδολο-
γικό εργαλείο της ανάλυσης περιεχομένου (Μπάρμπας Δημ., 2008 και Δρόσος Γ.,2005 και 
Καχριμάνης Γ., Κόμης Β. και Αβούρης Ν., ). Η συγκεκριμένη μεθοδολογία είναι κατάλληλη 
για εξέταση όχι μόνο των λέξεων αλλά και των εννοιών τους. Ως μονάδα ανάλυσης πήραμε 
πρώτα τη φράση ως μονάδα νοήματος και κατόπιν το ρήμα. Με αυτόν τον τρόπο γίνονται 
φανερά τα χαρακτηριστικά του περιεχομένου του μηνύματος και του πομπού.  

Προέκυψε λοιπόν ότι το 60,8% των μαθητών γνώρισε καλύτερα τις συνθήκες ζωής στις α-
ναπτυσσόμενες χώρες («Πιστεύεις ότι έμαθες κάτι από το παιχνίδι; Τι;»). Ως προς τις αξίες 
και τα κριτήρια με τα οποία πήραν τις αποφάσεις τους και στην ερώτηση «Ποιο στόχο είχες 
εσύ και η ομάδα σου για να κερδίσετε στο παιχνίδι;» η πλειοψηφία των μαθητών έχει αφο-
μοιώσει τις αξίες και τα κριτήρια της κοινωνίας μας στην εποχή μας, δηλαδή τα οικονομικά 
οικογένειας (91,70%), την τροφή-υγεία-εκπαίδευση (91,7%) με την υγεία να θεωρείται ση-
μαντικότερη και από τα χρήματα (75%), την επιβίωση και μάλιστα με οποιονδήποτε τρόπο 
(83%), την οικογένεια (62,5%). Αντίθετα το 29% των παιδιών σκέφτονταν πώς να κερδίσουν 
χρήματα με οποιοδήποτε τρόπο.  

Τέλος οι μαθητές απάντησαν γραπτώς στην ερώτηση «Τι πίστευα για τους ανθρώπους του 
Τρίτου Κόσμου και τώρα έχει αλλάξει μέσα μου;»: 
α) στην πρώτη ομάδα: δε γνώριζαν τίποτα ούτε για τις συνθήκες ζωής σε άλλα μέρη του 
πλανήτη («Δεν ξέραμε ότι υπήρχαν τόσα προβλήματα» ούτε βέβαια για το σύστημα αλλη-
λοβοήθειας που είχαν αναπτύξει οι χωριανοί («Μάθαμε τρόπους που βρίσκουν λύσεις οι 
άνθρωποι σε άλλα μέρη»), ενώ κατά δήλωσή τους έμαθαν πολλά από τη μαθησιακή διαδι-
κασία. 
β) στη δεύτερη ομάδα: ένιωσαν πιο «κοντά» τους συναισθηματικά («Μέσα από το ψηφιακό 
παιχνίδι νιώσαμε κι εμείς τις δυσκολίες μέσα από τις αποφάσεις που παίρναμε») και άλλα-
ξε η άποψή τους για τους ανθρώπους εκείνων των χωρών, καθώς πίστευαν ότι η φτώχια 
τους οφείλεται στο ότι «δεν κάνουν τίποτα» αλλά αντίθετα «κάνουν κουραστικές δου-
λειές». 
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γ) στην τρίτη ομάδα: απαλλάχτηκαν από κάποιες «παρεξηγήσεις», ότι δηλαδή οι άνθρωποι 
εκείνων των περιοχών δεν έχουν σχολεία και δεν διασκεδάζουν. Επίσης διαπίστωσαν για 
πρώτη φορά ότι στην κοινωνία του χωριού κυριαρχούσε το πνεύμα συλλογικότητας (αλλη-
λοβοήθεια, πανηγύρια) και πολλές φορές είχαν εξ΄ αυτού ευκαιρίες να αισθανθούν ευτυχία 
παρ’ όλες τις ελλείψεις τους («έχουν πολλά έθιμα, διασκεδάζουν όλοι μαζί και είναι ευτυχι-
σμένοι παρά τις δυσκολίες που έχουν»). 

Τόσο από την παρατήρησή μας όσο και από τις απαντήσεις των παιδιών στα ερωτηματολό-
για που τους δόθηκαν, φάνηκε ότι η ομαδική εργασία αλλά και η συνεργασία μεταξύ δια-
φορετικών ομάδων έπαιξε πολύ σημαντικό ρόλο για τη διαχείριση των προβλημάτων που 
αντιμετώπιζαν κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού. Επιπλέον, γίνονταν φανερό στους μαθητές 
ότι υπάρχουν δυσκολίες οι οποίες μόνο μέσα από τη συσπείρωση και την αλληλεγγύη των 
μελών της ομάδας (κοινωνίας) μπορούν αν αντιμετωπιστούν. Χαρακτηριστικό παράδειγμα 
ένας μαθητής ο οποίος ενώ στην αρχή της διαδικασίας παραπονιόταν πως δεν του άρεσε 
τίποτα, με τις επιτυχίες που σημείωσε στα πλαίσια της ομάδας του, η διάθεσή του άλλαξε 
τελείως και στο τέλος δεν ήθελε να βγει από το παιχνίδι και συμμετείχε περισσότερο στις 
δραστηριότητες που ακολούθησαν. 

Συμπεράσματα 

Συμπερασματικά, ένας από τους καλύτερους τρόπους για να ενθαρρυνθούν και να ενισχυ-
θούν τα νέα άτομα είναι να δοθεί σε κάθε έναν το αίσθημα της ένταξης και της σπουδαιό-
τητας στην ομάδα. Αυτό είναι δυνατόν να επιτευχθεί μέσω της χρήσης των παιχνιδιών πρω-
τοβουλίας, τα οποία απαιτούν την ομαδική εργασία, τον προγραμματισμό, την κοινή λογική 
και την επιθυμία να πετύχουν ένα κοινό στόχο. Η μάθηση με ψηφιακό παιχνίδι στηρίζεται 
στην θεωρία του κονστρουκτιβισμού η οποία υποστηρίζει ότι το άτομο μαθαίνει αποτελε-
σματικότερα όταν οδηγείται μόνο του στη γνώση και όχι όταν του προσφέρεται έτοιμη 
(Prensky M., 2007: 189-199).  

Τα ψηφιακά παιχνίδια περιπέτειας ή πρωτοβουλίας μπορούν να συμβάλλουν στην καλλιέρ-
γεια κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Ασφαλώς δεν τους είναι άγνωστα. Αυτό 
πρέπει να αξιοποιήσει ο/η εκπαιδευτικός προκειμένου να επιτύχει το σκοπό αυτόν. 
Στην παρέμβαση που κάναμε καταλάβαμε ότι η συναισθηματική και ψυχολογική επίδρασή 
τους προκαλεί και την αλλαγή σε αντιλήψεις και συμπεριφορές έστω και πρόσκαιρα. Σίγου-
ρα όμως τα θετικά αποτελέσματα θα είναι ορατά εφόσον τα παιχνίδια αυτά εντάσσονται σε 
ένα διαρκές πρόγραμμα και σε συνέργεια με άλλες αναλογικού τύπου δραστηριότητες και 
δράσεις για την προαγωγή κοινωνικών και προσωπικών δεξιοτήτων. Για αυτό θα μπορού-
σαν τα ίδια τα ψηφιακά παιχνίδια περιπέτειας ή πρωτοβουλίας να γίνουν αφορμή για δρα-
στηριότητες και δράσεις στη σχολική τάξη και στην τοπική κοινωνία. Αυτό προϋποθέτει α-
σφαλώς μια επιλογή των παιχνιδιών του είδους αυτού βάσει κριτηρίων. Η αποτελεσματικό-
τητά τους όμως θα μπορούσε να αποδειχτεί εάν γίνουν έρευνες για την μακροπρόθεσμη 
επίδραση των παιχνιδιών αυτών.  

Η αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών και ειδικότερα των παιχνιδιών πρωτοβουλίας ή 
περιπέτειας στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι καλό να συνοδεύεται από κάποιους περιο-
ρισμούς, που έχουν να κάνουν τόσο με την ποσότητα, την ποιότητα των παιχνιδιών καθώς 
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και με την έλλειψη των υλικοτεχνικών υποδομών.  Τα πιο κατάλληλα ψηφιακά παιχνίδια 
είναι εκείνα που συνδυάζουν «το γνωστικό περιεχόμενο και το διασκεδαστικό και παιχνιώ-
δη τρόπο προβολής του μέσα από το παιχνίδι» (Μεϊμάρης, Γκούσκος, Αβλάμη, 2009). Η μά-
θηση που στηρίζεται στα ψηφιακά παιχνίδια θα είναι επιτυχημένη όταν συνδυάζει υψηλό 
ποσοστό μάθησης και ταυτόχρονα υψηλό ποσοστό ελκυστικότητας. Αν στο σχεδιασμό της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας δεν ληφθούν υπόψη και οι δυο αυτές διαστάσεις της μάθησης, 
το αποτέλεσμα δεν θα είναι το προσδοκώμενο (Prensky M., 2007: 179-180) .  
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H συμβολή των εικονικών χαρακτήρων (avatars) στη λειτουργική χρήση διεπαφών 
για παιδιά δημοτικού 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στη δυνατότητα αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών στην 
εκπαίδευση. Συγκεκριμένα, στη δυνατότητα αξιοποίησης των avatars ενσωματωμένων σε 
εκπαιδευτικές εφαρμογές, όπως τα εκπαιδευτικά ιστολόγια (blogs). Παρουσιάζεται μια δι-
δακτική παρέμβαση με τη χρήση εργαλείων Web 2.0 και συγκεκριμένα, blog (το εκπαιδευ-
τικό πλαίσιο) και την παρουσία avatar. Αναφέρεται η θεωρητική θεμελίωση του σχεδια-
σμού με βάση την προσέγγιση Community of Inquiry (CoI), το διδακτικό σενάριο, η υλοποί-
ησή του και η καταγραφή των αποτελεσμάτων. Από την ανάλυση των αποτελεσμάτων δια-
πιστώνεται θετική επίδραση της διδακτικής αξιοποίησης των avatars στο υπόψη εκπαιδευ-
τικό πλαίσιο. Μελλοντικές ερευνητικές προσπάθειες αναμένεται να επιβεβαιώσουν τα προ-
καταρκτικά ευρήματα της παρούσας πιλοτικής εμπειρικής έρευνας.   

Λέξεις - κλειδιά: Τ.Π.Ε., Avatars, Εκπαιδευτικό Ιστολόγιο, Col-Κοινότητα Διερεύνησης  

Εισαγωγή 

Σε ένα σχολικό πλαίσιο οι νέες τεχνολογίες μπορούν με τη δημιουργία κατάλληλων περι-
βαλλόντων και διδακτικών σεναρίων να δημιουργήσουν ευκαιρίες μάθησης. Μπορούν να 
αποτελέσουν ένα μεθοδολογικό εργαλείο για την επίτευξη διδακτικών στόχων μέσα από 
εναλλακτικά πλαίσια μάθησης και να συμβάλλουν γενικότερα στην προετοιμασία των μα-
θητών να κατακτούν δεξιότητες τέτοιες, ώστε να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στις απαι-
τήσεις της «κοινωνίας της πληροφόρησης», ως αυριανοί πολίτες (Παπαγεωργάκης κ.συν., 
2011, σελ.12). Εργαλεία του Web 2.0, όπως τα avatars και τα ιστολόγια (blogs), μπορούν να 
συμβάλλουν προς την κατεύθυνση αυτή.  

Στην Ινδική μυθολογία, ο όρος avatar αναφέρεται στο θεό Vishnu και στις διάφορες μετα-
μορφώσεις που έπαιρνε όταν επισκεπτόταν τη γη. Στην εικονική πραγματικότητα, ο χρήστης 
μπορεί να δημιουργεί το δικό του avatar (που θα τον αναπαριστά) και να το ενσωματώνει 
σε διάφορες εφαρμογές, όπως για παράδειγμα τo second life ή τα blogs. 

Η αγγλική απόδοση του blog αποτελεί σύντμηση του όρου web log. Tο blog είναι «μια ιε-
ραρχία κειμένου, εικόνων, πολυμέσων και δεδομένων, που ταξινομούνται χρονολογικά και 
παρουσιάζονται μέσω ενός πλοηγητή (browser)» (Δεληδίνα & Φτεργιώτη, 2008, σελ.17). Η 
δημιουργία blog μοιάζει με τη δημιουργία ενός προσωπικού ημερολογίου στο διαδίκτυο 
που παρέχει τη δυνατότητα πρόσβασης σε όποιον ενδιαφέρεται. Η εφαρμογή blog μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για τους μαθητές, αλλά και από αυτούς, δημιουργώντας προϋποθέσεις 
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ώστε να ενδυναμώνονται, να κινητοποιούνται, να λειτουργούν διαδραστικά σε ένα νέο μα-
θησιακό περιβάλλον. Τα blogs υποστηρίζουν την ενισχυμένη συμμετοχή των μαθητών τόσο 
σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο ομάδας. Επιπλέον, μικτές δραστηριότητες μάθησης 
μπορούν να οδηγούν στην ολιστική προσέγγιση της γνώσης. Επίσης, η συνεργατική δη-
μιουργία περιεχομένου και συνεπώς η συνεργατική παραγωγή γνώσης, ενισχύεται και συμ-
βάλλει στη σταδιακή αυτονόμηση των μαθητών (Angelaina & Jimoyiannis, 2012, σελ.2). 

Η ένταξη των avatars στα εκπαιδευτικά blogs είναι μια προσέγγιση που αναπτύσσεται τα 
τελευταία χρόνια και επιχειρεί να υποστηρίξει μαθητικές δραστηριότητες. Η αναπαράσταση 
του δασκάλου με ένα ανθρωπόμορφο εικονίδιο, η αναπαράσταση των ίδιων των μαθητών 
από ανθρωπόμορφα εικονίδια, ως τα alter ego τους, αποτελούν μια πολύ ελκυστική μέθοδο 
διδασκαλίας, παρουσίασης γνωστικών αντικειμένων και διαφοροποιημένης προσέγγισης 
της γνώσης. 

Η χρήση των avatars τα τελευταία δέκα χρόνια, έχει αξιοποιηθεί σημαντικά. Οι Alseid, & 
Rigas, (2010) πραγματοποίησαν ένα πείραμα με σκοπό να περιγράψουν μια εμπειρική α-
ξιολόγηση τριών διαφορετικών τρόπων χρήσης των avatars, ως εικονικών παιδαγωγικών 
πρακτόρων σε μια πολλαπλή βάση ηλεκτρονικής μάθησης. Η μελέτη έχει σκοπό τη σύγκρι-
ση των πτυχών ευχρηστίας (αποτελεσματικότητα, αποδοτικότητα και ικανοποίηση των χρη-
στών), καθώς και την απόδοση της μάθησης μέσω τριών διαφορετικών πλατφόρμων που 
χρησιμοποιούνται για να παρουσιαστούν τρία κοινά μαθήματα. Τα αποτελέσματα, από την 
οπτική της παρούσας εργασίας, έδειξαν θετική επίδραση της παρουσίας των avatars. Η 
Petrakou (2009) στην έρευνά της μελέτησε τη συμβολή των avatars στην on-line εκπαίδευ-
ση και κατέληξε στη ίδια θέση. Η έρευνα των Konstantinidis κ. συν. (2009) εξετάζει τον τρό-
πο με τον οποίο η εκπαίδευση με τη βοήθεια υπολογιστή είναι μια αποτελεσματική μέθο-
δος παρέμβασης σε παιδιά με αυτισμό. Η εκπαίδευση με ενσωματωμένους ομιλούντες 
Avatars διευκολύνει και δίνει ελπίδες για πιο αποτελεσματικές παρεμβάσεις στην περιοχή 
αυτή. Μια ενδιαφέρουσα πρόταση για τη χρήση των Avatars έγινε τα τελευταία χρόνια από 
τον παγκοσμίως αναγνωρισμένο εμπειρογνώμονα των ρόμποτ, δημιουργό του Star Wars 
R2D2 Tony Dyson. Επίσης, ένα περιβάλλον μάθησης σχεδιασμένο για τον υπολογιστή που 
αξιοποιεί τις κοινωνικές πτυχές της μάθησης χρησιμοποιώντας έναν Teachable Agent (TA) 
είναι το betty's brain. Τέλος, οι Mikropoylos, & Natsis (2001) διεξήγαγαν δεκαετή κριτική 
ανασκόπηση της εμπειρικής έρευνας (1999-2009) σχετικά με τη διδακτική αξιοποίηση των 
ΤΠΕ στην ελληνική πραγματικότητα. Η έρευνα αυτή περιλαμβάνει 53 άρθρα και από τη διε-
ξαγωγή της προκύπτει ότι οι περισσότερες εφαρμογές καταγράφονται στην επιστήμη και 
στα μαθηματικά, όμως σημειώνουν ότι και οι κοινωνικές επιστήμες χρησιμοποιούν εργα-
λεία των ΤΠΕ για την υποστήριξη της μαθησιακής διδασκαλίας. 

Σκοπός της παρούσας μελέτης είναι η πρόταση ενός διδακτικού σεναρίου, στο χώρο των 
κοινωνικών επιστημών, για μαθητές δημοτικού σχολείου με αξιοποίηση των avatars ενσω-
ματωμένων σε blog. Ειδικότερα, οι διδακτικοί στόχοι αφορούν αρχικά στην κατανόηση της 
λειτουργίας και της χρήσης των avatars και του blog. Ακολούθως, μετά την ημι-πειραματική 
αξιοποίηση των avatars μέσω blog από την πειραματική ομάδα μαθητών, στην ανίχνευση 
διαφοράς: α)της κοινωνικής παρουσίας και β) της γνωστικής παρουσίας τους, σε σύγκριση 
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με τη ομάδα ελέγχου, και τέλος στην καταγραφή των στάσεων των μαθητών και των δυο 
ομάδων απέναντι στην υπόψη διδακτική προσέγγιση. 

Η προτεινόμενη προσέγγιση 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Ως Avatar ορίζεται η εικονική αναπαράσταση ενός ανθρώπου σε μια δραστηριότητα που 
εξελίσσεται σε ένα εικονικό περιβάλλον. Ένας λειτουργικός avatar χαρακτηρίζεται από αν-
θρώπινα στοιχεία, όπως ομιλία, χρήση και κατανόηση γλώσσας καθώς και από ανθρώπινα 
συναισθήματα χαράς, λύπης, οργής ή απογοήτευσης. Οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα μέ-
σω των ιδιοτήτων των avatars, όπως ταυτότητα, υπακοή, παρουσία, αυθεντικότητα, κοινω-
νική διευκόλυνση να κατανοήσουν την προσωπικότητα του βασικού χρήστη από τη μία και 
από την άλλη να επιτύχουν την αίσθηση του “being there” (Παπανής, 2011, σελ.144). Κάθε 
χρήστης έχει τη δυνατότητα να βλέπει τον εικονικό εαυτό του είτε άμεσα είτε έμμεσα.  

Οι βασικοί τύποι των avatars είναι οι εξής: α) Avatars άμεσα ελεγχόμενα που αλληλεπι-
δρούν με εντολές του χρήστη, β) Avatars που κατευθύνονται από το χρήστη, δίνοντας εντο-
λές στον ψηφιακό του εαυτό, και γ) Avatars αυτόνομα που λειτουργούν μέσω ενός “εσωτε-
ρικού μηχανισμού” (Τραχανοπούλου, 2007, σελ.18). 

Οι χαρακτήρες μπορούν να εκφράσουν κοινωνικούς ρόλους, συναισθήματα και τις οργα-
νωμένες προσωπικότητες που ταιριάζουν με μαθησιακούς στόχους, εμπορικά σήματα εται-
ρειών και ανάγκες συναλλαγών. Οι χαρακτήρες μπορούν να αυξήσουν την εμπιστοσύνη των 
χρηστών σε online εμπειρίες, εν μέρει επειδή κάνουν αυτές τις εμπειρίες ευκολότερες.  

Σημαντικά ευρήματα κατά τη χρήση των avatars: α) Οι αλληλεπιδράσεις ανθρώπου-media 
είναι θεμελιωδώς κοινωνικές και β) οι διασυνδέσεις χαρακτήρων φέρνουν Κοινωνική Νοη-
μοσύνη στις online αλληλεπιδράσεις (Byron, 2004, σελ.1). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Τα εκπαιδευτικά blogs κερδίζουν σε δημοτικότητα στα σχολεία και στα ιδρύματα ανώτερης 
εκπαίδευσης και προωθούνται ευρέως ως συνεργατικά εργαλεία υποστήριξης της ενεργούς 
μάθησης των μαθητών (Angelaina & Jimoyiannis, 2012, σελ 192). 

Οι παιδαγωγικές διαστάσεις των bolgs επιβεβαιώνονται από τη στιγμή που μπορούν να: "α) 
υποστηρίξουν ενισχυμένη συμμετοχή και επικοινωνία, προώθηση του ατομικού προβλημα-
τισμού αλλά και της ομάδας για την εμπειρία εκμάθησης β) παρέχουν ενημερωμένες πλη-
ροφορίες σχετικά με τις αλλαγές σε κοινούς χώρους και την επέκταση της μάθησης πέρα 
από την τάξη γ) παρέχουν ενισχυμένες ευκαιρίες για συνεργατική δημιουργία περιεχομέ-
νου και κατά συνέπεια για συνεργατική παραγωγή γνώσης δ)υποστηρίζουν αυθεντικά κα-
θήκοντα μάθησης μέσω ομότιμης αξιολόγησης και διαμορφωτικής αξιολόγησης της εργα-
σίας του μαθητή ε)υποστηρίζουν μικτές δραστηριότητες μάθησης αποτελεσματικά αλλάζο-
ντας τα όρια του σχολείου και της άτυπης μάθησης" (Angelaina & Jimoyiannis, 2012, 
σελ.170). 
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To μοντέλο Community of Inquiry (CoI)-Κοινότητα της Διερεύνησης όπως προτάθηκε για 
πρώτη φορά από τους Cameron & Anderson (2006), σχεδιάστηκε ως ένα εννοιολογικό 
πλαίσιο για να καθοδηγήσει την έρευνα και την πρακτική της συνεργατικής μάθησης σε 
online περιβάλλοντα στα πρώτα φόρουμ ασύγχρονων συζητήσεων. Η καταγωγή του μοντέ-
λου βασίζεται στη θεωρία του Vygotski για την κοινωνική οικοδόμηση της γνώσης και το 
μοντέλο της πρακτικής έρευνας και της κριτικής σκέψης του Dewey. Συνδυάζοντας τόσο τα 
εμπειρικά δεδομένα σχετικά με την αξιολόγηση της διαδικασίας μάθησης και σχεδιασμού 
σε online περιβάλλοντα, το πλαίσιο CoI μπορεί να χρησιμοποιηθεί για τον καθορισμό, τον 
εντοπισμό και τη μέτρηση τριών θεμελιωδών στοιχείων (συστατικών) σε μια εμπειρία ηλε-
κτρονικής μάθησης, δηλαδή την κοινωνική παρουσία, τη διδακτική παρουσία και τη γνω-
στική παρουσία. Επιπρόσθετα, το μοντέλο CoI ορίζει τις κατηγορίες και τους δείκτες για τον 
καθορισμό, τον εντοπισμό και τη μέτρηση κάθε παρουσίας σε ένα ιστολόγιο εκπαιδευτικής 
κοινότητας (Angelaina & Jimoyiannis, 2012, σελ.173). 

Η προτεινόμενη προσέγγιση 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αφορά στη γνωστική περιοχή του μαθήματος της Κοι-
νωνικής και Πολιτικής Αγωγής της ΣΤ΄ Δημοτικού. Συγκεκριμένα από την 4η θεματική ενότη-
τα «Το άτομο και η Διεθνής Κοινότητα», τη 2η ενότητα «Τα ανθρώπινα δικαιώματα», και 2ο 
κεφάλαιο «Τα δικαιώματα του παιδιού». Η πρώτη ερευνήτρια υπέβαλλε 8 προετοιμασμένα 
σχόλια-ερωτήσεις επάνω σε θέματα που αφορούσαν α)στα παραπάνω γνωστικά αντικείμε-
να, για παράδειγμα: 1 ΣΧΟΛΙΟ: Καλημέρα παιδιά. Το όνομά μου είναι Σοφία και θα είμαι η 
βοηθός σας στην πλοήγηση μέσα στο blog. Σήμερα θα ασχοληθούμε με τα Δικαιώματα των 
Παιδιών και συγκεκριμένα με το Δικαίωμα στον ελεύθερο χρόνο. Πιστεύετε ότι τα παιδιά 
πρέπει να έχουν ελεύθερο χρόνο και γιατί; και β) σε σχόλια καθοδήγησης - υποστήριξης, για 
παράδειγμα, 2 ΣΧΟΛΙΟ: Ελέγξτε τι γράφετε και αποφύγετε την επανάληψη. Τα πρώτα σχό-
λια είχαν ως στόχο την πρόκληση γραπτού διαλόγου στο blog και τα δεύτερα στην παροχή 
υποστήριξης στην ανάπτυξη του διαλόγου. Η χρονική ακολουθία για την ανάρτηση των 
σχολίων ήταν εκ των προτέρων χρονοπρογραμματισμένη, ώστε όλη η δραστηριότητα να 
διεξαχθεί εντός της ωριαίας διεξαγωγής των μαθημάτων. Η ομάδα ελέγχου λάμβανε τα 
σχόλια-ερωτήσεις με γραπτό κείμενο μέσα στο blog, ενώ η πειραματική ομάδα ελάμβανε τα 
ίδια μηνύματα με τον ίδιο χρονοπρογραμματισμό αλλά με η εκφώνησή τους γινόταν από 
avatars, οι οποίοι δημοσιευόταν κατά τη διάρκεια της εξέλιξης της ημιπειραματικής διαδι-
κασίας.  

Η προετοιμασία. Από την πρώτη ερευνήτρια σχεδιάστηκαν δύο blogs, αποκλειστικά και μό-
νο για τη χρήση τους στην εμπειρική έρευνα, ένα για την ομάδα ελέγχου και ένα για την 
πειραματική. Οι μαθητές ενημερώθηκαν ότι θα γίνει διδασκαλία μέσω ιστολογίου και δη-
μοσιεύσεων και έγινε κατάλληλη προετοιμασία τους μια διδακτική ώρα πριν από αυτή της 
διεξαγωγής της ημι-πειραματικής διαδικασίας.  

Η δειγματοληψία. Η εμπειρική έρευνα έλαβε χώρα σε ένα Δημοτικό Σχολείο της Κατερίνης 
Πιερίας, κατόπιν συνεννοήσεως με το διευθυντή του σχολείου. Προηγήθηκε μια συζήτηση 
και ενημέρωση για το περιεχόμενο του πειράματος και την προσπάθεια εμπλοκής των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων. Προτάθηκε από τη μεριά της πρώτης ερευνή-
τριας να συμμετάσχει η έκτη τάξη και συγκεκριμένα το τμήμα στο οποίο δίδασκε η ερευνή-
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τρια δύο χρόνια πριν. Ο διευθυντής κατόπιν επικοινωνίας με το σχολικό σύμβουλο συμφώ-
νησε και επιλέχθηκε συγκεκριμένο (τμήμα ΣΤ1). Ο διευθυντής θεώρησε προτιμότερο να 
διατηρηθεί η ανωνυμία του σχολείου, των μαθητών, καθώς και του ιδίου και των δασκάλων 
και συμφωνήθηκε επίσης και η ανωνυμία των μαθητών και στο blog. 

Η υλοποίηση. Στις 14/05/2012, έγινε η διδακτική παρέμβαση. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε 
δυο ομάδες, στην πειραματική και ελέγχου. Ο χωρισμός των ομάδων έγινε με τυχαίο τρόπο. 
Από τους 12 της κάθε ομάδας εξαιρέθηκαν όσοι δήλωσαν απροθυμία να συμμετέχουν, όσοι 
δήλωσαν ανεπάρκεια στο χειρισμό υπολογιστή και με βάση και τον αριθμό των διαθέσιμων 
laptop, το σύνολο των μαθητών κάθε ομάδος κατέληξε στους 9 συμμετέχοντες. Η παρέμβα-
ση ξεκίνησε με την ομάδα ελέγχου και κατά τη διάρκειά της η άλλη ομάδα απασχολείτο 
από τη δασκάλα πληροφορικής της τάξης.  

Με τη βοήθεια της δασκάλας της Πληροφορικής τοποθετήθηκαν laptop στα θρανία των με-
λών της ομάδας ελέγχου, προετοιμάστηκε η είσοδος στο πρώτο blog και ζητήθηκε από τους 
μαθητές να πάρουν τη θέση τους. Κάθε μαθητής είχε μπροστά του το ιστολόγιο με αναρτη-
μένη την πρώτη δημοσίευση. Οι υπόλοιποι μαθητές κάθισαν συγκεντρωμένοι σε άλλο ση-
μείο της τάξης, χωρίς να έχουν πρόσβαση στην πειραματική διαδικασία απασχολούμενοι 
από τη δασκάλας της Πληροφορικής. 

Οι μαθητές πληκτρολογούσαν τα σχόλια τους και τα δημοσίευαν. Πριν ξεκινήσουν τα σχό-
λιά τους έβαζαν τον αριθμό του laptop και τα δημοσίευαν ως ανώνυμοι. Με διαφορά 5 λε-
πτών δημοσιεύονταν τα σχόλια-ερωτήσεις της πρώτης ερευνήτριας και οι μαθητές στη συ-
νέχεια ανέβαζαν τα σχόλια τους στην αντίστοιχη περιοχή του blog. Επίσης έκαναν σχόλια 
και στα σχόλια συμμαθητών τους αναφερόμενοι σε αυτά με βάση το διακριτικό αριθμό του 
laptop.  

Στις 15/05/2012, την έκτη ώρα του σχολικού προγράμματος παρουσιάστηκε η πρώτη ερευ-
νήτρια και πάλι στους μαθητές του ΣΤ1. Με την ίδια διαδικασία και με τη βοήθεια της δα-
σκάλας της Πληροφορικής ετοιμάστηκε η πειραματική ομάδα και το στήσιμο των laptop. 
Στο blog ήταν δημοσιευμένος ο πρώτος avatar. Μόλις τα παιδιά κάθισαν στη θέση τους α-
κούσανε τον ομιλούντα avatar και στη συνέχεια έκαναν τα σχόλιά τους. Ο ενθουσιασμός 
της πειραματικής ομάδας ήταν ολοφάνερος για αυτό που διαχειρίζονταν για πρώτη φορά. 
Μάλιστα, έγιναν κάποια σχόλια ότι η ομάδα ελέγχου αδικήθηκε, γιατί δεν είχε και εκείνη 
«ανθρωπάκια». Ανά τακτά διαστήματα, με βάση τια παραπάνω γνωστικές περιοχές, δημο-
σιεύονταν σταδιακά οι ομιλούντες avatar και οι μαθητές δημοσίευαν αντίστοιχα τα σχόλια 
τους.  

Τα αποτελέσματα. Ένα σύνολο 133 δημοσιεύσεων υποβλήθηκαν στα δύο bolgs κατά τη 
διάρκεια των δύο μαθημάτων. Όλες οι δημοσιεύσεις αφορούσαν δημοσιεύσεις-απαντήσεις 
στις ερωτήσεις της δασκάλας και δημοσιεύσεις-σχόλια σε προηγούμενες αναρτήσεις μαθη-
τών. Τα σχόλια ταξινομήθηκαν, σύμφωνα με το μοντέλο CoΙ (Cameron & Anderson (2006), 
με βάση την κλείδα που παρουσιάζεται στον Πίνακα 1.  

Πίνακας 1. Κλείδα ταξινόμησης των αποτελεσμάτων (δημοσιευμένων σχολίων)  
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ΕΞΕΡΕΥΝΗΣΗ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΑΠΟΨΗ 

 ΕΞΗΓΗΣΗ 

 ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΝΩΣΗ 

 ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗ 
ΣΥΝΘΕΣΗ 

 ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗ (προετοιμασμένα σχόλια - 

ερωτήσεις σύμφωνα με το 
διδακτικό σενάριο) 

 ΔΙΕΥΚΟΛΥΝΣΗ ΣΗΖΗΤΗΣΗΣ 

 ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ 

Η ανάλυση σύμφωνα με την παραπάνω κλείδα έδειξε ότι οι μαθητές ασχολήθηκαν με επι-
τυχία με τα blogs συνεισφέροντας με τις δημοσιεύσεις τους. Γενικά, η διασπορά των δημο-
σιεύσεων ανά ενότητα γνωστικού αντικειμένου δε σημείωσε διαφορές. Ωστόσο παρατηρή-
θηκε μια μικρή διαφορά στο πλήθος δημοσιεύσεων στο ιστολόγιο που πλαισιωνόταν από 
τον avatar, (38% μεγαλύτερο πλήθος δημοσιεύσεων), χωρίς όμως να μπορεί να γενικευτεί 
αυτή η διαφορά. Η κοινωνική παρουσία στην ηλεκτρονική μάθηση έχει περιγραφεί ως η 
ικανότητα των εκπαιδευομένων να εκφράσουν τους εαυτούς τους κοινωνικά και συναισθη-
ματικά (Angelaina & Jimoyiannis, 2012). Στην κατηγορία αυτή ταξινομούνται 13 δημοσιεύ-
σεις στο ιστολόγιο χωρίς avatar και 21 στο ιστολόγιο με avatar. Η γνωστική παρουσία περι-
λαμβάνει 36 δημοσιεύσεις στο ιστολόγιο χωρίς avatar και 47 στο ιστολόγιο με avatar. Οι 
μαθητές ήταν μια ώριμη ομάδα αναφορικά με τη θεματική ενότητα του γνωστικού αντικει-
μένου, καθώς ασχολούνταν με αυτή στα πλαίσια ενός project με το σχολικό σύμβουλο. 

Μπορεί όμως ενδεικτικά να διαπιστωθεί ότι η δημιουργία ενός περιβάλλοντος μάθησης με 
τη χρήση εφαρμογών των νέων τεχνολογιών και ειδικότερα των avatars κινητοποιεί το εν-
διαφέρον των μαθητών συγκριτικά με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας, ενθαρρύνει τη 
συμμετοχή, ενισχύει την ικανοποίηση και τη συνεργασία με σκοπό την παραγωγή γνώσης, 
όπως διαφάνηκε από την καταγραφή των απόψεων και στάσεων των μαθητών. 

Οι περιορισμοί. Ο μεγαλύτερος περιορισμός της συγκεκριμένης μελέτης αφορά στο χρονικό 
περιθώριο υλοποίησής της. Ο περιορισμός αυτός δεν επιτρέπει τη γενίκευση των αποτελε-
σμάτων ενώ χαρακτηρίζεται αναγκαία η επιβεβαίωσή τους μέσα από επαναλήψεις. Επιπλέ-
ον, οι μαθητές δεν είχαν ενημέρωση για τα ιστολόγια και τους avatar από πριν και χρειά-
στηκε σχετικός χρόνος για την ενημέρωσή τους.  

Συμπεράσματα 

Με βάση τα στοιχεία των blogs και ερωτηματολόγιο προς τους μαθητές σχετικά με την ε-
μπειρία τους από τη συμμετοχή στο υπόψη 'μάθημα' μπορούν να εξαχθούν τα παρακάτω 
συμπεράσματα: 

• Οι μαθητές και των δύο ομάδων χρησιμοποίησαν με ευκολία τα ιστολόγια, 
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• Η ανάγνωση των δημοσιεύσεων των άλλων μαθητών βοήθησε στην ανατροφοδότησή 
τους, 

• Διατύπωσαν συμπερασματικά τις απόψεις τους στο τέλος της εφαρμογής, συνθέτοντας 
και ολοκληρώνοντας τις απόψεις τους, 

• Διαπιστώθηκε μια επίδραση της παρουσίας των avatars μέσα από μικρή διαφορά ως 
προς το πλήθος των δημοσιεύσεων στο blog με τον avatar, συνολικά και ανά κατηγορία 
ταξινόμησης, 

• Υπήρξε διάχυτος ενθουσιασμός με την εμφάνιση των avatars, γεγονός που ίσως δικαιο-
λογεί και τον μεγαλύτερο αριθμό δημοσιεύσεων, και 

• Ο avatar φαίνεται ότι μπορεί με επιτυχία να επιτελέσει κοινωνικό ρόλο, καθώς δε δη-
μιουργήθηκε σύγχυση και αναστάτωση με την παρουσίαση του.  

Η παρούσα εργασία επιχείρησε μια πρώτη ανίχνευση της περιοχής στην οποία κινείται, μέ-
σα από την πρόταση και υλοποίηση ενός διδακτικού σεναρίου με χρήση των avatars ενσω-
ματωμένων σε blog. Προκαταρκτικά αποτελέσματα δείχνουν τη θετική συμβολή των avatars 
σε ένα πλαίσιο όπως το προτεινόμενο και αναμένεται να επιβεβαιωθούν με μελλοντικές 
εμπειρικές έρευνες στην περιοχή.  
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Η χρήση της ιστοεξερεύνησης στη διδασκαλία της Ιστορίας 
Μια διδακτική πρόταση 

Κίργινας Σωτήρης 
Δάσκαλος 

kirginas@gmail.com  

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία παρουσιάζει μία διδακτική πρόταση για τη διδασκαλία της ενότητας 
«Ελληνική Επανάσταση: από την έναρξή της έως την ίδρυση του πρώτου ανεξάρτητου ελλη-
νικού κράτους (1821 – 1831)» με τη χρήση ιστοεξερεύνησης (WebQuest). Η ιστοεξερεύνηση 
περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης του διαδικτύου μέσα από τις ο-
ποίες γίνεται η δόμηση της νέας γνώσης. Μέσα από δραστηριότητες διερευνητι-
κού/ανακαλυπτικού τύπου οι ίδιοι οι μαθητές θα συνθέσουν βήμα προς βήμα το ιστορικό 
πλαίσιο της Ελληνικής Επανάστασης. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να εστιάσουν σε 
στρατιωτικά, πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα και σε μορφές του Αγώνα, τη σημασία και 
τη δράση των οποίων μπορούν να αναδείξουν περαιτέρω αναζητώντας περισσότερα στοι-
χεία. Ιδιαίτερα μπορούν να εμπλουτίσουν το χρονικό της Ελληνικής Επανάστασης συνδέο-
ντάς το και επεκτείνοντας σε γεγονότα και μορφές της Τοπικής Ιστορίας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Διαδίκτυο, νέες τεχνολογίες, ιστοεξερεύνηση, Webquest, ιστορία 

Εισαγωγή 

Το WebQuest (στα Ελληνικά αποδίδονται με τον όρο «ιστοεξερεύνηση») είναι ένας πρωτο-
ποριακός τρόπος υποστήριξης της διδασκαλίας, ο οποίος μπορεί να καταστήσει την εκπαι-
δευτική παρέμβαση πιο ενδιαφέρουσα κι αποτελεσματική, καθώς το μάθημα γίνεται πιο 
ευχάριστο και δημιουργικό τόσο από την πλευρά του μαθητή όσο και από την πλευρά του 
δασκάλου. Με τη χρήση της ιστοεξερεύνησης δίνεται η ευκαιρία στο μαθητή να οικοδομή-
σει τη γνώση, μέσα από δημιουργικές-ανακαλυπτικές πρωτοβουλίες και γενικώς μέσα από 
την αυτενεργό συμμετοχή του στα πλαίσια της μαθητικής ομάδας. Επιπλέον, οι ιστοεξερευ-
νήσεις είναι κατάλληλα σχεδιασμένες, ώστε να υποστηρίζουν τους μαθητές στην καλλιέρ-
γεια της αναλυτικής και συνθετικής ικανότητας, και να εστιάζουν στην χρήση της πληροφο-
ρίας παρά στην αναζήτηση της (Παπανικολάου & Γρηγοριάδου, 2005). Η ιστοεξερεύνηση 
είναι μια μορφή διερευνητικού εκπαιδευτικού σεναρίου, η οποία επινοήθηκε το 1995 από 
τον από τον καθηγητή εκπαιδευτικής τεχνολογίας του Πανεπιστημίου του San Diego, Bernie 
Dodge, σε συνεργασία με τον τότε συνάδελφο και συνεργάτη του, Tom March (Dodge, 
1997). Τη χρονιά εκείνη παρουσίασαν στο διαδίκτυο την πρώτη τους ιστοεξερεύνηση με 
τίτλο: «Searching for China» 
(http://www.tommarch.com/webquests/china/chinaquest.html). Από αυτή τη συνεργασία 
παρήχθη τελικά ένα ενδιαφέρον, απλό και πρακτικό σχέδιο για την ένταξη και εργασία με 
τον Η/Υ στο σχολικό μάθημα (Χαρδαλούπα, 2004). Ο ίδιος ο Dodge περιγράφει τη βασική 
του ιδέα ως μια ερευνητικά προσδιοριζόμενη δραστηριότητα που εντάσσεται στο αναλυτι-
κό πρόγραμμα κατά την οποία οι περισσότερες ή και όλες οι πληροφορίες που απαιτούνται 
για την επίλυση ενός προβλήματος ή για τη σύνθεση μιας γνωστικής ενότητας,  προέρχο-
νται από πηγές του διαδικτύου. Η προτεινόμενη ιστοεξερεύνηση  σχεδιάζεται και αναπτύσ-
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σεσαι έτσι, ώστε να χρησιμοποιείται δημιουργικά ο εκπαιδευτικός χρόνος και να τεθεί το 
βάρος στη χρήση των πληροφοριών και όχι στην έρευνα για αυτές και να υποστηριχθεί η 
σκέψη των μαθητών όσον αφορά την ανάλυση, σύνθεση και αξιολόγηση (Dodge, 1995).  

Ένα σενάριο ιστοεξερεύνησης περιλαμβάνει τα παρακάτω δομικά στοιχεία (Dodge, 2004):  

• Εισαγωγή,  όπου δίνεται ο τίτλος της αποστολής και προκαλείται το ενδιαφέρον για 
τη διερεύνηση του θέματος.  

• Εργασία,  όπου ενημερώνονται οι μαθητές για τα θέματα με τα οποία θα ασχολη-
θούν και γίνεται η ανάθεση ρόλων.  

• Διαδικασία,  όπου αναφέρονται οι αναλυτικές εργασίες της κάθε ομάδας και οι πη-
γές στις οποίες πρέπει να ανατρέξουν.  

• Αξιολόγηση,  όπου υπάρχουν συγκεκριμένα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία οι μα-
θητές θα αξιολογήσουν τη δουλειά τους.  

• Συμπέρασμα, όπου υπάρχουν μεταγνωστικές ερωτήσεις ώστε οι μαθητές να ανα-
στοχαστούν.  

• Πηγές,  όπου εμφανίζονται όλες οι ιστοσελίδες που χρησιμοποιήθηκαν.  

• Σελίδα εκπαιδευτικού,  όπου υπάρχουν αναλυτικές οδηγίες για τον εκπαιδευτικό 
που θα θελήσει να εφαρμόσει την ιστοεξερεύνηση.  

Αυτό που επιχειρείται στην προτεινόμενη ιστοεξερεύνηση είναι να προωθηθεί η μαθητική 
αυτενέργεια και συνεργασία μέσω της εφαρμογής ενός μοντέλου κατευθυνόμενης διερεύ-
νησης. Οι μαθητές καλούνται μέσα από τη συγκεκριμένη ιστοεξερεύνηση να λειτουργήσουν 
ως μικροί ερευνητές, εξαντλώντας τις διαθέσιμες πηγές να προσπαθήσουν να καταγράψουν 
όλα τα στοιχεία που συνθέτουν το χρονικό της ελληνικής Επανάστασης του 21. 

Η εκπαιδευτική – μαθησιακή αξία των ιστοεξερευνήσεων 

Η εκπαιδευτική αξία των ιστοξερευνήσεων είναι σημαντική καθώς όταν είναι καλά σχεδια-
σμένες και υιοθετούν σύγχρονες κοινωνικοπολιτισμικές αρχές για τη μαθησιακή διαδικασία 
(Γρίλλιας, Σταμούλης & Πήλιουρας, 2009): 

• Προάγουν διερευνητικού και (μέσω καθοδήγησης) ανακαλυπτικού τύπου μαθησια-
κές καταστάσεις. 

• Εμπλέκουν ουσιαστικά τους μαθητές σε αυθεντικού τύπου διερευνητικές δραστη-
ριότητες. 

• Σχετίζονται και υλοποιούν προσεγγίσεις που προάγουν την επίλυση προβλήματος, 
τη λήψη αποφάσεων και την καλλιέργεια δεξιοτήτων ανάπτυξης κριτικής σκέψης.  
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• Ευνοούν τη συμβολική έκφραση, την επικοινωνία, την αναζήτηση πληροφοριών και 
επιδιώκουν την εξοικείωση τους μαθητών με αντίστοιχες δεξιότητες (για παράδειγ-
μα εξοικείωση με πολυσημειωτικά κειμενικά είδη και με επικοινωνιακές δεξιότη-
τες). 

• Ενθαρρύνουν την έκφραση των απόψεων, των αντιλήψεων, των ιδεών και των νοη-
τικών αναπαραστάσεων των μαθητών.  

• Προάγουν τη συνεργασία, προάγουν τη συμμετοχή σε επιθυμητούς λόγους και 
πρακτικές, προάγουν την αλληλεπίδραση του μαθητή όχι μόνο με το υπολογιστικό 
περιβάλλον αλλά και με συμμαθητές και το διδάσκοντα (κοινωνική αλληλεπίδρα-
ση). 

• Προβλέπουν τη χρήση και την αξιοποίηση πολλαπλών και ταυτόχρονων μορφών 
αναπαράστασης της πραγματικότητας (διαισθητικού αλλά και συμβολικού ή φορ-
μαλιστικού τύπου). 

• Προωθούν την ενθάρρυνση της προσωπικής επίγνωσης στη διαδικασία οικοδόμη-
σης της γνώσης, δηλαδή προωθούν αναστοχαστικές γνωστικές και μεταγνωστικές 
διαδικασίες. 

Οι Λυμπουρίδου και Σεβαστίδου (2007) αναφέρουν ότι οι ιστοεξερευνήσεις μπορούν να 
συμβάλλουν με διάφορους τρόπους στην επίτευξη στόχων στη δημοτική εκπαίδευση, όπως 
η συνεργατική μάθηση, η καλλιέργεια δεξιοτήτων άντλησης και κριτικής επεξεργασίας πλη-
ροφοριών, η διεπιστημονικότητα, η εννοιολογική κατανόηση και εφαρμογή γνώσεων, η 
εκπαίδευση για τον πολίτη, η ανάπτυξη επιστημολογικής επάρκειας και ο πληροφορικός 
εγγραμματισμός. 

Σκοπός & στόχοι της διδακτικής πρακτικής 

Μέσω της ένταξης των μαθητών στο πλαίσιο εργασίας με την υποστήριξη της ιστοεξερεύ-
νησης επιδιώκουμε να επιτύχουμε τους ακόλουθους στόχους: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

Οι μαθητές: 

• να γνωρίσουν τα σημαντικότερα γεγονότα των ετών 1821-1831 

• να συσχετίσουν τα γεγονότα της Επανάστασης με τις χρονολογίες που αυτά έγιναν 

• να αξιολογήσουν τη συνεισφορά των πρωταγωνιστών της Επανάστασης στον Αγώ-
να 

• να προσδιορίσουν τους λόγους της επικράτησης της Επανάστασης την περίοδο 
1821-1823 αλλά και της κάμψης και της τελικής εξάρτησής της από τις ευρωπαϊκές 
δυνάμεις την περίοδο 1823-1829 
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• να αναπτύξουν ιστορική συνείδηση μέσα από την αποτίμηση της σημασίας της ελ-
ληνικής επανάστασης σε σχέση με το σήμερα 

• να αναπτύξουν ιστορική σκέψη μέσα από δραστηριότητες ταξινόμησης, σύγκρισης, 
οργάνωσης δεδομένων  

Ως προς τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών: 

Οι μαθητές: 

• να εξοικειωθούν με τις Τ.Π.Ε. και τα εργαλεία που προσφέρει (λογισμικά, κειμενο-
γράφος, παρουσιάσεις, διαδίκτυο) 

• να ασκηθούν σε βασικές εργασίες εισαγωγής, οργάνωσης, αποθήκευσης και ανά-
κτησης δεδομένων  

• Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

• Οι μαθητές: 

• να συνεργαστούν μεταξύ τους για την επίτευξη ενός κοινού στόχου, αναπτύσσοντας 
προσωπική και συλλογική ευθύνη ως μέλη μιας ομάδας και διαπιστώνοντας τελικά 
την αποτελεσματικότητα της συμμετοχικής εργασίας 

• να καλλιεργήσουν τις εκφραστικές τους δεξιότητες στον προφορικό αλλά και στο 
γραπτό λόγο 

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η προτεινόμενη διάρκεια της ιστοεξερεύνησης είναι 4 διδακτικές ώρες. Στο πρώτο δίωρο οι 
μαθητές ενημερώνονται για το θέμα της ιστοεξερεύνησης, την αποστολή, τη διαδικασία και 
τις δραστηριότητές που πρέπει να φέρουν σε πέρας, ενώ στο δεύτερο δίωρο παρουσιάζουν 
τις εργασίες τους και γίνεται συζήτηση και αξιολόγηση των εργασιών τους. 

Οργάνωση διδασκαλίας και υλικοτεχνική υποδομή 

Προτείνεται η οργάνωση των μαθητών σε πέντε ομάδες στο εργαστήριο υπολογιστών. Για 
την υλοποίηση των δραστηριοτήτων που προτείνονται στη ιστοεξερεύνηση είναι απαραίτη-
τη η σύνδεση στο διαδίκτυο και ο επεξεργαστής κειμένου. Ο δάσκαλος συντονίζει το έργο 
των ομάδων,  καθοδηγεί κι υποστηρίζει διακριτικά τη διαδικασία επεξεργασίας και μελέτης 
του υλικού. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Βασική προαπαιτούμενη προϋπόθεση είναι οι μαθητές να έχουν μάθει να εργάζονται ομα-
δοσυνεργατικά, να είναι εξοικειωμένοι με την αναζήτηση πληροφοριών από πηγές στο Δια-
δίκτυο, με τη χρήση του επεξεργαστή κειμένου και  λογισμικού επεξεργασίας εικόνας.  
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Ο εκπαιδευτικός έχει το ρόλο συντονιστή και εμψυχωτή των ομάδων. Λειτουργεί καθοδη-
γητικά όποτε χρειάζεται, παρεμβαίνει ως βοηθός της ομάδας όταν του ζητηθεί και λειτουρ-
γεί ενισχυτικά, ενορχηστρώνοντας διακριτικά τη διαδικασία. Έχει φροντίσει για τη σωστή 
και εύρυθμη λειτουργία του εργαστηρίου, έχει ετοιμάσει τα φύλλα εργασίας των ομάδων, 
έχει προβλέψει τυχόν απρόοπτα και απρόσμενες εξελίξεις κατά τη διεξαγωγή του μαθήμα-
τος. 

Διδακτική προσέγγιση 

Η προτεινόμενη ιστοεξερεύνηση περιλαμβάνει παιδαγωγικές δραστηριότητες αξιοποίησης 
του διαδικτύου μέσα από τις οποίες γίνεται η δόμηση της νέας γνώσης. Μέσα από δραστη-
ριότητες διερευνητικού/ανακαλυπτικού τύπου οι ίδιοι οι μαθητές θα συνθέσουν βήμα προς 
βήμα το ιστορικό πλαίσιο της ελληνικής Επανάστασης. Δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές 
να εστιάσουν σε στρατιωτικά, πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα και σε μορφές του Αγώ-
να, τη σημασία και τη δράση των οποίων μπορούν να αναδείξουν περαιτέρω αναζητώντας 
περισσότερα στοιχεία. Ιδιαίτερα μπορούν να εμπλουτίσουν το χρονικό της Ελληνικής Επα-
νάστασης επεκτείνοντας το σε γεγονότα και μορφές της Τοπικής Ιστορίας. Ο δάσκαλος έχει 
έναν λιγότερο ενεργητικό ρόλο και λειτουργεί ως διαμεσολαβητής και διευκολυντής της 
διδακτικής διαδικασίας αφήνοντας περιθώρια στο μαθητή για προσωπική εμπλοκή και α-
νακάλυψη. 

Οι μαθητές αντιλαμβανόμενοι την ευθύνη τους απέναντι στην ομάδα αλλά και η ομάδα 
αντιλαμβανόμενη την ανάγκη στήριξης του πιο αδύνατου μαθητή από τα υπόλοιπα μέλη 
της, προχωρούν μαζί καταρτίζοντας σχέδια δράσης για την επίτευξη κοινών στόχων. Πα-
ράλληλα η σωστή περιγραφή και διατύπωση του πλαισίου των δραστηριοτήτων που κα-
λούνται οι μαθητές να υλοποιήσουν, εξασφαλίζει υψηλή απεξάρτηση των μαθητικών ομά-
δων από τη δασκαλική καθοδήγηση, καθιστώντας το δάσκαλο συνεργάτη και συνοδοιπόρο 
του μαθητή στα μονοπάτια της γνώσης, της έρευνας, της ανακάλυψης. Μέσα από την ερ-
γασία των μαθητών στο πλαίσιο του Webquest καλλιεργούνται πολλαπλές δεξιότητες, ό-
πως: χρήση του Η/Υ, αναζήτηση πληροφοριών μέσα σε ηλεκτρονικούς καταλόγους, ευελιξία 
στην επιλογή, τη χρήση και την εξάντληση των διαθέσιμων πηγών, αξιολόγηση των πηγών, 
επεξεργασία δεδομένων (ανάλυσης, σύνθεσης, μετασχηματισμού), γλωσσική διατύπωση 
κ.ά.  

Περιγραφή της ιστοεξερεύνησης 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται μια ιστοεξερεύνηση  για το μάθημα της Ιστορίας της 
ΣΤ΄ τάξης του δημοτικού.  Έχει τον τίτλο: «Ελληνική Επανάσταση: από την έναρξή της έως 
την ίδρυση του πρώτου ανεξάρτητου ελληνικού κράτους (1821 – 1831)».  Είναι σε μορφή 
ιστοσελίδας και η διεύθυνσή του είναι http://users.sch.gr/kirginas/WebQuest/ (Εικόνα 1) .  
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Εικόνα 1: Αρχική σελίδα της εξερεύνησης 

Είναι δομημένο σε δύο μεγάλες και αναλυτικές κατηγορίες: τις σελίδες για τον μαθητή και 
τις σελίδες για τον δάσκαλο, οι οποίες παρουσιάζονται αναλυτικά παρακάτω:  

Στην ενότητα «Εισαγωγή» της ιστοεξερεύνησης οι μαθητές καλούνται να λειτουργήσουν ως 
μικροί ερευνητές και να ταξιδέψουν στην πιο ένδοξη στιγμή της ελληνικής ιστορίας, την 
Επανάσταση του 1821. Στόχος τους είναι να συγκεντρώσουν το υλικό που θα τους βοηθήσει 
να διοργανώσουν τη σχολική γιορτή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου, εξερευνώντας (α) τα 
στρατιωτικά, πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα της Επανάστασης, (β) τους πρωταγωνιστές 
του Αγώνα και (γ) τα έργα τέχνης που αναφέρονται στην Επανάσταση. 

Στην ενότητα «Αποστολή» και στο πλαίσιο της κατευθυνόμενης διερεύνησης οι μαθητές 
επιφορτίζονται με μία αποστολή (Ματσαγγούρας, 2001) να διοργανώσουν τη σχολική γιορ-
τή για την επέτειο της 25ης Μαρτίου. Αποστολή τους είναι να εργαστούν ως ερευνητές και 
να καταγράψουν τα σημαντικότερα στρατιωτικά, πολιτικά και διπλωματικά γεγονότα του 
Αγώνα, τη συνεισφορά των πρωταγωνιστών, τους λόγους της τελικής επικράτησης των Ελ-
λήνων και ό,τι άλλο θεωρούν απαραίτητο. Αφού ολοκληρώσουν την έρευνά τους, καλού-
νται να εκτυπώσουν τα κείμενα που έγραψαν και το φωτογραφικό υλικό που συγκέντρω-
σαν και να φτιάξουν αφίσες, κολάζ, πίνακες ή ό,τι άλλο νομίζουν πως θα εντυπωσιάσει το 
κοινό που θα παρακολουθήσει τη σχολική γιορτή. Για την επίτευξη του στόχου καλούνται 
να συνεργαστούν σε πέντε ομάδες. Ο κάθε μαθητής πρέπει  να αναλάβει την προσωπική 
του ευθύνη και να συνεργαστεί σωστά με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας του. Μόνον έτσι 
θα μπορέσουν να ολοκληρώσουν την αποστολή τους και θα διαπιστώσουν την αποτελε-
σματικότητα της ομαδικής εργασίας. 

Στην ενότητα «Διαδικασία» οι μαθητές καλούνται να χωριστούν σε πέντε ομάδες και κάθε 
ομάδα θα αναλάβει μια διετία της Επανάσταση ως εξής: 
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1η Ομάδα: Η ομάδα που θα ερευνήσει τη διετία 1821-1822 

2η Ομάδα: Η ομάδα που θα ερευνήσει τη διετία 1823-1824 

3η Ομάδα: Η ομάδα που θα ερευνήσει τη διετία 1825-1826 

4η Ομάδα: Η ομάδα που θα ερευνήσει τη διετία1827-1828 

5η Ομάδα: Η ομάδα που θα ερευνήσει την τριετία 1829-1831 

Οι μαθητές κάθε ομάδας καλούνται να ακολουθήσουν τα παρακάτω βήματα: 

(α) Αφού ανοίξουν το φύλλο εργασίας της ομάδας τους, να περιηγηθούν στις ιστο-
σελίδες που τους δίνονται και να συμπληρώσουν τις αντίστοιχες δραστηριότητες. 

(β) Αφού ολοκληρώσουν τις δραστηριότητές του φύλλου εργασίας, να εκτυπώσουν 
τα κείμενα που έγραψαν και το φωτογραφικό υλικό που συγκέντρωσαν και ν    α 
ετοιμάσουν μια παρουσίαση για την περίοδο που ανέλαβαν να ερευνήσουν.  

(γ) Να παρουσιάσουν στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα της έρευνάς τους. 

(δ) Θα ετοιμάσουν την παρουσίαση της γιορτής. 

Στην ενότητα «Αξιολόγηση» περιέχονται τα διαβαθμισμένα κριτήρια (rubric) με βάση τα 
οποία οι μαθητές της κάθε ομάδας βαθμολογούν την εργασία των υπόλοιπων ομάδων. Η 
τελική βαθμολογία είναι ο μέσος όρος όλων αυτών. Μ’ αυτόν τον τρόπο οι μαθητές μπο-
ρούν να αναστοχαστούν σχετικά με την προσωπική τους εργασία και δράση με στόχο την 
αυτορρύθμιση και τη διόρθωση των λαθών τους σε μια ανάλογη προσπάθεια. 

Στην ενότητα «Συμπεράσματα» γίνεται μία συνολική επισκόπηση από τον εκπαιδευτικό. Οι 
μαθητές σ’ αυτό το σημείο ενθαρρύνονται για την προσπάθειά τους. Φυσικά δεν πρέπει να 
λησμονηθεί η υλοποίηση της ανταμοιβής των μαθητών εάν επιτύγχαναν στην αποστολή 
τους.  

Τέλος στην ενότητα «Σελίδα εκπαιδευτικού» δίνονται πληροφορίες για την ιστοεξερεύνηση 
που ενδιαφέρει όσους εκπαιδευτικούς θελήσουν να την εφαρμόσουν στην τάξη τους. Γίνε-
ται αναφορά των στόχων, των επιλογών που έγιναν και της φιλοσοφίας πάνω στην οποία 
δομήθηκε. Επίσης μπορούν να προταθούν τρόποι για τη βελτίωση του μαθήματος. Η σελίδα 
λειτουργεί ως μία δεξαμενή πληροφοριών με σκοπό τη διάχυση της γνώσης μεταξύ εκπαι-
δευτικών. Μπορεί να προσφέρει πληροφορίες για το χρόνο που ξοδεύτηκε ή την πρόοδο 
που επιτεύχθηκε, για να διευκολύνει τη χρήση της ιστοεξερεύνησης από άλλους. 

Αξιολόγηση - Συμπεράσματα 

Σίγουρα είναι  σημαντικό για κάθε εκπαιδευτικό να ελέγξει αν η διδασκαλία του  έχει πετύ-
χει τους στόχους που είχαν τεθεί από την αρχή. Στο συγκεκριμένο σενάριο διδασκαλίας ο 
εκπαιδευτικός θα κρίνει αν η διδασκαλία μέσω της ιστοεξερεύνησης  είναι αποτελεσματική 
με την ολοκλήρωσή της και αν οι μαθητές έχουν καταφέρει να ολοκληρώσουν με επιτυχία 
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όλες τις δραστηριότητες και να συνθέσουν το χρονικό της ελληνικής Επανάστασης. Έτσι η 
επιτυχία φαίνεται και από την πρόοδο των πιο αδύνατων μαθητών και από το  αν ο κάθε 
μαθητής- μέλος της ομάδας - είναι σε θέση να εκπροσωπήσει την ομάδα του. Επίσης, η επι-
τυχία του μαθήματος κρίνεται από την ικανότητα του κάθε μαθητή να ασκήσει τις δεξιότη-
τες εκείνες που είναι απαραίτητες για την οικοδόμηση της καινούργιας γνώσης (π.χ. κριτική 
σκέψη, ταξινόμηση κτλ). Τέλος, βασικό δείκτη για την επιτυχία του μαθήματος αποτελεί το 
κλίμα και ο βαθμός συνεργασίας των παιδιών στις ομάδες. 

Η κάθε ομάδα αξιολογείται με κριτήριο την επίδοση και την προσφορά του κάθε μέλους 
ανάλογα με τις δυνατότητές του. Οι μαθητές αξιολογούνται σε σχέση με τις ακόλουθες 
μορφές συμπεριφοράς:  

• Κάθε μέλος πρέπει να αποδώσει όσο μπορεί περισσότερο, ώστε να κάνει τη δου-
λειά που του έχει ανατεθεί και να συμβάλλει στην επιτυχία της ομάδας.  

• Κάθε μέλος πρέπει να ακολουθεί τις οδηγίες για την εργασία.  

• Αν κάποιο μέλος  διαφωνεί με μια θέση - άποψη, έχει το δικαίωμα να υπερασπιστεί 
τη δική του, αναφέροντας συγκεκριμένους λόγους που θα στηρίζονται  στις πηγές 
και  αντιμετωπίζοντας τα επίμαχα σημεία ως προβλήματα που αναμένουν λύση.  

• Κανένα μέλος δεν κυριαρχεί ή αποσύρεται από τη συζήτηση. 

• Κάθε μέλος πρέπει να υποστηρίζει την επικοινωνία, κάνοντας εισηγήσεις, ζητώντας 
διευκρινίσεις και δίνοντας εξηγήσεις.  

• Κάθε μέλος πρέπει να επιδείξει θετική και ενθαρρυντική στάση προς κάθε άλλο μέ-
λος της ομάδας.  

Από τα προηγούμενα συμπεραίνεται ότι με το πέρας της ιστοεξερεύνησης οι μαθητές θα 
έχουν εμπλουτίσει τις γνώσεις τους και θα έχουν ζήσει εμπειρίες μάθησης πρωτόγνωρες γι΄ 
αυτούς μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον. Κυρίως τα παιδιά θα έχουν πάρει βασικές γνώσεις 
και πληροφορίες για την ελληνική Επανάσταση του 21. Κατά αυτό τον τρόπο θα έχουν την 
ευκαιρία  να μάθουν ότι  μπορούν να προσεγγίσουν τις γνώσεις ερευνητικά καθώς επίσης 
πως δεν πρέπει  να αρκούνται  στη στείρα αποστήθισή τους. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει τη λειτουργία μιας ηλεκτρονικής κοινότητας μάθησης, 
όπως αυτή προέκυψε από τη διασχολική συνεργασία των μαθητών και εκπαιδευτικών δύο 
τμημάτων των Στ’ τάξεων του 7ου Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου και του Δημοτικού Σχολείου 
Λαγυνών. Οι κοινότητες μάθησης αποτελούν μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία οι 
συμμετέχοντες χρήστες μπορούν να συνευρίσκονται, να επικοινωνούν, να θέτουν στόχους, 
να συνεργάζονται και τελικά να μαθαίνουν. Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης μπορεί να 
χαρακτηριστεί μια Κοινότητα Μάθησης όταν βασίζεται στην Τεχνολογία για την επικοινωνία 
των χρηστών και ειδικότερα στις Τ.Π.Ε και το Διαδίκτυο. Καρπός της συνεργασίας αυτής 
υπήρξε η παραγωγή σε μορφή ιστολογίου του διασχολικού ηλεκτρονικού περιοδικού «Η 
παι-δική μας ματιά» (www.paidikimatia2014.blogspot.com), καθώς και η δημιουργία του 
συνεργατικού παραμυθιού «Είσαι διαφορετικός, αλλά σε χρειάζομαι». 

Λέξεις – κλειδιά: Ιστολόγιο, ηλεκτρονική επικοινωνία, συνεργατικά εργαλεία, κοινότητα 
μάθησης. 

Εισαγωγή 

Η ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, σε παγκόσμιο επίπεδο, έχει πραγματοποιηθεί ακολουθώντας μια από τις τρεις 
κυρίαρχες τάσεις: α) ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο (τεχνοκεντρική προσέγγιση), β) 
μέσα σε όλα τα μαθήματα ως έκφραση μιας ολιστικής διαθεματικής προσέγγισης της 
μάθησης (ολοκληρωμένη προσέγγιση), γ) ως συνδυασμό των δυο προηγούμενων τρόπων 
(πραγματολογική προσέγγιση) (Μακράκης & Κοντογιαννοπούλου-Πολυδωρίδη, 1995). Στην 
Ελλάδα, το διδακτικό αντικείμενο των Τ.Π.Ε. έχει εισαχθεί στα ολοήμερα Δημοτικά Σχολεία 
με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) με πρόγραμμα σπουδών όπως 
αυτό καθορίζεται στο ΦΕΚ αρ.1139 τ.Β’/2010. Οι Τ.Π.Ε. δεν αποτελούν μόνο ένα γνωστικό 
αντικείμενο, που είναι απαραίτητο σήμερα για τον τεχνολογικό αλφαβητισμό των μαθητών, 
αλλά και ένα σημαντικό εποπτικό «πολύ-μέσο» και εργαλείο διδασκαλίας για όλα τα 
μαθήματα (Ράπτης & Ράπτη, 1999).  

Οι Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία οφείλουν, σύμφωνα με τις σύγχρονες θεωρίες 
μάθησης, να αναπτύσσουν την κοινότητα των μαθητών: 

• υποστηρίζοντας την αυτόνομη μάθηση, 
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• έχοντας προσανατολισμό στην ομάδα, στη συνεργασία και την ενδυνάμωση των 
δυνατοτήτων. 

• μετατρέποντας το ρόλο του διδάσκοντα σε βοηθητικό. 

• εκθέτοντας τους μαθητές σε ποικιλία πηγών με δυναμικό περιεχόμενο. 

Το μάθημα των Τ.Π.Ε εξ ορισμού περιλαμβάνει τον όρο επικοινωνία. Ως επικοινωνία 
ορίζεται η διαδικασία επαφής, αλληλοκατανόησης και αλληλοεπηρεασμού μεταξύ των 
ανθρώπων ή ομάδων, διαδικασία που την καθιστά ζωτικής σημασίας για τους οργανισμούς 
(Josien & Βαγιάτης, 1995). Χωρίς αυτή δεν μπορεί να επιτευχθεί η συνεργασία και ο 
συντονισμός των μελών μιας ομάδας ή μιας οργάνωσης. Στην σύγχρονη εποχή, οι νέες 
τεχνολογίες παρέχουν πληθώρα μέσων για την ικανοποίηση της ανάγκη του ανθρώπου για 
επικοινωνία και κατ’ επέκταση για κοινωνικότητα. 

Κοινότητες μάθησης 

Ως μάθηση θα υιοθετήσουμε τον ορισμό που προτάθηκε από τον Kimble (1961): «Μάθηση 
είναι μια σχετικά σταθερή αλλαγή σε μια δυνατότητα της συμπεριφοράς, η οποία 
συμβαίνει ως αποτέλεσμα ενισχυμένης πρακτικής». Σύμφωνα με τον Wenger (1998) η 
συμμετοχή σε κοινότητες, τις κοινότητες πρακτικής όπως τις ονομάζει, αποτελούν το βασικό 
παράγοντα μάθησης. Οι κοινότητες πρακτικής είναι ομάδες ανθρώπων που μοιράζονται 
ένα πάθος για κάτι που κάνουν, και πού αλληλεπιδρούν τακτικά για να μάθουν πώς να το 
κάνουν καλύτερα. Οι κοινότητες πρακτικής αποτελούν κοινότητες μάθησης.  

Κύτταρο μιας κοινότητας μαθητών είναι η σχολική τάξη. Η σχολική τάξη λειτουργεί ως ένα 
σύστημα σχέσεων-του εαυτού και του άλλου- που αλληλοεπηρεάζεται στη βάση κοινών 
εμπειριών (Wood, 1999). Οι εμπειρίες αυτές διαμορφώνουν αντιλήψεις και εισάγουν νέες 
γνώσεις στους μαθητές, ενώ παράλληλα διαμορφώνουν δεσμούς φιλίας και 
αλληλοκατανόησης μεταξύ των συνομήλικων. Η ενίσχυση των συναισθηματικών δεσμών 
μεταξύ των μελών της σχολικής κοινότητας είναι ένας σημαντικός παράγοντας που 
βελτιώνει την εκπαιδευτική διαδικασία από την μία και βάζει γερά θεμέλια για μια υγιή 
κοινωνία από την άλλη. 

Οι Κοινότητες Μάθησης (Κ.Μ.) αποτελούν στην ουσία μαθησιακά περιβάλλοντα στα οποία 
οι συμμετέχοντες μαθητές ή χρήστες μπορούν να συνευρίσκονται, να επικοινωνούν, να 
θέτουν στόχους, να συνεργάζονται και τελικά να μαθαίνουν. Κάποια από τα εργαλεία των 
Κοινοτήτων Μάθησης μπορεί να είναι: α)τηλεδιασκέψεις, β)συναντήσεις πρόσωπο με 
πρόσωπο, γ)on-line ασύγχρονες συζητήσεις (forum). Όταν μια Κοινότητα Μάθησης 
βασίζεται στην Τεχνολογία για την επικοινωνία των χρηστών και ειδικότερα στις Τ.Π.Ε και το 
Διαδίκτυο, μπορεί να χαρακτηριστεί Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης (Η.Κ.Μ.)(Φραγκάκη, 
2007). 
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Ο ρόλος του παιδαγωγού στην κοινότητα μάθησης 

Ο ρόλος του σύγχρονου παιδαγωγού είναι διαφορετικός από ότι τον είχαμε συνηθίσει τα 
προηγούμενα χρόνια. Σύμφωνα με τον Rogers (1999) o εκπαιδευτικός μπορεί να 
λειτουργήσει ως: 

• Αρχηγός της ομάδας, με στόχο να κρατήσει την ομάδα ενωμένη και να διατηρήσει 
την κατάσταση σε ένα ρυθμό. 

• Εκπαιδευτής, δηλαδή προωθητής της μαθησιακής αλλαγής και εμψυχωτής 
(σχεδιαστής, διοργανωτής, επόπτης της μαθησιακής διεργασίας) ή διδάσκων. 

• Μέλος της Ομάδας, δηλαδή «μαθητής» που συνεχώς μαθαίνει και ο ίδιος, άρα 
βιώνει και αυτός την εμπειρία των άλλων μελών. 

• Κοινό, έξω από την ομάδα, ως αξιολογητής, ενώπιον του οποίου τα μέλη της θα 
δείξουν ό,τι μόλις έμαθαν, προκειμένου να πετύχουν την αναγνώριση και την 
ενίσχυσή του. 

Δίκτυα Μάθησης 

Μια σχολική τάξη με τα εργαλεία που τις παρέχουν οι Νέες Τεχνολογίες και το Διαδίκτυο 
διευρύνεται και πέρα από τα στενά γεωγραφικά όρια και μπορεί να δημιουργεί 
συνεργασίες με άλλα σχολεία. Μέσα από αυτή τη «δικτύωση» ο μαθητής έρχεται σε επαφή 
με παιδιά της ηλικίας του που ζουν όμως σε διαφορετικό γεωγραφικό, κοινωνικό και 
πολιτιστικό περιβάλλον. Η διαδικασία της μάθησης, μέσα από ένα τέτοιο εκπαιδευτικό 
δίκτυο μάθησης, συντελείται μέσω της ανταλλαγής απόψεων, ιδεών και εμπειριών με 
σκοπό την ανάπτυξη κοινών πρωτοβουλιών για συνεργατικές δραστηριότητες. Έτσι με αυτό 
τον τρόπο βελτιώνονται τα μαθησιακά αποτελέσματα και το παραγόμενο εκπαιδευτικό 
έργο. 

Ένα επιπλέον πλεονέκτημα των δικτύων μάθησης αποτελεί η διάδοση της νέας γνώσης. Ο 
μαθητής συνεισφέρει και αντλεί γνώσεις σε ένα δίκτυο μάθησης μέσω διαφόρων οδών. Η 
συμμετοχή σε ένα δίκτυο αποτελεί έναν καλό τρόπο, ώστε ο μαθητής να τηρεί τους κανόνες 
καλής δικτυακής συμπεριφοράς, να μαθαίνει καινούρια πράγματα και να υιοθετεί στάσεις 
και αξίες που θα τον βοηθήσουν στην ζωή του ως ενεργό πλέον πολίτη. 

Το παράδειγμά μας 

Κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 2013-14, οι μαθητές του Στ’2 τμήματος του 7ου 
Δημοτικού Σχολείου Ευόσμου και του αντίστοιχου τμήματος του Δημοτικού Σχολείου 
Λαγυνών, με την παρότρυνση και καθοδήγηση των εκπαιδευτικών τους, προχώρησαν στην 
ανάπτυξη μιας ηλεκτρονικής διασχολικής κοινότητας μάθησης. Στα πλαίσια αυτής της 
κοινότητας από κοινού αποφάσισαν τη δημιουργία ενός διασχολικού ηλεκτρονικού 
μηνιαίου περιοδικού, προκειμένου να επικοινωνήσουν όχι μόνο μεταξύ τους, αλλά και με 
άλλους συνομηλίκους τους που μπορεί αφενός να μην γνωρίζουν, αφετέρου όμως έχουν τις 
ίδιες ανησυχίες. Οι μαθητές προκειμένου να καθορίσουν την θεματολογία του 
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ηλεκτρονικού τους περιοδικού έρχονταν σε ηλεκτρονική επικοινωνία μια φορά το μήνα 
μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων Skype. 

Ως μέσο επικοινωνίας και ανταλλαγής απόψεων επιλέχθηκε το ιστολόγιο (blog), γιατί είναι 
ένα ψηφιακό εργαλείο δεύτερης γενιάς (Web 2.0) που μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην 
παιδαγωγική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας και της δυνατότητας για ομαδική 
εργασία που προσφέρει (Βασιλείου & Κολοβού, 2010). Ένα ιστολόγιο έχει επιπλέον τα εξής 
χαρακτηριστικά: 

α) Είναι ανοιχτό, με την έννοια της ανοιχτής πρόσβασης από όλους τους μαθητές, 
ανεξάρτητα από τις μαθησιακές δυνατότητες που έχουν. 

β) Επιτρέπει την προσωπική έκφραση και διάδοση των ιδεών, συμβάλλοντας στην 
ανάπτυξη της «ατομικής δημοσιογραφίας». 

γ) Ευνοεί τη δημιουργία – και φυσικά το διαμοιρασμό - περιεχομένου, ψηφιακών ή 
ψηφιοποιημένων πόρων. 

Ένας ακόμη καρπός αυτής της διασχολικής συνεργασίας υπήρξε το παραμύθι «Είσαι 
διαφορετικός, αλλά σε χρειάζομαι» (https://www.dropbox.com/s/22u6zpd6652k5x0/ 
Different%20But%20Useful.doc). Οι μαθητές μετά από ένα καταιγισμό ιδεών μέσα στην 
τάξη, κατέληξαν το παραμύθι τους να πραγματεύεται την διαφορετικότητα του κάθε 
ατόμου, αλλά και το πόσο χρήσιμη είναι αυτή στον μικρόκοσμο του σχολείου από τη μια 
και στην κοινωνία γενικότερα από την άλλη (σχήμα 1). 

 

Σχήμα 1: Το εξώφυλλο του παραμυθιού 

Οι μαθητές δανείσθηκαν τους ήρωες τους από το ζωικό βασίλειο, θέλοντας με αυτό τον 
αλληγορικό τρόπο να περάσουν καλύτερα τα μηνύματα τους στους μικρούς μαθητές. Ο 
πρώτος ήρωας, η αλεπού, είναι γέννημα της φαντασίας των μαθητών του 7ου Δημοτικού 
Σχολείου Ευόσμου, ενώ ο γάιδαρος είναι γέννημα της φαντασίας των μαθητών του 
Δημοτικού Σχολείου Λαγυνών. Οι μαθητές πλάθουν ιστορίες με τους ήρωες τους, τις δένουν 
μεταξύ τους, βρίσκουν κοινά σημεία και καταλήγουν με ένα συμπέρασμα. Για την από 
κοινού συγγραφή του παραμυθιού έγινε χρήση εφαρμογών διαμοιρασμού αρχείων καθώς 
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επίσης και χρήση προγραμμάτων τηλεδιάσκεψης. Η εικονογράφηση του παραμυθιού έγινε 
στο εργαστήριο της Πληροφορικής με χρήση λογισμικού ζωγραφικής. 

Διδακτικοί Στόχοι 

Κύρια διδακτική επιδίωξη της εργασίας ήταν η ηλεκτρονική επικοινωνία και η εξ 
αποστάσεως συνεργασία συνομηλίκων μαθητών που ζουν σε διαφορετικά γεωγραφικά 
περιβάλλοντα (αστική – ημιαστική περιοχή), καθώς και η χρήση και εξοικείωση των 
μαθητών με εργαλεία Web 2.0, όπως είναι τα ιστολόγια και τα προγράμματα 
τηλεδιασκέψεων.  

Επιμέρους διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν ήταν οι ακόλουθοι όσον αφορά τους μαθητές: 

• να μπορούν να συνεργάζονται και να επικοινωνούν για να παράγουν ένα 
αποτέλεσμα 

• να οργανώνουν και να σχεδιάζουν την εκτέλεση ενός έργου 

• να αναπτύξουν ικανότητες κριτικής σύνθεσης πληροφοριών, αποφεύγοντας την 
απλή αναπαραγωγή και παράθεσή τους. 

• να εξοικειωθούν στην εφαρμογή των «κανόνων» συμπεριφοράς της ηλεκτρονικής 
επικοινωνίας μέσω Διαδικτύου (netiquette). 

• να ενημερωθούν για ζητήματα δικαιωμάτων πνευματικής ιδιοκτησίας και να 
ευαισθητοποιηθούν για το σεβασμό της δημιουργίας τρίτων. 

Το διασχολικό ιστολόγιο 

Στο ηλεκτρονικό περιοδικό δόθηκε ο τίτλος «Η ΠΑΙ-ΔΙΚΗ ΜΑΣ ΜΑΤΙΑ» 
(http://paidikimatia2014.blogspot.com), κάνοντας ένα λογοπαίγνιο με τις λέξεις ΠΑΙΔΙΚΗ, 
που παραπέμπει σε αθωότητα και αγνότητα, και της ΔΙΚΗΣ ΜΑΣ ΜΑΤΙΑΣ, που η κοινότητα 
μαθητών έχει για τα θέματα της περιρρέουσας πραγματικότητας (σχήμα 2). 

Αρχικά πραγματοποιήθηκε μια εισαγωγική συζήτηση με τους μαθητές όσον αφορά τη φύση 
ενός ιστολογίου, τους στόχους που αυτό εξυπηρετεί καθώς και τους κανόνες που πρέπει να 
ακολουθούνται κατά την ανάρτηση δημοσιεύσεων σε ένα ιστολόγιο. Δόθηκε ιδιαίτερη 
βαρύτητα ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν πως τα άρθρα τους που δημοσιεύονται στο 
Διαδίκτυο πρέπει: 

• να μην θέτουν σε κίνδυνο την προσωπική σφαίρα (ιδιωτικότητα) κανενός μαθητή,  

• να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις διάφορες μειονότητες,  

• να απέχουν υβριστικού χαρακτήρα,  

• να ακολουθούν τους νόμους, τα χρηστά ήθη και τα ήθη χρήσης του Διαδικτύου, 
δίχως να προσβάλλουν τους άλλους,  
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• να μην προπαγανδίζουν την επιθετική συμπεριφορά, το μίσος και τις διακρίσεις, 

• να μην περιέχουν οπτικοακουστικό υλικό - προϊόν πνευματικής δημιουργίας που 
προστατεύεται.  

 

Σχήμα 2: Η αρχική σελίδα του ιστολογίου «Η Παι_δική μας ματιά» 

Η θεματολογία κάθε «μηνιαίου τεύχους» του ιστολογίου ήταν ελεύθερη, προερχόμενη από 
τα ενδιαφέροντα των μαθητών, και καθοριζόταν από την ηλεκτρονική επικοινωνία των 
μαθητών μέσω του λογισμικού τηλεδιασκέψεων Skype. 

Βηματικά, η συγγραφή ενός άρθρου ακολουθεί την παρακάτω διαδικασία. Οι μαθητές και 
των δυο σχολείων, χωρισμένοι σε ομάδες (2-3 μαθητές): 

• επιλέγουν το θέμα στο οποίο θέλουν να δείξουν την δική τους ματιά,  

• αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο και σε άλλες πηγές, 

• επιλέγουν το λογισμικό που θα χρησιμοποιήσουν για τη δημιουργία του άρθρου 
τους, 

• ετοιμάζουν το υλικό τους, το οποίο μπορεί να είναι σε μορφή κειμένου (σχήμα 3), 
ζωγραφιάς, φωτογραφίας (σχήμα 4) ή ακόμα και χειρόγραφο (σχήμα 5) που 
ψηφιοποιείται για να αναρτηθεί στο ιστολόγιο. 
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Σχήμα 3: Παραδείγματα δημοσιεύσεων σε μορφή κειμένου 

 

Σχήμα 4: Παράδειγμα δημοσίευσης σε μορφή φωτογραφιών 

 

Σχήμα 5: Παράδειγμα δημοσίευσης σε μορφή ψηφιοποιημένου χειρόγραφου σχεδίου 
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Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα αυτής της εργασίας μπορούν να εξετασθούν από 3 διαφορετικές 
σκοπιές: α) της ηλεκτρονικής επικοινωνίας μέσω τηλεδιάσκεψης, β) της συγγραφής των 
άρθρων, και γ) της πιο σημαντικής από όλες, της αγωγής που λαμβάνουν οι μαθητές για 
τους βασικούς κανόνες σωστής διαδικτυακής συμπεριφοράς (netiquette). 

Στην πρώτη τηλεδιάσκεψη υπήρξε μεγάλη αμηχανία από την πλευρά των μαθητών. Για 
αρκετούς από τους μαθητές ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία που προϋπέθετε αρχικά την 
εξοικείωση με την ιδέα της τηλεδιάσκεψης. Επιπλέον, υπήρξαν αρκετά τεχνικά 
προβλήματα, όπως η ποιότητα του ήχου και της εικόνας. Στις επόμενες συναντήσεις τα 
τεχνικά προβλήματα λύθηκαν, οι μαθητές «εξοικειώθηκαν» με το μέσο, οργανώθηκαν σε 
ομάδες και η ηλεκτρονική επικοινωνία μέσω τηλεδιάσκεψης έγινε ένα δυνατό εργαλείο 
συνεργατικής μάθησης. 

Ανάλογη εξέλιξη σημειώθηκε και στη συγγραφή των άρθρων. Η διαφορά της θεματολογίας 
των άρθρων από μήνα σε μήνα ήταν αισθητή. Στο πρώτο ηλεκτρονικό τεύχος του μηνιαίου 
περιοδικού οι μαθητές περιορίστηκαν στην απλή αναζήτηση πληροφοριών για ένα θέμα και 
την παράθεσή τους. Όσο όμως ένιωθαν το περιοδικό σαν την δική τους φωνή, άρχισαν να 
το εμπιστεύονται και να μοιράζονται με τα άλλα παιδιά τα προσωπικά τους συναισθήματα 
και σκέψεις. Στο επόμενο στάδιο ανέλαβαν το ρόλο του δημοσιογράφου, αναλαμβάνοντας 
να μελετήσουν γεγονότα της τοπικής κοινωνίας και να πάρουν συνεντεύξεις από 
ανθρώπους που τους θεωρούν σημαντικούς για το έργο που προσφέρουν.  

Όσον αφορά στη διάσταση της καλής δικτυακής αγωγής, γρήγορα έγινε αντιληπτό από τους 
μαθητές ότι όπως υπάρχουν κανόνες σωστής συμπεριφοράς στην πραγματική ζωή, οι ίδιοι 
κανόνες υπάρχουν και στο Διαδίκτυο. Κατανόησαν ότι πρέπει να σκέφτονται πριν κάνουν 
οποιαδήποτε δημοσίευση, να σέβονται την γνώμη των άλλων στο διαδίκτυο, όπως και ότι 
πριν μοιραστούν πληροφορίες στο Διαδίκτυο καλό είναι να βεβαιωθούν για την εγκυρότητά 
τους, αλλά και να αναφέρουν τις πηγές που χρησιμοποιούσαν για τα άρθρα τους, κ.α. 

Συνοψίζοντας, οι μαθητές και των δύο σχολείων πέτυχαν σε μεγάλο βαθμό τους 
διδακτικούς στόχους της εργασίας, δημιουργώντας τις κατάλληλες προϋποθέσεις ώστε να 
αναπτυχθούν μελλοντικά σε ενεργούς, ευαισθητοποιημένους και ενήμερους «ψηφιακούς» 
πολίτες. Οι μαθητές συμμετείχαν στην κοινότητα μάθησης με συγκεκριμένους στόχους, 
ανάγκες, ενδιαφέροντα, κίνητρα, αλλά και προβληματισμούς που διάλεξαν να τους 
μοιραστούν με τα άλλα μέλη. Δημιούργησαν ισχυρές σχέσεις με κάποια μέλη, ενώ με 
κάποια άλλα είχαν μια χαμηλότερου επιπέδου σύνδεση, όπως συμβαίνει εξάλλου και στην 
ανθρώπινη κοινωνία. Η Ηλεκτρονική Κοινότητα Μάθησης, όπως αυτή εφαρμόστηκε μέσα 
από την διασχολική συνεργασία είναι ένας προάγγελος για τον τρόπο επικοινωνίας και 
εργασίας των μαθητών ως ενήλικες. 
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Περίληψη 

Οι παραδοσιακές, συμπεριφοριστικές κατά το πλείστον πρακτικές, κατά τη διδασκαλία και 
μάθηση της Ιστορίας, άρχισαν, ήδη, να φθίνουν μετά και την εισαγωγή των νέων ψηφιακών 
περιβαλλόντων. Είναι βιβλιογραφικά καταγραμμένοι αρκετοί αβανταδόρικοι λόγοι υπέρ της 
αξιοποίησης των ΤΠΕ, ως «ιστορικών» γνωστικών εργαλείων, ισχυρής δυναμικής. Η παρού-
σα εργασία, συνηγορική αυτής της διαπίστωσης, χρησιμοποιεί λογισμικά αισθητικής έκ-
φρασης, τα οποία, αν και αρχικά φαίνονται ασυμβίβαστα για έναν τέτοιο ρόλο, μπορούν, 
εντέλει, μέσω κατάλληλων δραστηριοτήτων να αναδειχθούν σε καλούς υπερασπιστές και 
αγγέλους της ψηφιακής προστιθέμενης αξίας στις σχολικές επάλξεις, οι οποίες είναι αφιε-
ρωμένες στη διδασκαλία της Ιστορίας. Η μυθολογία, η αρχαία, η βυζαντινή και η σύγχρονη 
ελληνική ιστορία βρίσκουν, μέσω εικαστικών δημιουργιών, υλοποιούμενων σε αυτά τα λο-
γισμικά, σημαντικούς, «εικονικούς» διδακτικούς συμμάχους. Πάντοτε βέβαια υπό μια απα-
ραίτητη προϋπόθεση: Τη διαρκή και οργανωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στη χρή-
ση των ψηφιακών μέσων και στην αξιοποίηση των πολλών πλεονεκτημάτων τους.  

Λέξεις - κλειδιά: Ιστορία, Ψηφιακές δραστηριότητες, Λογισμικά αισθητικής έκφρασης  

Η Ιστορία τον καιρό των ΤΠΕ 

Αποτελεί, μάλλον, αδιαμφισβήτητη παραδοχή ότι το μάθημα της Ιστορίας στηρίζεται σε 
παλιές, στατικές μεθόδους και τεχνικές, κατά τη διδασκαλία και τη μάθησή του. Η πλέον 
δημοφιλής χρησιμοποιούμενη μέθοδος είναι διδαχή ή η διάλεξη, πάντα φυσικά, με δασκα-
λοκεντρικά, συμπεριφοριστικά πρότυπα (Ni, 2012). Για πολλούς εκπαιδευτικούς η διδασκα-
λία μέσω διαλέξεων και παρουσιάσεων στοχεύει αποκλειστικά σχεδόν στην μπιχεβιοριστι-
κή κατάκτηση και εμπέδωση του ιστορικού και μόνο περιεχομένου (Adesote & Fatoki, 
2013). 

Η προσμονή για την έλευση ενός σύγχρονου, πλούσιου και αποδοτικότερου μαθητοκεντρι-
κού περιβάλλοντος, μάλλον έκλεισε τον μαθησιακά ενδεή κύκλο της. Η ένταξη και η ποθητή 
ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, άλλοτε ως εποπτικό μέσο και άλλοτε 
ως (το άκρως επιζητούμενο) γνωστικό εργαλείο, προσέφερε, καταφανώς, πάμπολλες διδα-
κτικές προκλήσεις, αλλαγές και γιατί όχι βελτιώσεις στο μάθημα της Ιστορίας (Αλεξοπούλου 
& Μπαλτά, 2011). Η αναδυόμενη προστιθέμενη αξία στη διδασκαλία της Ιστορίας με την 
παροχή πρόσθετων στρατηγικών, μέσω της ψηφιακής επιβοήθησης, επέφερε θετικές αλλα-
γές στην καθημερινή διδακτική πράξη. Οι ΤΠΕ ως ένα πολυχρηστικό ψηφιακό εργαλείο με-
τασχηματίζουν τη μάθηση (TLRP, 2006), αίρουν τον συμβατικό αφηγηματικό τρόπο διδα-
σκαλίας της Ιστορίας και, μέσω της οπτικοποίησης και της εύκολης πρόσβασης και διαχεί-
ρισης του ιστορικού υλικού, δημιουργούν νέα, παρωθητικά διδακτικά και μαθησιακά δεδο-
μένα (ΙΤΥΕ, 2014). 
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Ωστόσο βέβαια, η (ορθή) χρήση των ΤΠΕ αποδίδει καρπούς και μεγιστοποιείται η αξιοποίη-
σή της, μόνο όταν πληρούνται οι παρακάτω προϋποθέσεις (Μαστρογιάννης 2014; Ni 2012): 
α) Ύπαρξη των απαραίτητων υλικοτεχνικών πόρων και δεκτικότητα του θεσμικού και κοινω-
νικού περιβάλλοντος, β) μια συνεχής και καλά οργανωμένη επιμόρφωση των εκπαιδευτι-
κών, η οποία επηρεάζει, σαφώς, και τις στάσεις τους β) οι δάσκαλοι και οι μαθητές να χρη-
σιμοποιούν τις ΤΠΕ και να υποστηρίζονται πλήρως σε αυτή τη χρήση γ) ευέλικτο αναλυτικό 
πρόγραμμα, που ευνοεί ψηφιακές διαμεσολαβήσεις δ) νέες διδακτικές πρακτικές και μέθο-
δοι που θα αξιοποιούν τον «τεχνολογικό θησαυρό» ε) παρακαταθήκη ποιοτικών εκπαιδευ-
τικών λογισμικών, ανοιχτού τύπου και στ) αναπτυξιακά κατάλληλες δραστηριότητες.  

Ειδικότερα στο μάθημα της Ιστορίας απαιτείται εκ των προτέρων προετοιμασία, όταν χρη-
σιμοποιείται το διαδίκτυο για ιστορική έρευνα, καθώς και διασταύρωση των πληροφοριών. 
Επίσης, πρέπει να εξασφαλίζεται ότι οι μαθητές επικεντρώνονται στο ιστορικό περιεχόμενο 
που μελετάται και δεν αιχμαλωτίζονται από τις ΤΠΕ αυτές καθαυτές, ενώ προκειμένου η 
ιστορική έρευνα, με τη χρήση ηλεκτρονικών πηγών να καταστεί πιο αποτελεσματική, η συ-
νεπής και η ακριβής ερμηνεία και διαχείριση των πληροφοριών αποτελεί βασική διδακτική 
επιδίωξη, ώστε να προκύπτουν ορθά ιστορικά συμπεράσματα (Becta, 2004). 

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση των Εκπαιδευτικών της Ιστορίας (EUROCLIO), πριν από 
20 χρόνια περίπου στην Ευρώπη, το εκπαιδευτικό οπλοστάσιο εξακολουθούσε να ήταν 
βραδυφλεγές, λόγω της έλλειψης καλού υλικού (hardware) και της ανυπαρξίας ποιοτικού 
εκπαιδευτικού λογισμικού αλλά και εξαιτίας της πλημμελούς και ανεπαρκούς επιμόρφωσης 
των εκπαιδευτικών. Μάλιστα, η χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Ιστορίας θεωρούνταν ότι 
βρισκόταν σε πολύ νηπιακή ηλικία, ανήμπορη να προσδώσει την απαιτούμενη ώθηση και 
τον αναγκαίο διδακτικό μετασχηματισμό για μια δυναμικότερη και αποτελεσματικότερη 
διδασκαλία (Crijns, 1998).  

Προϊόντος βέβαια του χρόνου, η πρόοδος, όσον αφορά στη χρήση των ΤΠΕ στη βελτίωση 
της διδασκαλίας της Ιστορίας, έχει αντανακλαστεί σε όλες σχεδόν τις ευρωπαϊκές χώρες, αν 
και με διαφορετικούς βαθμούς επιτυχίας για κάθε περιοχή (Hillis & Munro, 2005).  

Σήμερα, υπό την εκπαιδευτική μπαγκέτα ενός άριστα επιμορφωμένου δασκάλου, ο οποίος 
διαχρονικά θα παραμένει το κλειδί για την επιτυχημένη χρήση των ΤΠΕ, μια σειρά από «τε-
χνολογικούς πειρασμούς» μπορεί, σαφώς, να κάνει τη διαφορά στη διδασκαλία του μαθή-
ματος της Ιστορίας. Ψηφιακοί δίσκοι, video, εκπαιδευτική τηλεόραση, οπτική αφήγηση, πο-
λυτροπικά κείμενα, πολυμεσικά και υπερμεσικά ανοιχτού τύπου λογισμικά οπτικοποίησης 
και προσομοίωσης, λογισμικά γενικής χρήσης, εφαρμογές στο διαδίκτυο, δυνατότητα για 
ενδελεχή έρευνα μιας ευρείας ποικιλίας πρωτογενών και δευτερογενών πηγών, ιστοριο-
γραμμές, ιστορικοί χάρτες, διαδραστικοί πίνακες, πληθωρικά εργαλεία του WEB 2.0, ηλε-
κτρονικά λεξικά και θεματικές εγκυκλοπαίδειες και τέλος εικονικές περιηγήσεις σε μουσεία 
και αρχαιολογικούς χώρους είναι ένα ενδεικτικό απάνθισμα βγαλμένο μέσα από το αμπάρι 
του θησαυρού, που κείτεται κρυμμένο στους θερμούς επεξεργαστές των ηλεκτρονικών υ-
πολογιστών αλλά και ανάμεσα στα μηδενικά και τις ράβδους του δυαδικού αριθμητικού 
συστήματος.  
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Γενικά οι ωφέλειες και οι παροχές των ΤΠΕ κατά τη διδασκαλία της Ιστορίας μπορούν να 
συνοψιστούν στις εξής (ΙΤΥΕ, 2014; Αλεξοπούλου & Μπαλτά, 2011; Γκίκα, 2010; Hillis & 
Munro, 2005; Becta, 2004):  

• επιλογή και αναπαραγωγή των πηγών σε μια σειρά από ηλεκτρονικά μέσα 
• αναδημιουργία και προσομοίωση ιστορικά γεγονότων  
• ανάπτυξη και οργάνωση κριτικής και ιστορικής σκέψης 
• πολυτροπική αναπαράσταση της ιστορικής πληροφορίας  
• πρόσβαση σε ευρύ φάσμα ιστορικού υλικού και κατοπινή συνθετική αλλά και ανα-

λυτική παρουσίασή του 
• δημιουργία αφηγήσεων  
• ανάπτυξη δεξιοτήτων επικοινωνίας και συνεργασίας  
• ανάπτυξη δεξιοτήτων ιστορικής έρευνας  
• μελέτη, ερμηνεία και αξιοποίηση διαφορετικών ιστορικών πηγών 
• αναγνώριση μοτίβων σε μεγάλες ποσότητες δεδομένων 
• παροχή εξατομικευμένων και διαφοροποιημένων πρακτικών 
• επικοινωνία με μουσεία, αρχεία, Τοπική Αυτοδιοίκηση  

Λογισμικά αισθητικής έκφρασης ως ιστορικοί διαμεσολαβητές 

Με δεδομένη, λοιπόν, την ευεργετική επίδραση των ΤΠΕ στον διδακτικό και μαθησιακό 
προσανατολισμό της Ιστορίας, θα προταθούν, στη συνέχεια, κάποιες δραστηριότητες, μέσω 
των οποίων μπορεί να αναδειχθούν οι παραπανίσιες προοπτικές και οι δυνατότητες των 
ψηφιακών εργαλείων. 

Στο εκπαιδευτικό αποθετήριο υπάρχουν πολλά, εξειδικευμένα λογισμικά Ιστορίας, όπως ο 
ιστορικός άτλαντας CENTENNIA, το «το '21 εν πλω», το «Κασταλία» τα λογισμικά του Παι-
δαγωγικού Ινστιτούτου της Γ-Δ & Ε-ΣΤ τάξης κ. ά, τα οποία όμως, κατά το πλείστον, είναι 
κλειστού, συμπεριφοριστικού τύπου, παρουσίασης, καθοδήγησης και εξάσκησης και πρα-
κτικής.  

Το Revelation Natural Art (RNA) και to Tux Paint είναι δυο γνωστά λογισμικά αισθητικής 
έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας, τα οποία αποτελούν και μέρος της επι-
μόρφωσης «Β΄ επιπέδου» του κλάδου ΠΕ70/60. Αν και φαινομενικά ο ρόλος τους φαίνεται 
άσχετος και ξένος με το μάθημα της Ιστορίας, ωστόσο όμως, η πλάγια αξιοποίησή τους 
(Μαστρογιάννης & Κατσιώπη, 2014) ως ιστορικοί, μαθησιακοί διαμεσολαβητές και διευκο-
λυντές μπορεί να αποδειχθεί αρκετά ζωτική και διδακτικά κερδοφόρα. Πρόκειται για 2 λο-
γισμικά ανοιχτού, εποικοδομιστικού τύπου, με διεπιστημονική δομή, ιδιαίτερα απλά, εύ-
χρηστα και φιλικά, εξαιρετικά κατάλληλα για τη δημιουργία δυναμικών γραφικών, προσω-
πικών έργων τέχνης και σχεδίων (Μαστρογιάννης & Κατσιώπη, 2014; Φραγκάκη, 2008). Η 
εργαλειοθήκη και η βιβλιοθήκη των εικόνων τους είναι πολύ πλούσια, με θέματα που εξα-
ντλούν σχεδόν τα ενδιαφέροντα των παιδιών της σχολικής ηλικίας. Τα 2 λογισμικά υποστη-
ρίζουν εξατομικευμένες αλλά και διομαδικές παρεμβάσεις στη δημιουργική γραφή, στη 
σύνθεση πρωτότυπων ιστοριών αλλά (ειδικά το RNA) και στην εύκολη δημιουργία ακόμα 
και κινούμενων εικόνων.  
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Οι προτεινόμενες δραστηριότητες 

Σε 3 από τις μεγάλες ιδέες του κονστρουκτιονισμού του Papert (Μαστρογιάννης & Κατσιώ-
πη, 2014), υπογραμμίζεται η απαραίτητη χρήση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική διαδι-
κασία, αφού τα ψηφιακά περιβάλλοντα είναι ουσιαστικές παράμετροι μάθησης, πάντοτε 
βεβαία μέσω βιωματικών και συμμετοχικών δραστηριοτήτων. Σύμφωνα, λοιπόν με τις κον-
στρουκτιονιστικές επιταγές, στις δραστηριότητες που θα ακολουθήσουν προτείνεται να 
συμμετάσχουν, απαραιτήτως, στην κατασκευή τους και οι ίδιοι οι μαθητές, καθότι το πραγ-
ματικό ενδιαφέρον (δεδομένη θεωρείται, τουλάχιστο στην αρχή, η αιχμαλώτιση των μαθη-
τών από την οθόνη του υπολογιστή) και η εμπλοκή καθιστά τη μάθηση ισχυρότερη. 

Ως παράγοντες που επηρεάζουν τον σχεδιασμό ψηφιακών δραστηριοτήτων αναφέρονται 
τα τεχνολογικά εργαλεία και το εκπαιδευτικό υλικό, η μαθησιακή υποστήριξη προς τον μα-
θητή και, τέλος, η ίδια η μαθησιακή δραστηριότητα και το παραδοτέο της (ΙΤΥΕ, 2014).  

Το τεχνολογικό εργαλείο, λοιπόν, το RNA, διαθέτει ειδική κατηγορία εικόνων, με γενικό τίτ-
λο «Ιστορία», οι οποίες μπορούν να αξιοποιηθούν άμεσα στο μάθημα της Ιστορίας. Αγγεία, 
σκεύη, ειδώλια, τριήρεις, κίονες, ασπίδες κ.λπ. είναι μια γκάμα ιστορικών αντικειμένων, 
έτοιμη για διδακτική διερεύνηση και μαθησιακή μετουσίωση. Φυσικά, σε αυτό το μοτίβο 
μπορούν να σχεδιαστούν (και στο Tux Paint), εκ νέου, πολλά τέτοια «ιστορικά κειμήλια και 
ενθυμήματα», ώστε να ανασυσταθεί ο διαχρονικός, ιστορικός βίος της Ελλάδας (Εικόνα, 1).  

 

    

Εικόνα 1: Ιστορικά θυμητάρια-στίγματα, προς άμεση διδακτική αξιοποίηση 

Πάντως, σύμφωνα με τη στοχαστική προσέγγιση έργων τέχνης (μοντέλο του Perkins), η πα-
ρατήρηση έργων τέχνης και εκπροσώπων πολιτισμικών κληρονομιών, μέσω 4 διαδοχικών 
φάσεων, καλλιεργεί στους μαθητές τη νοοτροπία του ιστορικού στοχασμού, με αφορμή τα 
οπτικά ερεθίσματα που εκπέμπουν τα εκθέματα, αφού αυτά σαφώς κομίζουν πολιτισμικά 
μηνύματα και ιστορικο-χωροχρονικές μαρτυρίες (ΜΠΕ, 2011).  

Μια δεύτερη ομάδα δραστηριοτήτων μπορεί να αφιερωθεί στην πραγμάτευση μυθολογι-
κών γεγονότων και ιστοριών. Με κατάλληλες δραστηριότητες και κατασκευές μπορούν να 
δημιουργηθούν κίνητρα, ώστε οι μαθητές να αναζητήσουν τις επιδράσεις και επιρροές της 
ελληνικής μυθολογίας στη γλώσσα, τον καθημερινό λόγο, την ποίηση, τη λογοτεχνία και την 
τέχνη (ΥΠΕΠΘ -ΠΙ, 2002). Οι μαθητές της Γ’ τάξης με τη δημιουργία πολλών ομοειδών, σχε-
τικών καρέ, μπορούν να προσδώσουν κινηματογραφικό, διασκεδαστικό χρωματισμό και 
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τόνο στην όλη μαθησιακή διαδικασία, ένα άκρως παραινετικό κίνητρο, δηλαδή, για μελέτη 
και μια έντονη, παροτρυντική ατμόσφαιρα για αναζήτηση της γνώσης και της μάθησης. Η 
σειριακή τοποθέτηση αυτών των εικόνων στο οργανόγραμμα του λογισμικού και η επιλογή 
της κατάλληλης χρονοκαθυστέρησής τους, αυτόματα καθιστά τους μικρούς μαθητές δη-
μιουργούς και σκηνοθέτες κινουμένων σχεδίων, με κρίσιμο και καθαρό παιδαγωγικό περιε-
χόμενο. Στην εικόνα 2 καταγράφονται τρία ενσταντανέ από ισάριθμες ενδεικτικές περιπτώ-
σεις. Στην μεσαία περίπτωση έχει αιχμαλωτιστεί ένα από τα 32 καρέ που αποτυπώνουν, 
μέσω σταδιακά εμφανιζόμενων βελών την αργοναυτική εκστρατεία. Τα άλλα δυο ακριανά 
στιγμιότυπα είναι ψηφίδες του οπτικοποιημένου σεναρίου, που αφορά στις Συμπληγάδες 
Πέτρες (αριστερά), ενώ το δεξί στιγμιότυπο είναι μια από τις πολλές εικόνες που είναι α-
φιερωμένες στον κεραυνό, το δηλωτικό έμβλημα του πατέρα Δία! Επίσης, με μια τρίαινα 
που αναδύεται από τη θάλασσα θα μπορούσε να αντιστοιχιστεί ο Ποσειδώνας, με μια λα-
μπυρίζουσα φλόγα ο Ήφαιστος ή με το ιερό σύμβολό του, μια παίζουσα κιθάρα, ο Απόλλω-
νας.  

   

Εικόνα 2: …Κινούμενη μυθολογία στο RNA 

Ακολούθως, μια άλλη κατασκευή θα μπορούσε να αναφέρεται στον αποικισμό των Ελλή-
νων, την περίοδο των Γεωμετρικών χρόνων. Οι Δωριείς, οι Αιολείς και οι Ίωνες με τα αντί-
στοιχου χρωματισμού καράβια τους, ξεχύνονται από τις μητροπόλεις, διασχίζοντας το Αι-
γαίο, δημιουργώντας τις ομόχρωμα απεικονισμένες στον χάρτη αποικίες τους. Στην εικόνα 
3 παρουσιάζονται τρία σχετικά καρέ από αυτή την «κινηματογραφική», αποικιστική μετακί-
νηση των Αρχαίων Ελλήνων. Αναντίρρητα, η ανάδειξη της αξίας της συνεργασίας και των 
κοινών δεσμών μπορεί να έχει πλούσιο και …κινούμενο αισθητικό-εικαστικό αποτέλεσμα!  

   

Εικόνα 3: Ελληνικές αποικούν, με …ούριο άνεμο από τον ασκό του RNA 

Στη συνέχεια, μια άλλη ενδεικτική, παραδειγματική περίπτωση δραστηριότητας συνάπτεται 
με την επέκταση του κράτους της Σπάρτης. Δημιουργούνται 14 συναφείς εικόνες που εμ-
φανίζουν σταδιακά το αρχικό κράτος της Σπάρτης (κόκκινο χρώμα), ύστερα την πρώτη του 
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επέκταση (ροζ χρώμα), κατόπιν τη δεύτερη επέκτασή του (πράσινο χρώμα) και τέλος την 
τρίτη επέκταση (καφέ χρώμα). Στη συνέχεια, οι εικόνες αυτές σειροθετούνται, με τη βοή-
θεια των λειτουργιών του λογισμικού και με το πάτημα του κουμπιού της αναπαραγωγής 
ένας μικρός ιστορικός άτλαντας καταθέτει τα διδακτικά διαπιστευτήριά του, παρουσιάζο-
ντας την ιστορική διαδρομή της διεύρυνσης της χώρας των Λακεδαιμονίων (Εικόνα, 4).  

 

   

Εικόνα 4: Κλιμακωτή, αυξητική επέκταση της Σπάρτης, αποδιδόμενη «κινηματογραφικά» 

Στα βυζαντινά τα χρόνια, το «υγρό πυρ», που ήταν άσβεστο στο νερό, αποτελούσε την αμυ-
ντική δύναμη πυρός, κατά τη διάρκεια των πολιορκιών της Πόλης από του Άραβες, και ίσα-
με σήμερα αγνοείται η σύνθεσή του. Στα ψηφιακά περιβάλλοντα ωστόσο είναι πολύ εύκο-
λη η κινηματογραφική απόδοση του εκτοξευόμενου υγρού πυρός, μέσω της σύνθεσης εικό-
νων ως διαδοχικών στιγμιότυπων μιας σχετικής σκηνής. Τα χρώματα και τα μενού του RNA, 
γίνονται οι καλύτεροι σχεδιαστές και μοντέρ, αφού οι μαθητές πολύ εύκολα μπορούν να 
σχεδιάσουν στιγμιότυπα από την καυτή μάζα που εξαπολυόταν από τον καταπέλτη του βυ-
ζαντινού πλοίου και κατευθυνόταν στο εχθρικό αραβικό (στην εικόνα 5 αποτυπώνονται 3 
ενσταντανέ). Κατόπιν, το αράδιασμα των εικόνων στο οργανόγραμμα του λογισμικού, σε 
χρονικά ιεραρχημένη κλίμακα, με την επιλογή του χρόνου καθυστέρησης, επιφέρει το σα-
γηνευτικό αποτέλεσμα του μετεικάσματος. 

   

Εικόνα 5: Υγρό πυρ με σύνθεση… καμωμένη από λογισμικό αισθητικής έκφρασης 

Τέλος, και άλλες πολλές δραστηριότητες ως μέρη κάποιου ευρύτερου διδακτικού σεναρίου 
θα μπορούσαν να δημιουργηθούν, ώστε μέσω της συναρπαστικότητας της δελεαστικότητας 
και της μαγείας που προσφέρει η οπτικοποιημένη πληροφορία αλλά και πρωτίστως η κι-
νούμενη εικόνα να αφυπνιστούν και να ενεργοποιηθούν τα κίνητρα και τα ενδιαφέροντα 
των μαθητών. Με αυτόν τον τρόπο μπορεί να υπηρετηθεί ο παντοτινός, ο διαχρονικός εκ-
παιδευτικός στόχος, η δημιουργία, δηλαδή, μιας κατάλληλης μαθησιακής ζέσης και ενός 
γνωσιακά εύφορου παιδαγωγικού περιβάλλοντος. Για παράδειγμα μπορεί να κατασκευα-
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στούν ιστορικοί χάρτες, όπου θα απεικονίζεται η περιοδεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου και 
οι σημαντικότερες μάχες του. Ακόμα οι μάχες της ελληνικής επανάστασης μπορούν να πα-
ρουσιάζονται σε χάρτη, μία μία σταδιακά, με χρονολογική σειρά, μέσω κινούμενου σχεδί-
ου. Φυσικά οι κατασκευές-δράσεις, μυθολογικές και μη, μπορούν να είναι ανεξάντλητες. 
Μόνος περιορισμός η παιδαγωγική φαντασία μαθητών και δασκάλων!!  

Συζήτηση, Συμπεράσματα, Προτάσεις 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν κάποιες ενδεικτικές περιπτώσεις αξιοποίησης λο-
γισμικών αισθητικής έκφρασης και ανάπτυξης της δημιουργικότητας στη διδασκαλία της 
Ιστορίας. Αν και αρχικώς ως ιστορικά εργαλεία φαίνονται τουλάχιστο ουδέτερα, το πεδίο 
άντλησης δραστηριοτήτων από τα πίξελ αυτών των λογισμικών είναι αρκετά πλούσιο και 
μάλλον μπορεί να παράσχει, κάθε φορά, μια ευχάριστη και μαθησιακώς καταλυτική παιδα-
γωγική ατμόσφαιρα. Η οπτικοποίηση και η κινούμενη εικόνα, που απλόχερα προσφέρουν 
αυτά τα λογισμικά θεωρούνται κρίσιμες και αποτελεσματικές διδακτικές επιδαψιλεύσεις 
(Μαστρογιάννης & Κατσιώπη, 2014). Ακόμα και η συμμετοχή των μαθητών στην κατασκευή 
των δραστηριοτήτων, σύμφωνα με τις αρχές του κονστρουκτιονισμού αποτελεί σημαντικό 
γνωστικό και μαθησιακό οπλισμό.  

Σε κάθε περίπτωση ωστόσο, ο συνδυασμός της Ιστορίας με τις ΤΠΕ μπορεί να ιδωθεί σαν το 
«δώρο της φωτιάς» του Προμηθέα, μόνο αν χρησιμοποιείται, αρμονικά, ισορροπημένα και 
διακριτά. Η φωτιά έχει δύναμη, κάποιες φορές βέβαια καταστροφική, που πρέπει να αξιο-
ποιηθεί σωστά, πάντα προς όφελος του ανθρώπου (Fisher, 2000). Έτσι και η χρήση των ΤΠΕ 
στη διδασκαλία και μάθηση της Ιστορίας, που σημειωτέον εξακολουθεί να υστερεί σε πολ-
λά εκπαιδευτικά συστήματα (Wastiau et al, 2013), για να αποδώσει εκπαιδευτικούς καρ-
πούς πρέπει να ενισχυθεί από μια σειρά μέτρων, όπως γενναία χρηματοδότηση για ενίσχυ-
ση της υλικοτεχνικής υποδομής και των ψηφιακών πόρων αλλά και για ερευνητικούς σκο-
πούς. Βέβαια, ουσιαστικότερη και ανταποδοτικότερη επένδυση στο, ανά τους αιώνες, λυ-
τρωτικό και ηδύ κυνήγι της γνώσης και της μάθησης, θα αποτελεί μια συνεχής, καλά οργα-
νωμένη και μέσω κινήτρων επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Οι εκπαιδευτικοί, αυτοί «οι 
κατεξοχήν διανοούμενοι» (kalantzis & Cope, 2013), με κατάλληλη επιμόρφωση, υποστήριξη 
και με απόκτηση «ψηφιακής κουλτούρας και αυτοπεποίθησης», ενσωματώνοντας τις ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική πράξη αλλά και άλλες σύγχρονες παιδαγωγικές αρχές και μεθοδολογίες, 
μπορεί να ανάψουν μια φλόγα σε μια μαγική, άσβεστη λαμπάδα, η οποία θα φωτίζει όλα 
τα μαθητικά και αργότερα τα ενήλικα μονοπάτια μιας ζωής με σκοπό και νόημα.  

Ένας ανακεφαλαιωτικός, φηφιακο-στρεφής επίλογος, περί της σημαντικότητας των ΤΠΕ ως 
ισχυρών γνωστικών εργαλείων δε θα μπορούσε να αποτυπωθεί, καλύτερα, παρά μόνο στην 
άκρως αφοπλιστική και κατατοπιστική παρακάτω φράση του Αμερικανού συγγραφέα και 
μελλοντολόγου Alvin Toffler: «Οι αναλφάβητοι του 21ου αιώνα δε είναι εκείνοι που δε 
μπορούν να διαβάζουν και να γράφουν, αλλά εκείνοι που δεν μπορούν να μάθουν, να ξε-
μάθουν και να ξαναμάθουν».  
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Περίληψη 

Το άρθρο πραγματεύεται το θέμα της φορητής μάθησης (m learning) στην Ελληνική πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση. Παρουσιάζει μελέτη περίπτωσης με στόχο την καταγραφή και ερμη-
νεία των αντιδράσεων της εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, γονείς, δάσκαλοι) του 2ου 
Δημοτικού Σχολείου Πανοράματος στη Θεσσαλονίκη πάνω στη χρήση και στην εφαρμογή 
των διαδραστικών ψηφιακών βιβλίων iBooks του ΥΠΑΙΘ, που δημιουργήθηκαν στα πλαίσια 
του Ψηφιακού Σχολείου, μέσω της ταμπλέτας iPad της Apple στη σχολική τάξη. Τα βασικά 
συμπεράσματα που προέκυψαν από την μελέτη περίπτωσης κατέδειξαν πως οι μαθητές 
αύξησαν τη συμμετοχή, το ενδιαφέρον και το κίνητρό τους, οι δάσκαλοι προσέγγισαν δια-
φορετικά τις διδακτικές τους πρακτικές και οι γονείς είδαν να αξιοποιείται δημιουργικά η 
νέα τεχνολογία, όχι απλά ως παιχνιδομηχανή. 

Λέξεις κλειδιά: φορητή μάθηση, ηλεκτρονικό βιβλίο, iBook, iPad 

Εισαγωγή 

Η ευρεία χρήση φορητών ψηφιακών συσκευών, όπως τα έξυπνα τηλέφωνα και οι ταμπλέ-
τες, από τους μαθητές για ψυχαγωγία και πρόσβαση σε πληροφορίες αυξήθηκε ραγδαία τα 
τελευταία χρόνια. Η εισαγωγή τους στην παιδαγωγική διαδικασία επέκτεινε την ηλεκτρονι-
κή μάθηση σε μάθηση μέσω φορητών συσκευών ή φορητή μάθηση ή m-learning, όπου 
m=mobile (Triantafillou, Georgiadou, Economides 2010).  

Στη διεθνή βιβλιογραφία συναντάται ποικιλία προσεγγίσεων και ορισμών για το m-learning 
που διαφοροποιούνται μεταξύ τους ανάλογα με τα κριτήρια και τις παραμέτρους που χρη-
σιμοποιεί o κάθε ερευνητής.  

Η UNESCO αναφέρει πως η «φορητή μάθηση προσφέρει μοντέρνους τρόπους για να στηρί-
ξει τη διαδικασία της μάθησης μέσω φορητών συσκευών, όπως οι φορητοί υπολογιστές, 
tablet, MP3 players, smartphones και κινητά τηλέφωνα. Παρουσιάζει μοναδικά χαρακτηρι-
στικά σε σύγκριση με τη συμβατική ηλεκτρονική μάθηση τα οποία είναι: προσωπική, φορη-
τή, συνεργατική, αλληλεπιδραστική, τονίζει τη λογική της μάθησης στην κατάλληλη στιγμή 
(just-in-time-learning) αφού η διδασκαλία μπορεί να παραδοθεί οπουδήποτε και οποιαδή-
ποτε στιγμή μέσα από αυτή. Επιπλέον, είναι ένα βοήθημα για την τυπική και άτυπη εκπαί-
δευση και, επομένως, έχει τεράστια δυναμική για να μετατρέψει την παραδοσιακή παρά-
δοση της εκπαίδευσης και της κατάρτισης (UNESCO, n.d). 

Αν και εν μέρει σχετίζεται με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, αφορά στη μάθηση διαφό-
ρων γνωστικών αντικειμένων του σχολικού προγράμματος με τη χρήση και αξιοποίηση συ-
γκεκριμένων μοντέλων φορητών συσκευών που υποστηρίζουν δυνατότητες ανάπτυξης μά-
θησης σε σχολικό περιβάλλον και όχι μόνο (Αμανατίδης 2010). Σύμφωνα με την ερευνητική 
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ομάδα Advanced Distributed Learning (ADL 2011), φορητή μάθηση είναι η χρήση φορητών 
συσκευών για την πρόσβαση σε μαθησιακό περιεχόμενο και πηγές πληροφοριών. Επίσης, 
είναι κάθε δραστηριότητα που διευκολύνει τα άτομα να είναι πιο παραγωγικά όταν χρησι-
μοποιούν, αλληλεπιδρούν ή δημιουργούν πληροφορίες μέσω φορητών ψηφιακών συ-
σκευών που μεταφέρουν συχνά, έχουν αξιόπιστη σύνδεση και χωρούν σε μία τσέπη ή μία 
τσάντα. 

Η φορητή μάθηση μπορεί να υποστηρίξει μια ευρεία ποικιλία αντιλήψεων διδασκαλίας, 
ιδιαίτερα δε εκείνες που εμπεριέχουν συνεργατικά μοντέλα μάθησης και τοποθετούν τον 
ενεργό και συνεργάσιμο μαθητή στο κέντρο της εκπαιδευτικής διαδικασίας (Σύψας & 
Τσουμάνης 2014). Δεν προσπαθεί, βέβαια, να διαχωρίσει τη μάθηση από τις άλλες μορφές 
εκπαιδευτικής δραστηριότητας, δεδομένου ότι μερικές πτυχές της άτυπης μάθησης αλλά 
και της μάθησης που συντελείται στους χώρους του σχολείου είναι πλήρως κινητές. Ακόμη 
και οι μαθητές κινούνται από τάξη σε τάξη και από θέμα σε θέμα (Μιχαήλ 2009). 

Ένα από τα βασικά συστατικά της φορητής μάθησης είναι το ηλεκτρονικό βιβλίο (e-book), 
ένα ψηφιοποιημένο και εμπλουτισμένο με στοιχεία πολυμέσων βιβλίο. Το ΥΠΑΙΘ το 2013 
στην διαδικτυακή εκπαιδευτική πλατφόρμα Ψηφιακό Σχολείο, ανάρτησε σχολικά βιβλία και 
τετράδια μαθητή για το Δημοτικό σχολείο, με τη μορφή iBooks, τα οποία χρησιμοποιούνται 
μέσα από την ταμπλέτα iPad της Apple. Αποτελούν τη νέα γενιά βιβλίων για μαθητές, η ο-
ποία αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο ο μαθητής αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο. Η σημερι-
νή γενιά μαθητών μεγαλώνει σε έναν κόσμο τεχνολογικών επιτευγμάτων, επιζητώντας μέσα 
από την αλληλεπίδραση την απόλαυση του μαθήματος με τον πλέον ζωντανό τρόπο. Σχετι-
κή έρευνα στις Η.Π.Α. από την εταιρία μετρήσεων Nielsen καταγράφει επαφή φορητών συ-
σκευών αφής από παιδιά ηλικίας 0-1 ετών σε ποσοστό 10%, ενώ 1 στα 2 παιδιά ηλικίας 5-8 
ετών τις χρησιμοποιούν με ευχέρεια (Lepi 2014).Τα βιβλία αυτά έχοντας υψηλό βαθμό αλ-
ληλεπίδρασης με τον χρήστη-αναγνώστη, θεωρούνται δημοφιλή μεταξύ εγχειριδίων που 
απευθύνονται σε παιδιά και αποσκοπούν στη μάθηση. Ο Ξανθόπουλος (2014) αναφέρει 
πως επιβάλλεται η αξιολόγηση των ηλεκτρονικών βιβλίων του ΥΠΑΙΘ από την εκπαιδευτική 
κοινότητα ώστε να υπάρξει γνώση στο πως, πόσο και σε ποια μορφή είναι απαραίτητα και 
αν τελικά συμβάλλουν στη μάθηση.  

Η παρούσα έρευνα υποθέτει πως η εφαρμογή φορητών συσκευών, όπως είναι οι ταμπλέ-
τες, σε συνδυασμό με ψηφιακά διαδραστικά βιβλία στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχει συ-
νολικά θετική επίδραση. Ενεργοποιεί τους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς προ-
σφέροντας αμφίδρομη επικοινωνία που δεν τη βρίσκει κάποιος στο παραδοσιακό έντυπο 
βιβλίο. Η εγκυρότητα της ερευνητικής υπόθεσης θα εξεταστεί με τη μέθοδο της μελέτης 
περίπτωσης όπως παρουσιάζεται στη συνέχεια.  

Μελέτη Περίπτωσης 

Η μελέτη περίπτωσης είναι μία μέθοδος συλλογής και ανάλυσης εμπειρικών δεδομένων και 
παρατηρήσεων, μέσω της οποίας διερευνάται ένα σύγχρονο φαινόμενο στο πραγματικό 
του περιβάλλον (Χασσίδ 2004). Στην εκπαιδευτική έρευνα, η μελέτη περίπτωσης είναι μία 
από τις πλέον αποτελεσματικές προσεγγίσεις διερεύνησης, µια δειγματοληπτική έρευνα 
προς διαπίστωση και επαλήθευση της αποτελεσματικότητας της διδασκαλίας και της μάθη-
σης μέσα από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Στην παρούσα έρευνα επιλέχθηκε η μελέ-
τη περίπτωσης, διότι: α) είναι κατάλληλη για ερευνητές που εργάζονται μόνοι, β) δίνει την 
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ευκαιρία να μελετηθεί σε βάθος μια πλευρά ενός θέματος σε περιορισμένη χρονική έκταση 
και γ) επιτρέπει στον ερευνητή να αφοσιωθεί σε μια συγκεκριμένη κατάσταση και να ανα-
γνωρίσει ποικίλες επιδράσεις στην έρευνά του (Μαλέτσκος 2002). 

Συγκεκριμένα, ως μελέτη περίπτωσης θα εξεταστεί η χρήση και η εφαρμογή των ψηφιακών 
διαδραστικών σχολικών βιβλίων iBooks του ΥΠΑΙΘ, μέσω της ταμπλέτας iPad της Apple σε 
μαθητές της έκτης τάξης στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος της Θεσσαλονίκης. Βασικοί 
στόχοι της συγκεκριμένης μελέτης είναι: α) η καταγραφή των αντιδράσεων της συγκεκριμέ-
νης εκπαιδευτικής κοινότητας (μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς) ως προς την εφαρμογή των 
καινοτόμων διαδραστικών σχολικών βιβλίων iBooks του ΥΠΑΙΘ μέσω της ταμπλέτας iPad 
της Apple και β) η διερεύνηση των επιδράσεων (θετικών ή αρνητικών) της εισαγωγής της 
συγκεκριμένης καινοτομίας στο σχολείο. 

Ως ερευνητική πρακτική χρησιμοποιήθηκε το μοντέλο εκπαιδευτικής τεχνολογίας ένας προς 
ένα 1:1 (1:1 educational technology framework), στο οποίο, σύμφωνα με τον Οικονόμου 
(2013), κάθε μαθητής διαθέτει μία ατομική συσκευή με την οποία συμμετέχει στις μαθη-
σιακές δραστηριότητες. Επίσης δοκιμάστηκε και το μοντέλο ένα προς δύο 1:2 (μία συσκευή 
ανά δύο μαθητές), το οποίο ενισχύει την ομαδοσυνεργατική διδασκαλία μειώνοντας ταυτό-
χρονα τον ατομικισμό. Οι ταμπλέτες θα λειτουργήσουν ως ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για τους 
μαθητές και εργαλείο προγραμματισμού μαθημάτων και ψηφιακής αφήγησης για τους εκ-
παιδευτικούς, μέσα από μία μέθοδο μικτής ή υβριδικής μάθησης (blended learning). Ο 
Staker (2014) αναφέρει πως η μέθοδος της μικτής ή υβριδικής μάθησης αξιοποιεί στο έπα-
κρο τις σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες του διαδραστικού πίνακα, της ταμπλέτας iPad και 
της ηλεκτρονικής πλατφόρμας, με κατάλληλα διαμορφωμένο ψηφιακό υλικό και εφαρμο-
γές προσαρμοσμένες στα γνωστικά αντικείμενα των μαθητών. 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας αναζητήθηκαν οι απαραίτητες ταμπλέτες εσωτερικά 
στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος Θεσσαλονίκης. 14 μαθητές της ΣΤ’ τάξης κατείχαν 
ταμπλέτες iPad και συμφώνησαν να λάβουν μέρος στην έρευνα. Μετά τη σύμφωνη γνώμη 
Σχολικών Συμβούλων, του Διευθυντή του σχολείου, του Συλλόγου Διδασκόντων όπως και 
των γονέων των μαθητών πραγματοποιήθηκε η αξιολόγηση των iBooks μέσω της ταμπλέτας 
iPad, εσωτερικά στο σχολείο από τους δασκάλους των τάξεων. 

Ερευνητική Διαδικασία 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Πανοράματος της Θεσσαλονίκης και 
είχε συνολική διάρκεια τρεις εβδομάδες, δύο εβδομάδες πριν από τις διακοπές του Πάσχα 
και μία μετά (31 Μαρτίου έως 11 Απριλίου 2014 και 28 Απριλίου έως 2 Μαΐου 2014). Ο ε-
ρευνητής, ως εκπαιδευτικός Πληροφορικής του εν λόγω σχολείου, γνώριζε το χώρο έρευνας 
και τα υποκείμενα που θα συμμετείχαν σε αυτή. Στη συνέχεια ορίστηκαν οι ημερομηνίες 
διεξαγωγής της έρευνας.  

Οι 14 μαθητές της ΣΤ’ τάξης που συμμετείχαν στην έρευνα εγκατέστησαν, μέσω του ασύρ-
ματου δικτύου του σχολείου, το δωρεάν πρόγραμμα iBooks για να έχουν πρόσβαση στα 
βιβλία. Στη συνέχεια μεταφόρτωσαν τα ψηφιακά βιβλία Μαθηματικά (βιβλίο μαθητή), Φυ-
σική-Χημεία (τετράδιο εργασιών) και Νέα Ελληνική Γλώσσα (βιβλίο μαθητή, α’ τεύχος), μέ-
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σα από τον ιστότοπο του Ψηφιακού σχολείου του ΥΠΑΙΘ, στη βιβλιοθήκη της ταμπλέτας 
τους για να τα χρησιμοποιήσουν μέσα στη σχολική τάξη. 

Οι πέντε δάσκαλοι που συμμετείχαν στην έρευνα επέλεξαν τρεις διαφορετικές ενότητες με 
τις αντίστοιχες τρεις δραστηριότητες που θα διδάξουν και θα αξιολογήσουν, μέσα από δια-
φορετικό εργαλείο διάδρασης στο iPad (π.χ. Ζωγραφική, Ερωτήσεις σωστού-λάθους με έ-
λεγχο απάντησης, Πληκτρολόγηση). Ο κάθε δάσκαλος αφού έκανε την εισήγησή του σε συ-
γκεκριμένη ενότητα του βιβλίου που επέλεξε, συνδυάζοντας τον βιντεοπροβολέα και το 
ψηφιακό βιβλίο στην ταμπλέτα, ζήτησε από τους μαθητές του να υλοποιήσουν σε πρώτη 
φάση την αντίστοιχη δραστηριότητα στο παραδοσιακό σχολικό βιβλίο και σε δεύτερη φάση 
να αλληλεπιδράσουν με την ταμπλέτα τους, μέσα από ένα διαδραστικό περιβάλλον χρήσης 
(Σχήμα 1).  

 
Σχήμα 1: Παράδειγμα Μαθηματικά, Θεματική ενότητα: Αριθμοί και πράξεις, Κεφάλαιο 1,  

Δραστηριότητα 2η: «Να τοποθετήσετε στην ιστορική….»,  
Εργαλείο υλοποίησης στο iPad: Ζωγραφική 

Στη συνέχεια και μέσα από μια σειρά νέων δραστηριοτήτων για κάθε ενότητα μαθήματος 
που είχε επιλέξει ο δάσκαλος, προχώρησε στη διαδικασία αξιολόγησης χρήσης της πλατ-
φόρμας στη σχολική τάξη και στη μελέτη της ανταπόκρισής της στους μαθητές. Η διαδικα-
σία αυτή συνεχιζόταν μέχρι να ολοκληρώσουν τις εισηγήσεις και την υλοποίηση των δρα-
στηριοτήτων όλοι οι δάσκαλοι. Σε επόμενη φάση, ζητήθηκε από τους μαθητές, μετά από 
τηλεφωνική συνεννόηση του ερευνητή με τους γονείς τους, να υλοποιήσουν κάποιες δρα-
στηριότητες και στο σπίτι. Οι γονείς ανταποκρίθηκαν θετικά και υποστήριξαν την κατ’ οίκον 
μελέτη των παιδιών τους, λειτουργώντας εποπτικά στην όλη διαδικασία. Μάλιστα δήλωσαν 
ότι τα παιδιά τους επέστρεψαν από το σχολείο ενθουσιασμένα από την εμπειρία χρήσης 
των iPad μέσα στην τάξη και ανυπομονούσαν να ξεκινήσουν να υλοποιούν τις υπόλοιπες 
δραστηριότητες. Έτσι, ενεργοποιήθηκαν και οι γονείς, συμμετέχοντας κατά κάποιον τρόπο 
στα εκπαιδευτικά δρώμενα. 
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Για τη συλλογή του ερευνητικού υλικού επιλέχθηκαν ως μέθοδοι συλλογής δεδομένων η 
συμμετοχική παρατήρηση, η συνέντευξη (ημιδομημένη και ελεύθερη) και τα ερωτηματολό-
για, ώστε να διερευνηθούν πως αντιδρούν τα υποκείμενα στην όλη διαδικασία, τι πιστεύ-
ουν και τι αισθάνονται. Έτσι μέσω ποιοτικής έρευνας δόθηκε μια βαθύτερη κατανόηση του 
ερευνητικού θέματος, μέσα από λέξεις και φωτογραφίες ενώ οι ερευνητικοί στόχοι της πο-
σοτικής προσέγγισης ήταν η απεικόνιση της πραγματικότητας μέσα από αριθμούς (Μπερ-
δούσης 2011). 

Σε όλη τη διάρκεια χρήσης και εφαρμογής των σχολικών βιβλίων iBooks, μέσω της ταμπλέ-
τας iPad, στην τάξη, έγιναν διάφορες συζητήσεις των υποκειμένων, τόσο με τον ερευνητή 
όσο και μεταξύ τους, οι οποίες αποτέλεσαν σημαντική πηγή πληροφοριών διότι «η συμμε-
τοχική παρατήρηση δεν είναι μια μονοδιάστατη μέθοδος, αλλά ένα χαρακτηριστικό είδος 
έρευνας που χρησιμοποιεί μία σειρά μεθόδων και τεχνικών –παρατήρηση, άτυπη συνέ-
ντευξη, ανάλυση κειμένου» (Ρέντιτ 2012: 130). Η παρατήρηση ήταν άμεση και διαρκής. Για 
να έχει όμως αξία και να βασιστεί σε αντικειμενικά στοιχεία, καταγράφηκε, σε μορφή πρό-
χειρων σημειώσεων, οτιδήποτε προσέλκυσε το ενδιαφέρον του ερευνητή. Χρησιμοποιήθη-
κε και η φωτογραφική μηχανή του σχολείου, για να καταγραφούν σε μορφή εικόνας και 
βίντεο κάποια στιγμιότυπα, που ενδιέφεραν τον ερευνητή, ώστε να εξάγει στη συνέχεια 
συμπεράσματα παρατηρώντας ποικίλα μη λεκτικά σήματα των υποκειμένων, λαμβάνοντας 
υπόψη και ζητήματα δεοντολογίας, σεβόμενος τα δικαιώματα των υποκειμένων (Καρακίζα 
n.d.). 

Αφού ολοκληρώθηκε όλη η διαδικασία εφαρμογής μέσα στην τάξη, για τη συλλογή των δε-
δομένων μοιράστηκαν ερωτηματολόγια σε μαθητές και δασκάλους. Η επιλογή του τύπου 
των ερωτήσεων έγινε λαμβάνοντας υπόψη τις ειδικές ανάγκες της έρευνας. Επιλέχθηκαν 
ερωτήσεις κλειστού τύπου και μία ερώτηση ανοιχτού τύπου στο τέλος. Επισημάνθηκε σε 
όλους ότι η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου είναι προαιρετική και ανώνυμη ενώ τα 
στοιχεία που θα συλλεχθούν αφορούν αποκλειστικά και μόνο τους επιστημονικούς σκο-
πούς της έρευνας. 

Το πρώτο ερωτηματολόγιο απευθύνονταν στους 14 μαθητές-κατόχους των ταμπλετών, το 
δεύτερο στους 14 μαθητές-μη κατόχους, οι οποίοι πλαισίωσαν τις ομάδες εργασίας και το 
τρίτο ερωτηματολόγιο απευθύνονταν στους πέντε δασκάλους που συμμετείχαν στην ερευ-
νητική διαδικασία. Και τα τρία αποτελούνταν από ερωτήσεις δομημένες σε τέσσερα διακρι-
τά μέρη: α) προσωπικά στοιχεία, β) διερεύνηση του βαθμού εμπλοκής τους με τις νέες τε-
χνολογίες, γ) διερεύνηση των γνώσεών τους, αναφορικά με τη χρήση της ταμπλέτας iPad ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο στην τάξη, και δ) διερεύνηση της στάσης τους αναφορικά με τη χρή-
ση του ψηφιακά εμπλουτισμένου βιβλίου του ΥΠΑΙΘ, μέσω της ταμπλέτας iPad. 

Μόλις οι μαθητές ολοκλήρωσαν τη συμπλήρωση των ερωτηματολογίων τους, ακολούθησε 
μία ελεύθερη συνέντευξη μαζί τους. Πραγματοποιήθηκε ομαδικά στους μαθητές, γιατί το 
μέγεθος του δείγματος ήταν μικρό. Οι συνεντεύξεις πραγματοποιήθηκαν μετά τη συμπλή-
ρωση των ερωτηματολογίων με όλους τους μαθητές παρόντες, ώστε, σύμφωνα με τους 
Πιερίδου και Φτιάκα (2012), να ενισχυθούν οι σχέσεις εμπιστοσύνης μεταξύ συμμετεχό-
ντων και ερευνητή. Έγινε μια ελεύθερη συζήτηση, κρατώντας ο ερευνητής μια ουδέτερη 
στάση, δίνοντας χρόνο στους συμμετέχοντες να μιλήσουν. Μέσα από τη γενική συζήτηση 
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περιγράφηκαν τα σημαντικά γεγονότα, οι ενέργειες και οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν 
κατά την αλληλεπίδραση με τα ψηφιακά βιβλία (debriefing session- απολογιστική συνεδρί-
α). Σύμφωνα με τον Markulis (2003: 177), «μέσα από την απολογιστική συνεδρία, η οποία 
συνήθως πραγματοποιείται στο τέλος μιας διαδικασίας, ο ερευνητής θα βοηθήσει τους μα-
θητές να αποσαφηνίσουν και να ολοκληρώσουν τη μαθησιακή εμπειρία». Οι ερωτήσεις που 
τέθηκαν, ομαδικά, στους μαθητές αφορούσαν στα παρακάτω πεδία και οι απαντήσεις ήταν 
ελεύθερες: α) αν τους άρεσε η όλη διαδικασία, β) ποια είναι η γνώμη τους για τη χρήση του 
εμπλουτισμένου ψηφιακού βιβλίου που χρησιμοποιούν από το Ψηφιακό Σχολείο του Υ-
ΠΑΙΘ μέσω του υπολογιστή σε σχέση με το μη εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο της ταμπλέ-
τας iPad, γ) ποια θεωρούν ως μειονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος, δ) αν θα ήταν προ-
τιμότερο να δουλεύουν ομαδοσυνεργαστικά την ταμπλέτα ή μόνοι τους και ε) σχόλια από 
τη γενικότερη εμπειρία χρήσης. Για την καταγραφή των συνεντεύξεων των μαθητών χρησι-
μοποιήθηκε έξυπνο κινητό τηλέφωνο με ενσωματωμένη εφαρμογή εγγραφής φωνής, με τη 
συναίνεση των ερωτώμενων, γιατί ο ερευνητής ήθελε να μην διασπάται η προσοχή του 
στην καταγραφή σημειώσεων και καθυστερεί την όλη διαδικασία. Στη συνέχεια και πριν 
αποχωρήσουν οι μαθητές από την αίθουσα τους μοιράστηκε ερωτηματολόγιο το οποίο α-
πευθύνονταν στους γονείς τους. Οι γονείς γνώριζαν εκ των προτέρων για την ύπαρξη αυτών 
των ερωτηματολογίων αφού είχε προηγηθεί από τον ερευνητή, αρχικά τηλεφωνική επικοι-
νωνία και στη συνέχεια δια ζώσης επαφή μαζί τους, ζητώντας να στηρίξουν αυτήν την προ-
σπάθεια και να συμπληρωθεί το ερωτηματολόγιο από το γονέα με την περισσότερη γνώση 
νέων τεχνολογιών. Στόχος των ερωτηματολογίων των γονέων είναι να γίνει γνωστή η άπο-
ψή τους για το τι πιστεύουν για τις Νέες τεχνολογίες και τη χρήση της ταμπλέτας iPad από 
τα παιδιά τους, στο σπίτι και στο σχολείο. 

Στη συνέχεια, μετά το πέρας της συμπλήρωσης των ερωτηματολογίων από τους δασκάλους, 
ακολούθησε ένας συνδυασμός ημιδομημένης και ελεύθερης συνέντευξης μαζί τους. Ο ε-
ρευνητής κατεύθυνε τον ερωτώμενο δάσκαλο σε βασικά θέματα, αλλά ο ερωτώμενος ανέ-
πτυσσε τις σκέψεις και τις απόψεις του ελεύθερα και σε βάθος. Προϋπήρχε σχεδιασμός των 
ερωτήσεων, αλλά ο ερευνητής επιδίωκε μέσα από ένα ευέλικτο και ανοιχτό σχήμα συνέ-
ντευξης, να δώσει ο ερωτώμενος τις δικές του περιγραφές και ερμηνείες, χρησιμοποιώντας 
δικές τους εννοιολογικές κατηγορίες. Οι ερωτήσεις που τέθηκαν στους δασκάλους αφο-
ρούσαν τα παρακάτω πεδία: α) αν γνωρίζουν κάποιο παρόμοιο σύστημα διδασκαλίας με 
εφαρμογή στο Δημόσιο Σχολείο, β) ποια είναι η γνώμη τους για τη χρήση του εμπλουτισμέ-
νου ψηφιακού βιβλίου που χρησιμοποιούν οι μαθητές από το ψηφιακό σχολείο του ΥΠΑΙΘ 
μέσω του υπολογιστή, σε σχέση με το μη εμπλουτισμένο ψηφιακό βιβλίο της ταμπλέτας 
iPad, γ) αν θεωρούν πως η χρήση των φορητών συσκευών μπορεί να συμβάλει στη διαδι-
κασία μάθησης, και αν ναι με ποιον τρόπο, δ) αν θεωρούν ότι οι γονείς, όπως και οι δάσκα-
λοι, είναι πρόθυμοι να συνεργαστούν, ε) αν πιστεύουν πως είναι εύκολη υπόθεση η εισα-
γωγή ενός τέτοιου συστήματος στο Δημόσιο σχολείο, στ) ποια είναι τα μειονεκτήματα του 
συγκεκριμένου συστήματος και ζ) προτάσεις βελτίωσης από τη γενικότερη εμπειρία χρή-
σης. Για την καταγραφή των συνεντεύξεων των δασκάλων ακολουθήθηκε η ίδια διαδικασία 
όπως και με τους μαθητές. 

Στο τέλος της όλης διαδικασίας, ο εκπαιδευτικός/αξιολογητής με βάση όλα τα δεδομένα 
που συγκεντρώθηκαν, έχοντας ως στόχο να διερευνήσει την αρχική ερευνητική υπόθεση, 
αξιολόγησε το σύνολο της προσπάθειας, μελετώντας τα παρακάτω ζητήματα: α) τον βαθμό 
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επίτευξης της αρχικής ερευνητικής υπόθεσης, β) τον βαθμό εμπλοκής των μαθητών και των 
εκπαιδευτικών με τις νέες τεχνολογίες, γ) τον βαθμό γνώσης χρήσης της ταμπλέτας iPad ως 
εκπαιδευτικό εργαλείο στην τάξη, δ) τον βαθμό ικανοποίησης των μαθητών από τις εφαρ-
μογές και τις δραστηριότητες, ε) την ανταπόκριση των μαθητών στη νέα εμπειρία χρήσης, 
στ) τη στάση των μαθητών και των δασκάλων τους μετά από τη χρήση του ψηφιακού βιβλί-
ου και ζ) τη στάση των γονέων στην όλη διαδικασία. 

Τη συγκέντρωση των δεδομένων από την αξιολόγηση ακολούθησε η επεξεργασία τους και 
η ανάλυσή τους. Προκειμένου, ο ερευνητής, να μελετήσει πληρέστερα το εξεταζόμενο ζή-
τημα, και να διασφαλίσει την αξιοπιστία της, εφάρμοσε και συνδύασε διαφορετικές ερευ-
νητικές μεθόδους συλλογής στοιχείων. Στην παρούσα έρευνα επιχειρήθηκε τριγωνοποίηση 
μεθόδων όσο και δεδομένων. Επιλέχθηκε για τον έλεγχο της εγκυρότητας των δεδομένων, 
διότι στη συγκεκριμένη έρευνα χρησιμοποιήθηκαν τρεις μέθοδοι συλλογής δεδομένων (ε-
ρωτηματολόγια, συνέντευξη, παρατήρηση) και αντλήθηκαν δεδομένα από τρεις διαφορετι-
κές πηγές (μαθητές, γονείς, εκπαιδευτικούς). Δεδομένα από διαφορετικές πηγές διασταυ-
ρώθηκαν για να επιβεβαιώσουν ή να ενισχύσουν το ένα το άλλο. Τα δεδομένα των συνε-
ντεύξεων έτυχαν τριγωνοποίησης µε τα δεδομένα των ερωτηματολογίων και των παρατη-
ρήσεων, ενώ παράλληλα τα ερωτηματολόγια έτυχαν τριγωνοποίησης το ένα με το άλλο, 
αυτά των εκπαιδευτικών µε αυτά των γονέων και των παιδιών, και αντίστροφα. Έτσι, κάθε 
πηγή δεδομένων ενημέρωνε την τελική ανάλυση των δεδομένων µε τρόπο που το κάθε εύ-
ρημα της έρευνας να προέκυπτε ως αποτέλεσμα της επιβεβαίωσης τουλάχιστον μίας ακόμα 
πηγής δεδομένων. Η τριγωνοποίηση προσθέτει αξιοπιστία στα ευρήματα της έρευνας και 
εξασφαλίζει την επάρκεια και καταλληλότητα των ερμηνειών που προέκυπταν από τα ευ-
ρήματα αυτά, αναφέρει η Συμεού (2006). 

Συμπεράσματα 

Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν ότι όλα τα υποκείμενα της έρευνας είναι θετικά προσκεί-
μενα στην ένταξη των σχολικών βιβλίων iBooks, μέσω της ταμπλέτας iPad, στην τάξη, ως 
υποστηρικτικό μέσο στη διδακτική πρακτική, εκφράζοντας βέβαια και τις επιφυλάξεις τους. 

Η νέα τεχνολογία αποτελούσε πάντα πόλο έλξης για τα μικρά παιδιά και η παρουσία και 
μόνο μιας τέτοιας συσκευής έδωσε νέο ενδιαφέρον στη σχολική τους καθημερινότητα. Οι 
περισσότεροι μαθητές θεωρούν ότι ένας συνδυασμός τεχνολογικών μέσων θα μπορούσε να 
συμβάλει με το δικό του τρόπο, ανάλογα με τις απαιτήσεις του μαθήματος, στην επίτευξη 
μιας αποτελεσματικότερης εκπαιδευτικής διαδικασίας. Γενικότερα, βάσει των απαντήσεων, 
η συνολική εμπειρία χρήσης κρίνεται θετική από τους μαθητές καθώς η συμμετοχή, το εν-
διαφέρον, η προσήλωση και το κίνητρό τους αυξήθηκε. 

Όλοι οι γονείς που συμμετείχαν στην έρευνα συμφωνούν πως το Διαδίκτυο αποτελεί πλέον 
ένα μείζον φαινόμενο, οι ρυθμοί ανάπτυξής του, καθώς και όλων των νέων τεχνολογιών 
πληροφορικής και επικοινωνιών είναι ιλιγγιώδεις και καθώς τα παιδιά τους μεγαλώνουν η 
χρήση του γίνεται όλο και πιο σημαντική. Θεωρούν ότι το έντυπο βιβλίο δεν αποτελεί πλέον 
τη μοναδική πηγή πληροφοριών και γνώσης, καθώς δεν μπορούν να παραβλεφθούν τα νέα 
δεδομένα που δημιουργούνται στο χώρο της γνώσης και της πληροφορίας. Αντιλαμβάνο-
νται ότι η ταχύτατη ανάπτυξη των ΤΠΕ οδηγεί την κοινωνία σε αλλαγές με πολύ γρήγορους 
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ρυθμούς και το σχολείο, για να είναι σύγχρονο, οφείλει να είναι σε θέση να παρακολουθεί 
την εξέλιξη αυτή και να προσαρμόζεται ανάλογα. 

Οι δάσκαλοι θεωρούν ότι τα οφέλη από τη χρήση των διαδραστικών βιβλίων iBooks μέσω 
της ταμπλέτας iPad θα είναι πολλαπλά, αποτελώντας ένα σημαντικό κίνητρο για τους μαθη-
τές, αρκεί η διδασκαλία να γίνεται πάντα με την επίβλεψη και τον έλεγχο του δασκάλου. 
Εκφράζουν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με τη χρήση του iPad στο μάθημα και συγκεκριμέ-
να στη δυσκολία διαχείρισης της τάξης. Θεωρούν ότι, σε κάποια μαθήματα, το εμπλουτι-
σμένο ψηφιακό βιβλίο του ΥΠΑΙΘ για χρήση στον Η/Υ έχει, λειτουργικά, περισσότερες δυ-
νατότητες, ενώ σε κάποια άλλα το βιβλίο στην ταμπλέτα υπερτερεί. Ανησυχούν για την ε-
ξάρτηση που μπορεί να προκαλέσει μια τέτοια συσκευή στους μαθητές και πιστεύουν ότι 
στην παρούσα χρονική συγκυρία δεν υπάρχουν και δεν είναι εύκολο να βρεθούν οι κατάλ-
ληλοι οικονομικοί πόροι, ώστε η ταμπλέτα να εισαχθεί στην Ελληνικό δημοτικό σχολείο. 
Τέλος, θεωρούν ότι το επίπεδο γνώσης και η εξοικείωσή τους με τις νέες τεχνολογίες κυμαί-
νεται σε καλά επίπεδα, αλλά επισημαίνουν την ανάγκη επιμόρφωσής τους, πάνω στη χρήση 
σε πρώτη φάση και στη δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου για βιβλία iBooks σε δεύτερη 
φάση. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση συνοδεύει το εκπαιδευτικό λογισμικό «Κλάσματα - Ρητοί Αριθμοί». 
Απευθύνεται στον εκπαιδευτικό, με στόχο να τον βοηθήσει στο διδακτικό του έργο, παρέ-
χοντάς του παράλληλα γενικές κατευθυντήριες γραμμές σχετικά με την εφαρμογή των προ-
τεινόμενων δραστηριοτήτων στην τάξη του. Τα αρχεία των δραστηριοτήτων που εμπεριέχο-
νται σε αυτό το εκπαιδευτικό λογισμικό, έχουν σαν στόχο να βοηθήσουν τον εκπαιδευτικό 
στο δύσκολο έργο του, καθώς και στην επίτευξη των διδακτικών στόχων του Προγράμματος 
Σπουδών.   Οι προτεινόμενες δραστηριότητες επιδέχονται τροποποιήσεις, βελτιώσεις, προ-
σθήκες, οι οποίες θα μπορούσαν να συντελέσουν στη δημιουργία και νέων δραστηριοτή-
των.  

Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτικό λογισμικό, Μαθηματικά, κλάσματα, Ρητοί αριθμοί 

Εισαγωγή 

Τα παιδιά του Δημοτικού Σχολείου δυσκολεύονται να κατανοήσουν τα κλάσματα, διότι αυ-
τά παρουσιάζονται με μια μορφική πολλαπλότητα ως μέρος ενός όλου, ως ποσοστό, λόγος 
δύο μεγεθών, ως αποτέλεσμα σύγκρισης, ως προϊόν διαίρεσης ( Hart, 1980, Dickson, Brown, 
Gibson, 1984, Δημητριάδης & Σολομωνίδου 1997, 2003). Η βιβλιογραφική έρευνα οδηγεί 
στο συμπέρασμα ότι οι μαθητές και οι μαθήτριες αντιλαμβάνονται την έννοια του κλάσμα-
τος καλύτερα ως μέρος επιφάνειας (Piaget, Inhelder & Szeminska, 1948, 1960, Galloway, 
1975, Muangapoe, 1975, Williams, 1975, Payne, 1976, Hart 1980). Χρειάζεται όμως προσοχή 
διότι αν κυριαρχήσει κατά τη διδασκαλία των κλασμάτων το μοντέλο μέρους-όλου μιας ε-
πιφάνειας, συσκοτίζεται η κατανόηση του κλάσματος ως αριθμού (Cramer & Lesh, 1988).  

 Τα τελευταία χρόνια οι έρευνες επικεντρώνονται στη μελέτη των αρχικών ιδεών των παι-
διών και των αναπαραστάσεων που αυτά δημιουργούν μέσω προσωπικής εμπειρίας σχετι-
κά με σημαντικές μαθηματικές έννοιες, με στόχο να εξαχθούν συμπεράσματα που θα αξιο-
ποιηθούν για τη βελτίωση της διδασκαλίας στην τάξη, ώστε οι μαθητές/ριες να κατανοούν 
αποτελεσματικά και σε βάθος τις έννοιες αυτές.  

 Πολλοί ερευνητές έχουν διατυπώσει σειρά θεωριών για τη διευκόλυνση της διαδικασίας 
της μάθησης. Ο Freudenthal (αναφ. από Streefland, 2000) θεωρεί την εξερεύνηση πραγμα-
τικών καταστάσεων και φαινομένων ως σημείο εκκίνησης της μαθησιακής διαδικασίας. Οι 
μαθητές/ριες χρειάζονται αναπαραστάσεις, οι οποίες με κατάλληλη διδακτική παρέμβαση 
θα αποκρυσταλλωθούν σε νοητικές αναπαραστάσεις και συνακόλουθα, θα βοηθήσουν 
στην κατανόηση μαθηματικών εννοιών (Van Hiele, 1973).  
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Η κατανόηση από τα παιδιά των αρχικών εννοιών των κλασμάτων (σχέση μέρους-όλου, 
προϊόν διαίρεσης, κλασματική μονάδα) προϋποθέτει τη διερεύνηση των δυσκολιών που 
αντιμετωπίζουν και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται τις έννοιες αυτές από την προσωπική 
τους εμπειρία. Οι θεωρίες των κοινωνικών αναπαραστάσεων (Moscovici, 1982) και των εν-
νοιολογικών πεδίων (Vergnaud, 1996) ενισχύουν την άποψη αυτή για πιο αποτελεσματική 
διδακτική παρέμβαση, δεδομένου ότι: 

 Α) Κάθε άνθρωπος τείνει να προσαρμόσει τις πληροφορίες που δέχεται για ένα αντικείμε-
νο στο πλαίσιο που έχει ήδη δημιουργήσει από προηγούμενες εμπειρίες του για το αντικεί-
μενο αυτό ή για παρόμοια αντικείμενα, και για το λόγο αυτό κάθε πληροφορία πρέπει να 
συνδέεται με την αναπαράσταση του αντικειμένου αναφοράς (Moscovici, 1982). 

 Β) Κάθε μαθηματική έννοια αποτελεί σύνολο καταστάσεων (εννοιολογικό πεδίο), η κατα-
νόηση των οποίων απαιτεί διάφορες αλληλοσυνδεόμενες έννοιες. Οι καταστάσεις αυτές 
έχουν ως αφετηρία πρακτικά «θεωρήματα», στερεότυπα νοητικά σχήματα τα οποία προκύ-
πτουν από την εμπειρία του ατόμου και το βοηθούν να κατατάξει, να διακρίνει και να κατα-
νοήσει τις πληροφορίες που δέχεται. Αυτό δε σημαίνει απαραίτητα ότι το νοητικό σχήμα 
που κατασκευάζει κάθε άτομο είναι το σωστό εργαλείο για την κατανόηση της αντίστοιχης 
έννοιας. Για το λόγο αυτό, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ανακαλύψουν τις κατάλληλες περι-
στάσεις, επεξηγήσεις, σχόλια, ερωτήσεις και διδακτικές παρεμβάσεις, ώστε από την ατομι-
κή εμπειρία του παιδιού να προκύψει ένα σωστό νοητικό σχήμα για την κατανόηση της έν-
νοιας (Vergnaud, 1996). 

Με βάση τους προηγούμενους προβληματισμούς αναπτύξαμε ένα μοντέλο διδακτικής πα-
ρέμβασης με παράλληλη χρήση λογισμικού σε υπολογιστή, με σκοπό να δώσουμε στα παι-
διά του Δημοτικού τη δυνατότητα να κατανοήσουν καλύτερα την πολυμορφία των κλασμά-
των, μέσω των αναπαραστάσεων και της εμπλοκής τους σε πραγματικά προβλήματα, ώστε 
να επινοήσουν στρατηγικές επίλυσης των προβλημάτων που τίθενται. Το (ανοιχτό αρκετές 
φορές όσον αφορά στο λογισμικό που προτείνουμε) περιβάλλον του Η/Υ είναι δυναμικό και 
θελκτικό, ακριβώς διότι δίνει την ευκαιρία στους μαθητές μέσω ενός «παιγνίου» να προ-
σεγγίσουν τόσο την έννοια του κλάσματος, τις πράξεις με κλάσματα όσο και τους ρητούς 
αριθμούς (Charles & Nason 2000). Το περιβάλλον που δημιουργήσαμε δεν αντιμετωπίζει 
φυσικά το φάσμα όλων των προβλημάτων των σχετικών με τα κλάσματα και τους ρητούς, 
ενώ επισημαίνουμε ότι τίθεται πάντα υπό περιορισμούς που προκύπτουν από τη φύση του 
εκάστοτε λογισμικού παραγωγής εκπαιδευτικών εφαρμογών σε υπολογιστή.  Παράλληλα, 
προτείνονται και δραστηριότητες με φύλλα εργασίας για τα παιδιά και οδηγίες προς τους 
εκπαιδευτικούς που βοηθούν στην αντιμετώπιση πιθανών προβλημάτων στην πορεία χρή-
σης του εκπαιδευτικού λογισμικού. 

Πρωταρχικό μέλημα αυτού του έργου ήταν να γίνει σαφής διάκριση των εννοιολογικών 
μορφών του ρητού αριθμού, για να διαπιστωθεί πόσες, ποιες εννοιολογικές μορφές μπο-
ρούμε να δεχθούμε και για ποιους λόγους. Δεν προχωρήσαμε σε αυθαίρετο διαχωρισμό 
αυτών των εννοιολογικών και διδακτικών εννοιών, αλλά μελετήσαμε τις υπάρχουσες έρευ-
νες έως σήμερα:  
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Οι Behr et al.(1992,1993) περιγράφουν τρεις τέτοιες μορφές: Μέρος – όλο, πηλίκο και τελε-
στής.  

Ο Kieren (1980, 1988) περιγράφει τέσσερις τέτοιες μορφές: Πηλίκο, μέτρηση, τελεστή και 
λόγο. Δεν αναφέρεται στην κατασκευή μέρους – όλου, διότι θεωρεί ότι διαχέεται στις πε-
ρισσότερες από τις άλλες μορφές. 

Τέλος η Marshall (1993), ο Δαφέρμος (1998) και η Κολέζα (2000) συνδυάζοντας τις προη-
γούμενες απόψεις, επιχειρούν μια πιο σφαιρική θεώρηση των ρητών αριθμών διακρίνοντας 
πέντε μορφές: Μέρος- όλο, μέτρο, πηλίκο, λόγος και τελεστής. 

Από μαθηματική άποψη οι παραπάνω ερμηνείες έχουν ξεκάθαρο, πλήρες και διακριτό με-
ταξύ τους περιεχόμενο:  

Η πρώτη ερμηνεία (μέρος -όλο), «βλέπει» το ρητό σαν κλάσμα. Ένα όλο χωρίζεται σε κ ίσα 
κομμάτια, κάθε κομμάτι συμβολίζεται ως 1/κ και αν αναφερόμαστε σε αρκετά (λ) κομμάτια 
χρησιμοποιούμε τον συμβολισμό λ/κ. Το «όλο», που διαμοιράζεται, μπορεί να είναι μια 
συνεχής ποσότητα (π.χ. μια γεωμετρική επιφάνεια) ή ένα σύνολο από διακριτά αντικείμενα. 
Για τη συνεχή ποσότητα δίνονται αρκετά παραδείγματα με κυκλικά και ορθογώνια σχήμα-
τα, ενώ για τα διακριτά χρησιμοποιούνται παραδείγματα με άρτιο και περιττό πλήθος αντι-
κειμένων. 

Στη δεύτερη ερμηνεία (ως μέτρο), ο ρητός λ/κ προκύπτει από την επανάληψη του μονα-
διαίου κλάσματος 1/κ για τον καθορισμό μιας απόστασης.  

Στην τρίτη ερμηνεία (ως λόγος), ο λόγος εκφράζει τη σχέση δύο ποσοτήτων: Το μέτρο της 
μίας ποσότητας συγκρίνεται με το μέτρο της άλλης ποσότητας. Στην έννοια αυτή μπορεί να 
γίνει μια διάκριση ερμηνειών του λόγου: σε εξωτερικό και εσωτερικό λόγο. Εξωτερικό λόγο 
ονομάζουμε το λόγο που ορίζει ένα νέο μέγεθος, το οποίο εκφράζει τη σχέση μεταξύ των 
δύο αρχικών μεγεθών (π.χ. ο λόγος διάστημα / χρόνος μας δίνει ένα νέο μέγεθος την ταχύ-
τητα), ενώ ο εσωτερικός λόγος είναι ένας καθαρός αριθμός και προκύπτει ως λόγος δύο 
ομοειδών μεγεθών.  

Η τέταρτη ερμηνεία του ρητού (ως πηλίκο), όπως και η πρώτη ( μέρος – όλο) έχει σχέση με 
μια διαμέριση. Στο πηλίκο λ/κ το λ δεν παριστά τα μέρη ενός όλου, αλλά την ποσότητα ή τα 
στοιχεία που θα κατανεμηθούν ισομερώς, το δε κ τον αριθμό των μερών της διαμέρισης. 
Επιπλέον, τα κ και λ, αναπαριστούν διαφορετικά είδη πραγμάτων και δεν υπάρχει περιορι-
σμός ώστε το λ<κ. Στην έννοια αυτή μπορεί να γίνει μια διάκριση ερμηνειών του πηλίκου: 
στη μεριστική ερμηνεία, κατά την οποία ο διαιρετέος μερίζεται σε τόσα μέρη όσα καθορίζει 
ο διαιρέτης και στη μετρική ερμηνεία, κατά την οποία ο διαιρέτης μετρά κάποια ποσότητα, 
η οποία επαναληπτικά εξάγεται από το διαιρετέο. Οι δύο αυτές ερμηνείες του πηλίκου α-
ντιστοιχούν στη διαίρεση μερισμού και μέτρησης αντίστοιχα. 

Στη πέμπτη ερμηνεία (ως τελεστής), ο ρητός λ/κ λειτουργεί ως μία «μηχανή ή συνάρτηση» 
που μετατρέπει μία ποσότητα σε μία άλλη. Δηλαδή ο τελεστής είναι ο πολλαπλασιαστής, με 
τον οποίο πολλαπλασιάζεται η αρχική ποσότητα για να προκύψει η τελική ποσότητα. 
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Για τις παραπάνω ερμηνείες, παρά το ότι είναι ανεξάρτητες έννοιες, υπάρχουν σαφή ενο-
ποιητικά στοιχεία τα οποία αποτελούν το συνεκτικό ιστό, που τις συνδέει μεταξύ τους. Τον 
αποτελούν οι έννοιες: α) της ισοδύναμης διαμέρισης (partitioning), β) του καθορισμού της 
μονάδας μέτρησης και γ) της ποσότητας που μετρά η καθορισθείσα μονάδα. ( Δαφέρμος 
1998, Κολέζα 2000).  

Απαιτούμενα λογισμικά 

Τα λογισμικά που έχουν αξιοποιηθεί είναι:  

α) MicroWorlds Pro, β) Cabri geometry II, γ) The Geometer’s Sketchpad και        δ) Macro-
media Flash Player 7.0 

Μερικές δραστηριότητες έχουν δημιουργηθεί στα περιβάλλοντα και των δύο λογισμικών 
Cabri geometry II, The Geometer’s Sketchpad, έτσι οι δραστηριότητες θα μπορούν να υλο-
ποιηθούν σε όλα τα εργαστήρια που υπάρχουν στα Ελληνικά σχολεία, σε εκείνα τα οποία 
υπάρχει το λογισμικό του Cabri geometry II, αλλά και σε εκείνα που υπάρχει το λογισμικό 
The Geometer’s Sketchpad. 

Οργάνωση της τάξης 

Οι προτεινόμενες δραστηριότητες έχουν σχεδιαστεί να διεξαχθούν στο εργαστήριο υπολο-
γιστών, όπου οι μαθητές χωρισμένοι σε ομάδες των 2-3 ατόμων, δουλεύουν μπροστά στον 
υπολογιστή. Κάθε ομάδα συμπληρώνει τα φύλλα εργασίας και καταγράφει τη μέθοδο επί-
λυσης που ακολούθησε .Στη συνέχεια παρουσιάζονται ενδεικτικά 2 δραστηρίότητες 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

1η Δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα αυτή είναι σχεδιασμένη στο περιβάλλον του λογισμικού  MicroWorlds 
Pro. Στο μικρόκοσμο υπάρχει το σχήμα ενός τοίχου, ένα μεγάλο τούβλο και κάποια εργα-
λεία (κουμπιά) του λογισμικού που παρέχουν τη δυνατότητα στους μαθητές να χωρίζουν το 
αρχικό τούβλο σε ίσα μικρότερα τούβλα. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να αντιγράψουν 
τα τούβλα, να τα επικολλήσουν, να τα σύρουν και να τα τοποθετήσουν κατάλληλα, ώστε να 
χτίσουν τον τοίχο.  

Διδακτικοί στόχοι 

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιδιώκεται οι μαθητές, μέσα από το συνεχές μοντέλο 
με ορθογώνια σχήματα, να αποκτήσουν την ικανότητα: 

• Να διαμερίζουν ένα μέγεθος σε μια ποικιλία ίσων μερών.  

• Να αντιλαμβάνονται οπτικά και πρακτικά τα κλασματικά μέρη.  

• Να συγκρίνουν διαφορετικές υποδιαιρέσεις της ίδιας ποσότητας. 
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Σχήμα 1: Δραστηριότητα 1 

Ενδεικτική διδακτική προσέγγιση 

Στο μικρόκοσμο υπάρχει το κουμπί «οδηγίες», το οποίο επεξηγεί πώς μπορούν οι μαθητές 
να χωρίσουν το αρχικό τούβλο σε ίσα μέρη, να αντιγράψουν τα τούβλα και να τα επικολλή-
σουν. Με τα κουμπιά «μοίρασε2», «μοίρασε3», «μοίρασε4», «μοίρασε5», «μοίρασε6» 
μπορούν να χωρίσουν το αρχικό τούβλο σε ίσα μέρη και να πάρουν το 1/2, το 1/3, το 1/4, 
το 1/5 και 1/6 αντίστοιχα. Έπειτα, μπορούν να κάνουν αντιγραφή και επικόλληση των κομ-
ματιών αυτών και να τα σύρουν στη θέση που θεωρούν σωστή. Για να στερεωθούν τα τού-
βλα θα χρειαστεί οι μαθητές να επιλέξουν το εργαλείο της σφραγίδας από το μενού και να 
κάνουν κλικ πάνω στο τούβλο. Στη συνέχεια αφού επιλέξουν πάλι το εργαλείο του δείκτη 
από το μενού, μπορούν να κάνουν κλικ στο κουμπί με την ετικέτα «ένωσε» ώστε να ενω-
θούν τα κομμάτια του αρχικού τούβλου. Τη διαδικασία αυτή μπορούν να την επαναλάβουν 
όσες φορές χρειάζεται, προκειμένου να χτίσουν τον τοίχο.  

Οι μαθητές για να χτίσουν τον τοίχο, θα χρειαστεί να συγκρίνουν διαισθητικά τα κενά κομ-
μάτια του τοίχου με την αρχική επιφάνεια-μονάδα, ώστε να τη χωρίσουν ανάλογα σε μι-
κρότερα κομμάτια (ίσα μέρη). Με αυτόν τον τρόπο, οι μαθητές θα καλλιεργήσουν πρακτικά 
και θεωρητικά τη βασική έννοια της κλασματικής μονάδας ως προϊόν διαμέρισης ενός με-
γέθους σε ίσα κομμάτια.  

Στο φύλλο εργασίας των μαθητών υπάρχει το πρόβλημα: 

Ο διευθυντής του σχολείου σου θέλει να χτίσει έναν τοίχο στην αυλή του σχολείου σύμφω-
να με το σχήμα που υπάρχει στην εικόνα. Για να χτίσει τον τοίχο χρειάζεται τούβλα του 1/2 , 
1/3 , 1/4, 1/5, και του 1/6 του αρχικού τούβλου. Μπορείς να βοηθήσεις το διευθυντή να 
υπολογίσει τον αριθμό και το είδος των τούβλων που θα χρειαστεί; 
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2η Δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα είναι σχεδιασμένη στο περιβάλλον του λογισμικού Macromedia Flash 
Player. Στο μικρόκοσμο υπάρχουν πέντε πιάτα και διάφορα κουμπιά που δίνουν τη δυνατό-
τητα στους μαθητές να χωρίζουν τις πίτσες σε όσα ίσα μέρη θέλουν. Οι μαθητές καλούνται 
να λύσουν το παρακάτω πρόβλημα: 

Σε μια παρέα ήταν δύο κορίτσια και τρία αγόρια. Τα κορίτσια μοιράστηκαν μία πίτσα και τα 
αγόρια άλλες δύο. Μπορείς να βρεις ποιοι έφαγαν περισσότερη πίτσα; 

Διδακτικοί στόχοι 

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιδιώκεται οι μαθητές: 

• Να εμβαθύνουν στην έννοια του ρητού ως λόγου. 

• Να εξοικειωθούν με τη σύγκριση λόγων. 

 

Σχήμα 2: Δραστηριότητα 2 

Ενδεικτική διδακτική προσέγγιση 

Η δραστηριότητα αυτή ωθεί τους μαθητές να ασχοληθούν με ένα πραγματικό πρόβλημα, το 
οποίο θα τους βοηθήσει να επινοήσουν τρόπους σύγκρισης των κλασμάτων. Στο μικρόκο-
σμο δίνεται η δυνατότητα στους μαθητές να χωρίζουν τις πίτσες σε όσα ίσα κομμάτια θέ-
λουν την καθεμία, να μετακινούν έπειτα τα κομμάτια στα πιάτα των πέντε παιδιών της πα-
ρέας, να τα περιστρέφουν ώστε να τα τοποθετούν κατάλληλα και να παρατηρούν την ποσό-
τητα της πίτσας που πήρε το κάθε παιδί σύμφωνα με τα δεδομένα του προβλήματος.  

Σκοπός της δραστηριότητας είναι οι μαθητές να πειραματισθούν, να κάνουν τις υποθέσεις 
τους σχετικά με τον τρόπο που θα μπορούσαν να μοιράσουν τις πίτσες και τέλος, να ελέγ-
ξουν την ορθότητα των υποθέσεών τους. 
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Ενδεικτικά αναφέρουμε ότι οι μαθητές μπορούν να επιλύσουν το πρόβλημα με δύο τρό-
πους.  

1ος τρόπος 

Συγκρίνοντας τους «εξωτερικούς» λόγους  

ριααγ
τσεςπ
ό
ί

.3
.2

 και 
τσιακορ
τσαπ
ί
ί

.2
.1

. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές, για να συγκρίνουν τα δύο 

κλάσματα μπορούν να σκεφθούν ότι, για να ήταν ισοδύναμα τα κλάσματα, θα έπρεπε, α-
φού οι πίτσες στο πρώτο κλάσμα είναι διπλάσιες από τις πίτσες του δευτέρου κλάσματος, 
τότε και τα αγόρια του πρώτου κλάσματος να είναι διπλάσια από τα κορίτσια του δευτέρου 
κλάσματος, δηλαδή να είναι 4. Στο πρόβλημα μας είναι λιγότερα, άρα θα φάνε περισσότερη 
πίτσα. Ένας άλλος τρόπος σύγκρισης των δύο κλασμάτων είναι, να τα μετατρέψουν σε ισο-
δύναμα ομώνυμα και έπειτα να τα συγκρίνουν. 

2ος τρόπος 

Συγκρίνοντας τους «εσωτερικούς» λόγους. 

τσαπ
τσεςπ
ί
ί

.1
.2

 και 
τσιακορ
ριααγ
ί
ό

.2
.3

. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές μπορούν να συγκρίνουν τα 

δύο κλάσματα σκεφτόμενοι αναλόγως και με τον πρώτο τρόπο 

3η Δραστηριότητα 

Η δραστηριότητα αυτή είναι σχεδιασμένη στο περιβάλλον του λογισμικού MicroWorlds Pro. 
Στο μικρόκοσμο υπάρχει ένας αθλητής που βαδίζει σε μία διαδρομή στην οποία υπάρχουν 
δέκα στάσεις σε ίσες αποστάσεις, ένα χρονόμετρο, ένας μεταβολέας και μερικά κουμπιά 
του MicroWorlds Pro που εξυπηρετούν τη λειτουργία του μικρόκοσμου. Οι μαθητές έχουν 
τη δυνατότητα να μετακινούν το δείκτη του μεταβολέα στον αριθμό των στάσεων που θέ-
λουν να βαδίσει ο αθλητής και να χρονομετρούν τον αθλητή. 

Διδακτικοί στόχοι 

Με τη συγκεκριμένη δραστηριότητα επιδιώκεται οι μαθητές: 

• Να εξασκηθούν με την έννοια του κλάσματος ως τελεστή (συντελεστή). 

• Να κάνουν πράξεις με δεκαδικούς αριθμούς. 

 

1281

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



 

Σχήμα 3: Δραστηριότητα 3 

Ενδεικτική διδακτική προσέγγιση 

Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα αξιοποιώντας τις δυνατότητες του μικρόκοσμου να μετα-
κινούν το δείκτη του μεταβολέα στον αριθμό των στάσεων που θέλουν να βαδίσει ο αθλη-
τής και να παρατηρούν πόσο χρόνο κάνει ο αθλητής να βαδίσει ένα ορισμένο διάστημα. 

Για παράδειγμα, εάν ζητήσουν από τον αθλητή να βαδίσει όλη τη διαδρομή και τον χρονο-
μετρήσουν, θα διαπιστώσουν ότι ο χρόνος που απαιτείται είναι 50 δευτερόλεπτα. Εάν ζη-
τήσουν από τον αθλητή να βαδίσει το διάστημα μεταξύ δύο στάσεων και μετρήσουν το 

χρόνο, θα διαπιστώσουν ότι χρειάζεται 5 δευτερόλεπτα, δηλαδή 
10
1

50
5
=  του χρόνου που 

χρειάζεται για τη συνολική διαδρομή. O κλασματικός αυτός αριθμός είναι ο τελεστής (πολ-
λαπλασιαστής) με τον οποίο πρέπει να πολλαπλασιαστεί η συνολική διαδρομή, για να μας 
δώσει την απόσταση μεταξύ δύο στάσεων. Επομένως, η απόσταση μεταξύ των δύο στάσε-

ων είναι το 1/10 της συνολικής διαδρομής, δηλαδή 60600
10
1

=×  μέτρα, αφού όλη η δια-

δρομή από το σπίτι μέχρι την καλύβα είναι 600 μέτρα.  

Για να υπολογίσουν οι μαθητές, πόσο χρόνο κάνει να βαδίσει ο αθλητής το μέρος της δια-
δρομής που είναι από την 3η έως την 8η στάση, θα μετρήσουν τα διαστήματα που υπάρχουν 
μεταξύ των δύο στάσεων, δηλαδή 8 – 3 = 5. Άρα, ο αθλητής θα χρειαστεί τον πενταπλάσιο 
του χρόνου που χρειάζεται για να βαδίσει το διάστημα μεταξύ δύο στάσεων. Δηλαδή, θα 
χρειαστεί 5 Χ 5 = 25 δευτερόλεπτα. Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να επαληθεύσουν τον 
υπολογισμό τους, ζητώντας από τον αθλητή να βαδίσει από την 3η στάση έως την 8η στάση 
και να τον χρονομετρήσουν.  

Για να υπολογίσουν οι μαθητές πόσα μέτρα είναι το διάστημα μεταξύ της τρίτης και της 
όγδοης στάσης, θα σκεφτούν ότι είναι τα 5/10 της συνολικής απόστασης, δηλαδή 
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300600
10
5

=× ή 0,5 x 600 = 300 μέτρα. Επίσης, είναι η πενταπλάσια απόσταση από το 

διάστημα μεταξύ δύο στάσεων, οπότε 5 Χ 60 = 300 μέτρα. 

Στο μικρόκοσμο προτιμήσαμε ο αριθμός των στάσεων ολόκληρης της διαδρομής να είναι 
δέκα, για να διευκολύνει τους μαθητές και στην έννοια των δεκαδικών αριθμών. 

Στο φύλλο εργασίας των μαθητών υπάρχουν οι παρακάτω ερωτήσεις: 

Ερώτηση 1: Μπορείς να βρεις πόσο χρόνο κάνει ο αθλητής, για να βαδίσει ολόκληρη τη 
διαδρομή; 

Ερώτηση 2: Μπορείς να υπολογίσεις πόσο χρόνο κάνει ο αθλητής, για να βαδίσει το διά-
στημα μεταξύ δύο στάσεων, εξέτασε εάν ο χρόνος που υπολόγισες είναι σωστός. Μπορείς 
να βρεις πόσο μέρος του συνολικού χρόνου είναι ο χρόνος που χρειάζεται, για να βαδίσει 
από την 3η στάση έως την 8η στάση;  

Ερώτηση 3: Μπορείς να βρεις πόσο μέρος του συνολικού χρόνου είναι ο χρόνος που χρειά-
ζεται o αθλητής, για να βαδίσει από την 3η στάση έως την 8η στάση;  

Ερώτηση 4: Μπορείς να βρεις πόσο μέρος της διαδρομής είναι το διάστημα μεταξύ δύο 
διαδοχικών στάσεων; 

Ερώτηση 5: Μπορείς να βρεις πόσα μέτρα είναι το διάστημα μεταξύ δύο διαδοχικών στά-
σεων, εάν το μήκος όλης της διαδρομής από το σπίτι έως την καλύβα είναι 600 μέτρα; 

Η προσέγγιση από την πλευρά του εκπαιδευτικού 

Ο εκπαιδευτικός μοιράζει στις ομάδες τα φύλλα εργασίας . Εάν θέλει, μπορεί να συντάξει 
δικά του προβλήματα σύμφωνα με το επίπεδο της τάξης του. Ζητά από τους μαθητές να 
διαβάσουν καλά το πρόβλημα που υπάρχει στο φύλλο εργασίας, ώστε να το κατανοήσουν. 
Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης για τη λύση του αρχικού προβλήματος, ο εκπαιδευτικός 
προτρέπει τους μαθητές να εφευρίσκουν και να δοκιμάζουν διάφορες στρατηγικές επίλυ-
σης, θέτει κατάλληλες ερωτήσεις και τους ενθαρρύνει να συνεχίσουν την προσπάθεια τους. 
Παράλληλα, αξιοποιεί τα λάθη των μαθητών για αναστοχασμό και ανατροφοδότηση. Συζη-
τά μαζί τους και προσπαθεί, παίζοντας το ρόλο του συνερευνητή, να εκμαιεύσει νέες ιδέες. 
Προτρέπει τους μαθητές να συζητούν στο πλαίσιο της ομάδας τους τη διαδικασία λύσης και 
τα αποτελέσματα και να σημειώνουν τις παρατηρήσεις και τα συμπεράσματά τους στο 
φύλλο εργασίας. Στη συνέχεια, ζητά από τους μαθητές να διατυπώσουν και να λύσουν πα-
ρόμοια προβλήματα, να εξαγάγουν γενικά συμπεράσματα από τη λύση των προβλημάτων, 
να καταγράψουν τα συμπεράσματά τους στο φύλλο εργασίας και να τα παρουσιάσουν στην 
τάξη. Καλό θα ήταν, πριν από την εφαρμογή μίας δραστηριότητας μέσα στην τάξη, ο εκπαι-
δευτικός να την υλοποιήσει με το λογισμικό βήμα προς βήμα έχοντας μπροστά του το φύλ-
λο εργασίας. Με αυτό τον τρόπο, έχει τη δυνατότητα να αξιολογήσει τις παρεχόμενες διδα-
κτικές οδηγίες και να τις τροποποιήσει ανάλογα με το επίπεδο και τις δυνατότητες των μα-
θητών της τάξης. 
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Πες μου ένα παραμύθι για την Ευρωπαϊκή Ένωση 

Τουπλικιώτη Σοφία  
Διδάκτορας, Καθηγήτρια Αγγλικής Φιλολογίας στην Α/θμια Εκπαίδευση 

stouplikioti@yahoo.gr 

Περίληψη 

H ενημέρωση των μαθητών για τις εξελίξεις των Ευρωπαϊκών θεμάτων συνιστά στις μέρες 
μας επιτακτική ανάγκη. Με κύριο παιδαγωγικό εργαλείο το παραμύθι απώτερος σκοπός 
του προγράμματος που εκπονήθηκε από τους μαθητές της Δ΄ τάξης του 2ου Δημοτικού 
Σχολείου Μελίκης ήταν η καλλιέργεια της ευρωπαϊκής τους συνείδησης και η παροχή ερει-
σμάτων για να αποτελέσουν μελλοντικά ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες. Με τη χρήση των πα-
ραμυθιών η προσέγγιση της γνώσης έγινε ευχάριστη και εποικοδομητική και οι μαθητές 
ανέπτυξαν σταδιακά διάθεση στoχαστικοκριτική (Ματσαγγούρας, 2000) σε σχέση με τα ευ-
ρωπαϊκά ζητήματα. Επιπλέον, καλλιέργησαν τη δημιουργική τους σκέψη και έγραψαν το 
δικό τους παραμύθι. Στο δικό τους παραμύθι για την Ευρωπαϊκή Ένωση τα παιδιά της Δ΄ 
τάξης επιχειρούν να δώσουν τη δικιά τους θεατρική διάσταση για το πως αντιλαμβάνονται 
την Ευρώπη και το γενικότερο κλίμα που επικρατεί στους κόλπους της. Η Ελλάδα δεν είναι 
παρά ένα ασχημόπαπο το οποίο μέσα από μια σειρά συναντήσεων και περιπλανήσεων βρί-
σκει ηρεμία στη λίμνη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εκεί μετατρέπεται σε έναν κύκνο, ο οποίος 
αντλεί δύναμη από τους καινούργιους του φίλους, οι οποίοι εκπροσωπούν θεσμοθετημένες 
αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.  

Λέξεις-κλειδιά: παραμύθι, Ευρωπαϊκή Ένωση, βιωματικές δράσεις, διαθεματικότητα, δια-
φορετικότητα 

  Εισαγωγή 

Το Τeachers4Europe είναι ένα καινοτόμο πρόγραμμα δράσης το οποίο συστάθηκε το 2011 
από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την ενημέρωση και επιμόρφωση 
των Ελλήνων εκπαιδευτικών σε θέματα σχετικά με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στοχεύει στη 
διαμόρφωση “ενεργών Ευρωπαίων πολιτών του αύριο” που θα συμμετέχουν σε ένα ενεργό 
δίκτυο ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών στην εκπαίδευση εντός της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. Από την έναρξη του προγράμματος έχουν επιμορφωθεί 176 εκπαιδευτικούς και 
4.500 μαθητές. Η έντονη εκδήλωση ενδιαφέροντος οφείλεται στο γεγονός ότι το πρόγραμ-
μα αυτό μπορεί να συνδυαστεί με άλλα σχολικά προγράμματα όπως Περιβαλλοντική Εκ-
παίδευση, Αγωγή Υγείας και Σχολικό Επαγγελματικό Προσανατολισμό, διευρύνοντας με 
αυτόν τον τρόπο το πεδίο των σχολικών δραστηριοτήτων. 

Στην προκειμένη εργασία μετά από μια σειρά διαθεματικών δραστηριοτήτων οι μαθητές 
επέλεξαν ν’ ασχοληθούν με τα ευρωπαϊκά παραμύθια-βιβλία και να επικεντρωθούν στην 
πολιτιστική πολιτική που υιοθετεί η Ευρωπαϊκή Ένωση. Με βάση λοιπόν τα παραπάνω δε-
δομένα κρίθηκε απαραίτητη η αξιοποίηση της διαθεματικής προσέγγισης (Χατζημιχαήλ, 
2010) για την ανάδειξη της πολιτιστικής διάστασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Γνωρίζοντας 
ότι το παραμύθι αποτελεί «απόσταγμα της σοφίας κάθε ηλικίας» (Δουλάμη, Σ.&Αντωνίου, 
2011:27), μέσο ψυχαγωγικό “με μυητικό χαρακτήρα που συμβάλλει στην διατήρηση της 
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ατομικής και συλλογικής ταυτότητας, στην οικοδόμηση συλλογικής μνήμης και στην ενί-
σχυση της αίσθησης του ανήκειν” (Δουλάμη, Σ.&Αντωνίου,Σ., 2011:27) οι μαθητές του σχο-
λείου μας επιχείρησαν να βιώσουν το δικό τους παραμύθι στους κόλπους της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης. 

Teachers4Europe στο σχολείο μας 

Το σχολείο μας (2ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης) αποφάσισε να συμμετέχει στην πραγματο-
ποίηση του προγράμματος Teachers4Europe προκειμένου να αποκτήσουν οι μαθητές ενό-
ψει των Ευρωεκλογών σαφέστερη και πληρέστερη εικόνα των «πολυδαίδαλων» (Σκούντζος, 
2006) δομών-αρχών-αξιών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα, στο πρόγραμμα 
συμμετείχαν 18 μαθητές ηλικίας από 9-10 χρονών οι οποίοι παρακολουθούσαν τη Δ΄ τάξη 
Δημοτικού. 

Σκοποί-Στόχοι 

Γενικός σκοπός του προγράμματος ήταν η ενημέρωση των μαθητών αναφορικά με τους 
θεσμούς και τις πολιτικές ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Μέσα από την αναζήτηση 
παραμυθιών για κάθε κράτος-μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης οι μαθητές θα είχαν τη δυνα-
τότητα να συλλέξουν και αποδελτιώσουν πληροφορίες είτε ιστορικές είτε γεωγραφικές είτε 
πολιτιστικές για το καθένα από αυτά ξεχωριστά. Kατ’ αυτόν τον τρόπο, κάθε φορά που οι 
μαθητές θα συναντούσαν πληροφορίες για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα τις συνέδεαν με ένα 
παραμύθι και η ανάκληση των γνώσεων και των εμπειριών τους θα ήταν πιο ευχάριστη και 
αποτελεσματική. Παράλληλα, θα πραγματοποιούνταν μία σειρά από δραστηριότητες που 
θ’ αποσκοπούσαν στην εμπλουτισμό των γνώσεων και των εμπειριών των μαθητών, σχετικά 
με τις γενικότερες εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο (βλ. δραστηριότητες 3 και 10). 

Στα πλαίσια της δραστηριότητας αυτής και μετά από προσεκτική εξέταση, οι παιδαγωγικοί 
στόχοι που τέθηκαν ήταν οι ακόλουθοι: i) Ανάπτυξη του προφορικού και του γραπτού λό-
γου στη μητρική και την αγγλική γλώσσα, ii) Ανάπτυξη της κριτικής σκέψης και της δυνατό-
τητας συγκέντρωσης των μαθητών στην υλοποίηση μιας δραστηριότητας, iii) Καλλιέργεια 
της φαντασίας των μαθητών καθώς και των καλλιτεχνικών τους δεξιοτήτων, iv) Εξοικείωση 
των μαθητών με την χρήση των ΤΠΕ για την προβολή παραμυθιών τους, v) Βιωματική μά-
θηση μέσω της προσπάθειας τους να δραματοποιήσουν το δικό τους παραμύθι, vi) Ανάπτυ-
ξη των προσωπικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των μαθητών (επίτευξη πνευματικής και 
συναισθηματικής ωριμότητας). 

Σε συνάρτηση με τους παραπάνω στόχους αξίζει να σημειωθεί ότι σε όλη τη διάρκεια της 
υλοποίησης του προγράμματος, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην ανάπτυξη θετικών συμπε-
ριφορών των μαθητών σε σχέση με τους άλλους λαούς. Πιο συγκεκριμένα, καλλιεργήθηκε ο 
σεβασμός, η εκτίμηση και η ανοχή προς τους άλλους ευρωπαϊκούς πολιτισμούς. Απώτερος 
στόχος ήταν να φτάσουν οι μαθητές σε ένα επίπεδο που θα μπορούσαν να συνειδητοποιή-
σουν ότι οι ομοιότητες της Ελλάδας με τα υπόλοιπα κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής ένωσης 
είναι περισσότερες από τις διαφορές (Bατσίτση & Δανιηλίδου & Πασχαλιώρη, 2013:74). 

Μεθοδολογία 
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H παρούσα εργασία “Πες μου ένα παραμύθι για την Ευρωπαϊκή Ένωση” που υλοποιήθηκε 
στο πλαίσιο του προγράμματος Τ4Ε βασίστηκε στη μέθοδο των σχεδίων εργασίας (project). 
Όπως είναι γνωστό, πρόκειται για μία μαθητοκεντρική μέθοδο διδασκαλίας που προωθεί το 
διερευνητικό τρόπο μάθησης, συμβάλλει στη προσέγγιση της μάθησης με τρόπο βιωματικό, 
στην κατάκτηση της γνώσης με παιγνιώδη τρόπο (Τουπλικιώτη, 2006) και πάντα καταλήγει 
σε ένα τελικό προϊόν (Fried-Booth, 2002: 6). Η όλη διαδικασία δίνει στους μαθητές τη δυνα-
τότητα να συνεργάζονται σε «αυθεντικές καταστάσεις για την ανάπτυξη ρόλων ζωής, μέσα 
από τους oποίους μετασχηματίζουν την ολική μάθηση και τη φυσική τάση του παιδιού για 
διερεύνηση και δημιουργικότητα, και αναπτύσσουν όχι μόνο τις δεξιότητες αλλά και τις 
στάσεις που απαιτεί η επιζητούμενη αυτόνομη σκέψη και δράση του παιδιού» (Ματσαγ-
γούρας, 2000: 185). Στην προκειμένη περίπτωση οι μαθητές της Δ’ τάξης είχαν την ευκαιρία 
με την χρήση του υπολογιστή να αντλήσουν διάφορες πληροφορίες και να πραγματοποιή-
σουν μια σειρά από δραστηριότητες που είχαν ως κεντρικούς άξονες την Ευρωπαϊκή Ένωση 
και το Παραμύθι.  

O λόγος που επιλέχθηκε το παραμύθι ως κύριο παιδαγωγικό εργαλείο έγκειται στο γεγονός 
ότι έχει διαπιστωθεί από έρευνες ότι τα διάφορα αφηγηματικά μέσα όπως οι ιστορίες, οι 
μεταφορές, οι μύθοι και τα παραμύθια έχουν σημαντική ψυχοπαιδαγωγική επιρροή στην 
ανάπτυξη των παιδιών. Οι τεχνικές της αφήγησης μπορούν να συμβάλλουν από την ενερ-
γοποίηση ποικίλλων ψυχολογικών διεργασιών, όπως η φαντασία (Egan, 1999), η μνήμη, η 
προσοχή έως την διεύρυνση της ενεργητικής κοινωνικο-ηθικής δεκτικότητας του ακροατή 
(Πουρκός, 2010). Επιπλέον, η χρήση των παραμυθιών και των ιστοριών στην τάξη βοηθάει 
τους μαθητές να αποκτούν καλύτερη γνώση του εαυτού τους και των άλλων (Δουλάμη, Σ. & 
Αντωνίου, Σ., 2011). Δεν προκαλούν πλήξη, αλλά καθηλώνουν με τη γοητεία τους και καθι-
στούν τη μάθηση μία ευχάριστη διαδικασία. Το πιο σημαντικό όμως είναι ότι τα παραμύθια 
μπορούν “να γεφυρώνουν τον κόσμο που προβάλλουν με αυτόν της καθημερινής εμπειρίας 
του παιδιού, να συμφιλιώνουν το αλλότριο με το οικείο” (Ντούλια, 2000: 2). Στην προκειμέ-
νη περίπτωση το αλλότριο για τα παιδιά είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση με τα ιδεώδη της και με 
μια πορεία ετών η οποία θα πρέπει να συμφιλιωθεί με τις ραγδαίες εξελίξεις στην καθημε-
ρινότητά τους.  

Περιγραφή Δραστηριοτήτων 

Οι δραστηριότητες για την επίτευξη των σκοπών του προγράμματος «Πες μου ένα Παραμύ-
θι για την Ευρωπαϊκή Ένωση» διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: δραστηριότητες βιωματικού 
χαρακτήρα και δραστηριότητες αναζήτησης. Οι δραστηριότητες βιωματικού χαρακτήρα ε-
πιδιώκουν τη συναισθηματική κινητοποίηση των μαθητών (Δεδούλη, 2002:145). Σκοπός 
τους είναι να συμπληρώσουν τις γνώσεις τους και παράλληλα να κάνουν τους μαθητές να 
αγαπήσουν τον πολιτισμό των χωρών που απαρτίζουν την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την άλλη 
πλευρά, με τις δραστηριότητες αναζήτησης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να αναζητήσουν, 
να συλλέξουν και να παρουσιάσουν πληροφορίες σε σχέση με την ιστορία, τους θεσμούς, 
τα όργανα και τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Πιο συγκεκριμένα οι δραστηριότητες 
που εφαρμόστηκαν στην τάξη με χρονική σειρά είναι οι ακόλουθες. 

1η δραστηριότητα: Κατασκευές - Χρονική διάρκεια: 6 διδακτικές ώρες 
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Στην πρώτη συνάντηση, με τη χρήση ενός χάρτη των χωρών της Ευρώπης επιχειρήθηκε οι 
μαθητές να γνωρίσουν τις 28 χώρες που αποτελούν την Ευρωπαϊκή Ένωση και να αναγνω-
ρίζουν τις σημαίες των κρατών της. Κάθε μαθητής ανέλαβε να εκπροσωπήσει από ένα κρά-
τος-μέλος και να ζωγραφίσει τη σημαία του. Μερικοί μαθητές αναλάμβαναν να εκπροσω-
πήσουν παραπάνω από δύο κράτη. Όλοι μαζί στο τέλος συνεργάστηκαν να φτιάξουν ένα 
ομαδικό κολάζ με τις σημαίες των χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη δεύτερη συνάντηση 
οι μαθητές χωρίστηκαν σε 3 ομάδες. Η πρώτη ομάδα ζωγράφισε το χάρτη των χωρών της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η δεύτερη ομάδα κατασκεύασε καραβάκια από πλαστελίνη με τα θε-
σμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και τα παρουσίασε στους συμμαθητές της και η τρί-
τη ομάδα ζωγράφισε με τέμπερες τις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη τρίτη συνάντηση οι 
μαθητές ανά ομάδες των δυο παρουσίασαν κολάζ που ετοίμασαν σπίτι με γενικές πληρο-
φορίες για τα ήθη και τα έθιμα, ενδυμασία, οικονομία κάθε χώρας.  

2η δραστηριότητα: Τα παιδιά φτιάχνουν και παίζουν το δικό τους παιχνίδι “ Μάντεψε 
Ποιος” - Χρονική διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Οι μαθητές αφού απέκτησαν τις πρώτες τους γνώσεις για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αποφάσι-
σαν να ασχοληθούν και με τους βασικούς εκπροσώπους της καθώς και με άτομα που είναι 
στην επικαιρότητα. Έτσι λοιπόν οι δύο ομάδες ασχολήθηκαν με την εύρεση πληροφοριών 
για τα 20 άτομα που επέλεξαν μέσω της τεχνικής του καταιγισμού ιδεών και η τρίτη ομάδα 
ανέλαβε την εκτύπωση των εικόνων και τη σύσταση του παιχνιδιού. Τα άτομα που συμπε-
ριλήφθηκαν στο παιχνίδι ήταν τα εξής: 1) Σημίτης 2) Γκόρντον Μπράουν, 3) Mέρκελ, 4) Ρά-
πτη, 5) Σαμαράς , 6) Πούτιν , 7) Ομπάμα, 8) Ολάντ, 9) Wen Jiabao (Κινέζος πρωθυπουργός), 
10) Μπαρόζο , 11) Κάθριν Άστον (Βρετανίδα πολιτικός, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης για θέματα εξωτερικής πολιτικής και ασφάλειας), 12) Ανδρούλλα Βασιλείου 13) Μαρία 
Δαμανάκη, 14) Cecilia MALMSTRÖM (Επιτρόπος - αρμόδια για τις Εσωτερικές Υποθέσεις), 
15) Ρομάνο Πρόντι, 16) Όλι Ρεν, 17) Άρης Περουλάκης, 18) Λαϊμντότα Στραουτζούμα 
(Πρωθυπουργός Λετονίας), 19) Σοφία (βασίλισσα Ισπανίας) και 20) Μαίρη (πριγκίπισσα 
Δανίας). Αφού έφτιαξαν το δικό τους παιχνίδι, οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των τεσ-
σάρων ατόμων και το έπαιξαν. 

3η δραστηριότητα: Τα παιδιά διαβάζουν το ενημερωτικό φυλλάδιο “Ψηφοφορία για την 
Ευρώπη σου” και γράφουν και παίζουν το δικό τους κουκλοθέατρο - Χρονική διάρκεια: 3 
διδακτικές ώρες 

Μετά την αποστολή στο σχολείο του ενημερωτικού φυλλαδίου “Ψηφοφορία για την Ευρώ-
πη σου” από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, οι μαθητές αποφάσισαν να 
προχωρήσουν στη διεξαγωγή μίας πραγματικά ξεχωριστής βιωματικής δραστηριότητας, το 
κουκλοθέατρο. Αφού μελέτησαν τα φυλλάδια που μοιράστηκαν στην τάξη τους, θέλησαν 
να προσποιηθούν ότι είναι ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες και να αναπαράγουν όλες αυτές τις 
πληροφορίες που διάβασαν μέσω της τεχνικής του παίξιμο ρόλων. Συγκεκριμένα, δύο μα-
θήτριες, η Κατερίνα και η Δήμητρα από το 2ο Δημοτικό Σχολείο Μελίκης παίρνουν συνέ-
ντευξη από το Μπαρόζο, προκειμένου να αποκτήσουν μία καλύτερη και πληρέστερη ενη-
μέρωση για τις ευρωεκλογές.  

4η δραστηριότητα: Αφήγηση παραμυθιού “Μια παρέα με καρδιά” - Χρονική διάρκεια: 1 
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διδακτική ώρα 

Οι μαθητές ξάπλωσαν σε στρωματάκια στο πάτωμα και άκουσαν την αφήγηση του παρα-
μυθιού “Μια παρέα με καρδιά”. Σκοπός της δραστηριότητας αυτής ήταν να εκτεθούν στις 
αρχές που οραματίστηκαν οι πρωτεργάτες της Ευρωπαϊκής ιδέας: ειρηνική συνύπαρξη, συ-
νεργασία, συναδελφικότητα για την επίτευξη κοινών στόχων (Kαρβούνης, 2009). Στο στάδιο 
αυτό οι μαθητές αρχίζουν να συνειδητοποιούν ότι, παρόλο που ο καθένας τους είναι δια-
φορετικός, όλοι μαζί ενωμένοι με αγάπη είναι ικανοί να πετύχουν τα πάντα (ενίσχυση πολι-
τισμικής ευαισθησίας-McCabe, 1997), γεγονός που πετυχαίνεται όταν τα παιδιά εκτίθενται 
σε αφήγηση ιστοριών από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια. Οι μαθητές στη συνέχεια ά-
κουσαν και διάβασαν και άλλα παραμυθάκια όπως “ O Τίγρης και η διαφορετικότητα”, “ΣΙ 
ΣΟΥ ΝΤΟ ή σ’ ένα ξεχασμένο πιάνο ένα ασπρόμαυρο μουσικό παραμύθι για τη διαφορετικό-
τητα”.  

5η δραστηριότητα: Tα παιδιά ακούν τον ύμνο της Ε.Ε. και παίζουν το παιχνίδι “Τα βιβλία 
της Ε.Ε. τρέχουν” - Χρονική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο ομάδες και προσπάθησαν να περάσουν από τα χέρια του 
πρώτου ως του τελευταίου μαθητή μία ισάριθμη ποσότητα βιβλίων. Η ομάδα που τελείωνε 
πρώτη κέρδιζε. Πρόκειται για ένα ανάλαφρο παιχνίδι το οποίο όμως βασίζεται στην προη-
γούμενη εύρεση ξενόγλωσσων βιβλίων από τα διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. 

6η δραστηριότητα: Τα παιδιά επιλέγουν μία χώρα της Ε.Ε., ένα αντιπροσωπευτικό της πα-
ραμύθι και φτιάχνουν τα δικά τους μικρά βιβλιαράκια-καρτούλες - Χρονική διάρκεια: 3 
διδακτικές ώρες 

Ο εκπαιδευτικός παρουσίασε παραμύθια από τις διάφορες πόλεις των κρατών της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης. Κατά τη διάρκεια της παρουσίασης δίνονταν στους μαθητές πληροφορίες που 
αφορούν τον πολιτισμό κάθε χώρας με σκοπό να ενισχύσουν τις γνώσεις τους. Με το τέλος 
της παρουσίασης οι μαθητές χωρίζονται σε μικρές ομάδες αναζητούν περισσότερες πληρο-
φορίες για το παραμύθι και τη χώρα που έχουν επιλέξει (π.χ. Ιταλία-Pinocchio, Moby Dick-
Ηνωμένο Βασίλειο, Πίπη Φακιδομύτη-Σουηδία, Οι μουσικοί της Βρέμης-Γερμανία, Hansel 
and Gretel-Δανία, Η Πεντάμορφη και το Τέρας-Γαλλία). Με πολύχρωμα χαρτόνια κατα-
σκευάζουν τα δικά τους “βιβλιαράκια”. Σκοπός ήταν πέρα από τη συλλογή πληροφοριών οι 
μαθητές να αποδελτιώσουν κάποια πολιτισμικά στοιχεία και να τα συνδέσουν με τις βασι-
κές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

 7η δραστηριότητα: Εκπαιδευτικό παιχνίδι: αντιστοίχηση εικόνων (χώρες και εικόνα παρα-
μυθιού)-Χρονική διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες 

Οι ομάδες, αφού ασχολήθηκαν στο προηγούμενο μάθημα με τα πολιτιστικά στοιχεία, την 
κουλτούρα, τους συγγραφείς και τα αντιπροσωπευτικό παραμύθι κάθε χώρας, οργάνωσαν 
το δικό τους εκπαιδευτικό παιχνίδι αντιστοίχησης εικόνων. Ο συνδυασμός αυτός της εικό-
νας-χώρας με παιγνιώδη τρόπο είχε ως απώτερο στόχο τη διευκόλυνση ανάκλησης στη 
μνήμη των μαθητών πληροφοριών που αφορούσαν την Ευρωπαϊκή Ένωση. 
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8η δραστηριότητα: Tα παιδιά ζωγραφίζουν το εξώφυλλο του βιβλίου με τις οδηγίες του 
“μικρού συγγραφέα” - Χρονική διάρκεια: 1 διδακτική ώρα 

Οι μαθητές διάβασαν στην αγγλική γλώσσα τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής “how to 
write clearly” και τις εκτύπωσαν. Συζήτησαν για τη δομή των κειμένων της Ευρωπαϊκής Έ-
νωσης και επισήμαναν τα λάθη που πρέπει να αποφεύγει ένας καλός συγγραφέας. Τέλος, 
διάλεξαν και ζωγράφισαν ένα εξώφυλλο για τις οδηγίες αυτές και έφτιαξαν το δικό τους 
μικρό “οδηγό”.   

9η δραστηριότητα: Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες και γράφουν και χρωματίζουν τα δικά 
τους παραμύθια “Tα Ψαροκαλλιστεία” και το “Eλλαδοάσχημο” - Χρονική διάρκεια: 2 δι-
δακτικές ώρες 

Οι μαθητές χωρίστηκαν σε δύο μεγάλες ομάδες των επτά ατόμων και αποφάσισαν να γρά-
ψουν τα δικά τους παραμύθια. Η πρώτη ομάδα έγραψε “Tα Ψαροκαλλιστεία”, που βασί-
στηκαν στον ‘Καλόκαρδο Καρχαρία‘ της Λήδας Βαρβαρούση και η δεύτερη ομάδα έγραψε 
το “Eλλαδοάσχημο”, που βασίστηκε στο Ασχημόπαπο του Χανς Κρίστιαν Άντερσεν. Στη συ-
νέχεια οι μαθητές εικονογράφησαν τα παραμύθια τους αυτά με ζωγραφιές που φιλοτέχνη-
σαν οι ίδιοι. 

10η δραστηριότητα: Ανέβασμα θεατρικής παράστασης - Χρονική διάρκεια: 6 διδακτικές 
ώρες 

Οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού ανέβασαν το δικό του θεατρικό έργο “To Eλ-
λαδοάσχημο.‘‘ Στο στάδιο αυτό συμμετείχαν και οι μαθητές της ΣΤ΄ τάξης, οι οποίοι σε συ-
νεργασία με την υπεύθυνη εκπαιδευτικό και τους γονείς των μαθητών της Δ΄ τάξης έφτια-
ξαν τα δικά τους κουστούμια, καπελάκια και σκηνικά.  

11η δραστηριότητα : Αξιολόγηση του προγράμματος – Συμπεράσματα - Χρονική διάρκεια: 
1 διδακτική ώρα 

Με τη λήξη του προγράμματος οι μαθητές κλήθηκαν να εκφράσουν προφορικά τους προ-
βληματισμούς τους και τα συναισθήματά τους για το πρόγραμμα. Αξιολόγησαν “όλα” όσο 
βιώσαν και παρέλαβαν ως αναμνηστικό το βιβλίο “Μια παρέα με καρδιά” που μας στάλθη-
κε από την Αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Αθήνα.  

Αποτελέσματα 

Λαμβάνοντας υπόψη το τελικό αποτέλεσμα των “εργασιών” των μαθητών του δημοτικού 
προκύπτει ότι τα οφέλη που αποκόμισαν οι μαθητές από αυτήν την εποικοδομητική εμπει-
ρία είναι πραγματικά αξιόλογα. Οι μαθητές έγιναν πιο έμπειροι σε σχέση με τις δυνατότη-
τες που τους προσφέρει το διαδίκτυο. Επιπλέον, αφομοίωσαν πολιτισμικά στοιχεία άλλων 
χωρών, έμαθαν να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες και αύξησαν σε σημαντικό 
βαθμό τις γνώσεις τους σε σχέση με την οργάνωση και τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης. Απέκτησαν εξειδικευμένες γνώσεις σχετικά με ορισμένες πτυχές της Ευρωπαϊκής Ένω-
σης και βελτίωσαν την αυτοπεποίθηση τους μαθαίνοντας να δουλεύουν με αυτονομία. Επί-
σης, εξάσκησαν την κριτική τους σκέψη με το να σχολιάζουν τα παραμύθια και γενικότερα 
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τη ξένη λογοτεχνία των άλλων χωρών και με το να επιλέγουν τις πιο σημαντικές πληροφο-
ρίες από μια πληθώρα άρθρων προκειμένου να συμπεριληφθούν στα δικά τους project. 
Κατά συνέπεια, οι μαθητές βελτίωσαν και τις δεξιότητες πρόσληψης (receptive skills-
Harmer, 2001). Πέρα από αυτό, μέσω της απεικόνισης και συγγραφής των δικών τους πα-
ραμυθιών (συμπεριλαμβανομένου και το σενάριο από το “κουκλοθέατρο”) οι μαθητές βελ-
τίωσαν όχι μόνο τις καλλιτεχνικές τους δεξιότητες αλλά και τις δεξιότητες παραγωγής (pro-
ductive skills-Harmer, 2001). Στο σύνολό τους, όλα αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα του 
προγράμματος έθεσαν τα πρώτα ερείσματα για να κατανοήσουν οι μαθητές τη σπουδαιό-
τητα του ρόλου τους ως ενεργοί Ευρωπαίοι πολίτες.     

Συζήτηση 

Στο πλαίσιο προώθησης της ευρωπαϊκής ιδέας πρόεκυψαν πολλαπλά παραδείγματα καλής 
πρακτικής. Καταρχήν αυξήθηκε ο ζήλος όχι μόνο των μαθητών αλλά και των υπολοίπων εκ-
παιδευτικών για την υλοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων στο σχολείο μας όπως e-
twinning (Τουπλικιώτη, 2012) και Comenius. Επιπλέον, στο σχολείο δημιουργήθηκε η ‘δικιά 
μας ευρωπαϊκή γωνιά‘. Επιπρόσθετα, στη διάρκεια της ολοήμερης ζώνης του σχολείου επι-
τράπηκε η χρήση και αξιοποίηση της ιστοσελίδας: παιχνίδια και κουίζ για την Ευρωπαϊκή 
Ένωση. Τέλος, επειδή το σχολείο μας έχει δωρεάν σίτιση (πρόγραμμα Στ. Νιάρχου) συζητή-
θηκε να υλοποιήσει την επόμενη χρονιά ένα πρόγραμμα που θα εντάσσεται στην κατηγορία 
πολιτιστικών θεμάτων και θα σχετίζεται με τη διατροφή και το “Ευρωπαϊκό Σχέδιο κατανά-
λωσης φρούτων στα σχολεία.” 

Επίλογος 

Σε μια εποχή αμφισβήτησης των αξιών, έντονης οικονομικής κρίσης, όπου γίνεται έντονα 
λόγος για έξοδο της Ελλάδας από το ευρώ, θεωρώ ότι η προώθηση της ευρωπαϊκής ιδέας 
ήταν περισσότερο σημαντική από ποτέ. Με γνώμονα την ‘ενσυναίσθηση‘ (Σταλίκας & Χα-
μοδράκα, 2004) και το παιχνίδι ρόλων που υιοθετήθηκε, οι μαθητές κατάφεραν να νιώσουν 
ενεργοί πολίτες και να προβληματιστούν για τις πολιτικές εξελίξεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο. 
Ειδικότερος στόχος μας ήταν να εστιάσουμε στις έννοιες της διαφορετικότητας και της ποι-
κιλομορφίας οι οποίες αποτελούν χαρακτηριστικά της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Δαμουλιανού, 
2007). Με επίκεντρο το αγαπημένο θέμα των ευρωπαϊκών παραμυθιών-βιβλίων (e-books), 
δόθηκε στους μαθητές η δυνατότητα να γνωρίσουν καλύτερα τα πολιτισμικά στοιχεία των 
υπολοίπων χωρών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ανέπτυξαν την κριτική τους σκέψη και κατέλη-
ξαν στα δικά τους συμπεράσματα για τις ομοιότητες και τις διαφορές ανάμεσα στις ευρω-
παϊκές κουλτούρες. Τέλος, με τη τελευταία μας δράση επιτεύχθηκε ένας από τους πιο ση-
μαντικούς στόχους του προγράμματος Τeachers4Εurope, το να γίνουν ‘οι εκπαιδευόμενοι’ 
κοινωνοί της Ευρωπαϊκής ιδέας.  
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ναπτά έτη σε μαθητές ΣΤ΄ τάξης ΕΑΕΠ Δημοτικών Σχολειών δίνοντας προτεραιότητα όχι 
στην τεχνογνωσία και την εξειδίκευση, αλλά στις έννοιες του ψηφιακού και μιντιακού 
γραμματισμού, της συλλογικής έκφρασης, της ανάδυσης της προσωπικότητας του ενεργού 
πολίτη με κριτική στάση και της ψυχοκοινωνικής υποστήριξης των μαθητών στη μετάβασή 
τους από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο. 
 
Λέξεις κλειδιά: οπτικοακουστική έκφραση, φωτοαφήγηση, βίντεο, οπτικοακουστική εφαρ-
μογή iPad, πρόγραμμα μοντάζ, πρόγραμμα επεξεργασίας ήχου  
 

Εισαγωγή 

Το πρόγραμμα της οπτικοακουστικής έκφρασης των μαθητών της ΣΤ΄ τάξης, που αναλύεται 
στην παρούσα εισήγηση, προέκυψε τις τρεις τελευταίες σχολικές χρονιές σε Ολοήμερα Δη-
μοτικά Σχολεία με Ενιαίο Αναμορφωμένο Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (ΕΑΕΠ) κατά τη διάρ-
κεια του υποχρεωτικού μονόωρου μαθήματος της Θεατρικής Αγωγής. Αναπτύχθηκε στο 
πλαίσιο εγκεκριμένων καινοτόμων σχολικών προγραμμάτων διπλής φύσης. Συνδυάστηκε ο 
τομέας της Αγωγής Υγείας με θέμα τη «Μετάβαση από το Δημοτικό στο Γυμνάσιο» με τον 
τομέα των Πολιτιστικών θεμάτων με στόχο την παραγωγή ταινιών μικρού μήκους με βίντεο 
ή φωτοαφηγήσεις, δηλαδή οπτικοακουστικές αφηγήσεις με διαδοχικές εικόνες και συνο-
δευτικούς ήχους και κείμενα. 
 
Πιο συγκεκριμένα, τις σχολικές χρονιές 2011-2012 και 2012-2013 καθένα από τα τρία τμή-
ματα της ΣΤ΄ τάξης των συστεγασμένων 76ου/138ου Δ.Σ. Αθηνών ετοίμασε από μία ταινία 
μικρού μήκους. Το ίδιο συνέβη τη σχολική χρονιά 2013-2014 με τα δυο τμήματα της ΣΤ΄ τά-
ξης του 1ου Δ.Σ. Σπάρτης. Οι ταινίες προβλήθηκαν στις αποχαιρετιστήριες γιορτές της ΣΤ΄ 
τάξης και μοιράστηκαν σε cd σε όλους τους μαθητές της ΣΤ΄ τάξης. Οι τρεις ταινίες μικρού 
μήκους της σχ. χρονιάς 2011-2012 στάλθηκαν και προβλήθηκαν στην Ευρωπαϊκή Συνάντηση 
Νεανικής Οπτικοακουστικής Δημιουργίας – Camera Zizanio στα πλαίσια του Διεθνούς Φε-
στιβάλ Κινηματογράφου Ολυμπίας για Παιδιά και Νέους, που αποτελεί τη μεγαλύτερη συ-
νάντηση οπτικοακουστικής δημιουργίας παιδιών και νέων ανθρώπων ως 20 χρόνων στην 
Ευρώπη. 

Ψηφιακή ιστορία «αυτοπαρουσίασης» κάθε τμήματος 
 

Οι ταινίες αναπτύχθηκαν εξ ολοκλήρου από τα παιδιά βασισμένες στα δικά τους ενδιαφέ-
ροντα. Η σύλληψη της συλλογικής ιδέας «αυτοπαρουσίασης» του κάθε τμήματος προέκυψε 
σταδιακά μέσα από ένα συνδυασμό εργασιών οπτικοακουστικής έκφρασης και βιωματικών 
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δραστηριοτήτων προετοιμασίας των μαθητών για την μετάβαση από τη μια βαθμίδα εκ-
παίδευσης στην επόμενη (ΚΕΘΕΑ, 1998).  
 
Στη συνέχεια, η σκηνοθεσία, η βιντεοσκόπηση, η επιλογή υλικού από άλλες πηγές (όπως η 
μουσική ή εικόνες από το διαδίκτυο ή έντυπα μέσα) και η τελική συναρμολόγηση του συ-
γκεντρωμένου υλικού οργανώθηκε από την ίδια την ομάδα των μαθητών κάθε τμήματος. 
Μόνο ο συντονισμός του μαθήματος/προγράμματος και του μοντάζ έγινε από την υπεύθυ-
νη εκπαιδευτικό, χωρίς να δοθεί ούτε θέμα εργασίας ούτε καταγεγραμμένο σενάριο.  

Όπως αναγνωρίζει ο Potter (2012), μέσω μιας ταινίας «αυτοπαρουσίασης» οι μαθητές κα-
ταφέρνουν να «αποτυπώσουν ένα ορόσημο της ταυτότητάς τους που αλλάζει» (σελ. 122). 
Παρουσιάζουν τις αναμνήσεις τους από τις εμπειρίες στους χώρους του σχολείου, όπου 
μεγάλωσαν και άλλαξαν κατά τη διάρκεια της φοίτησης των έξι ετών. Παρουσιάζουν τις με-
ταξύ τους σχέσεις και τους φόβους τους να μη χάσουν τους αγαπημένους φίλους τους ή τις 
ελπίδες τους να βρουν νέους φίλους. Παρουσιάζουν τον θαυμασμό ή την κριτική τους απέ-
ναντι τόσο στους δασκάλους τους όσο και στο εκπαιδευτικό σύστημα, όπως το βίωσαν και 
το προσλαμβάνουν «στο κατώφλι από την παιδική ηλικία στην εφηβεία».  
 
Όμως, παρατηρήθηκε ότι δύο από τα οχτώ τμήματα της ΣΤ΄ τάξης, όπου εφαρμόστηκε το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα οπτικοακουστικής έκφρασης, επέλεξαν συλλογικά στην ταινία 
της «αυτοπαρουσίασής» τους να αποτυπώσουν το πώς προσλαμβάνουν τον κόσμο γύρω 
τους σε καιρό κρίσης. Τα παιδιά αντί να εκφράσουν τις προσωπικές αγωνίες για τον απο-
χαιρετισμό του Δημοτικού, επέλεξαν να εστιάσουν την ματιά τους στην πολιτική, οικονομι-
κή και ηθική κατάσταση της χώρας και της εποχής μας, διευρύνοντας το όρια της ταυτότη-
τάς τους από μαθητές σε πολίτες σε ένα τόσο σημαντικό μεταβατικό στάδιο της ζωής τους 
και της χώρας μας εν καιρώ κρίσης. Οι ιστορίες καταρχήν μάς βοηθούν να βρούμε νόημα 
στο χάος της ζωής, όπως αναγνωρίζει η δραματοθεραπεία. Επιπλέον, ο συνδυασμός της 
αφήγησης της ιστορίας με την καλλιέργεια της κριτικής σκέψης των μαθητών αποτελεί ση-
μαντικό εκπαιδευτικό εργαλείο στην ψηφιακή εποχή.  
 

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες των μαθητών  
για την εφαρμογή του οπτικοακουστικού προγράμματος 

 
Η εξοικείωση των παιδιών κάθε τμήματος με τα ψηφιακά μέσα, καθώς και ο αριθμός των 
διαθέσιμων μέσων του σχολείου και των παιδιών για φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και 
ηχογράφηση καθόριζαν κάθε φορά τον τρόπο δουλειάς.  
 

Η φωτογραφία επιλέχθηκε στις περιπτώσεις που τα παιδιά δεν είναι εξοικειωμένα με την 
τεχνολογία, γιατί αποφεύγει διαδικασίες μοντάζ. Με τη φωτογραφία, επίσης, γίνεται πιο 
ξεκάθαρη απ’ ότι με το βίντεο η διαμεσολάβηση του δημιουργού και η υποκειμενική ματιά 
"του άλλου", που εκφράζεται για κάποιο πολύ συνηθισμένο θέμα ή αντικείμενο γύρω μας. 
Η συνειδητοποίηση της επιλογής του ποια εικόνα τραβάω και πώς, η κατανόηση της υπο-
κειμενικής ματιάς κάθε μέλους της ομάδας και κατ’ επέκταση της διαφορετικής θεώρησης 
του κόσμου που μας περιβάλλει πλουτίζει τη δυνατότητά μας να αντιμετωπίζουμε κριτικά 

1296

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



την πραγματικότητα γύρω μας (Ανδριοπούλου, 2010). Τα παιδιά αρχίζουν να κατανοούν ότι 
τα οπτικοακουστικά μέσα και κατά προέκταση ο κινηματογράφος, η τηλεόραση, το ραδιό-
φωνο και το διαδίκτυο μπορούν να κατασκευάσουν νέες πραγματικότητες χρησιμοποιώ-
ντας την εικόνα και τους ήχους (Λεωνίδα, 2009).  

Αρχικές οπτικοακουστικές δραστηριότητες προετοιμασίας των μαθητών  

Ο βασικός στόχος των αρχικών οπτικοακουστικών δραστηριοτήτων που επιλέξαμε ήταν η 
κατάκτηση του μηχανισμού της οπτικοακουστικής αφήγησης και της αισθητικής της. Για τη 
σημειολογία των βασικών κάδρων (κοντινό - μεσαίο – γενικό) προβάλαμε την παρουσίαση 
του Νεανικού Πλάνου με τίτλο «Στοιχεία της κινηματογραφικής γλώσσας» (Θεοδοσίου, 
χ.η.). Ζητήσαμε αρχικά την αφήγηση μέσα από παράθεση διαδοχικών ακίνητων εικόνων 
μιας απλής δράσης από την καθημερινότητα των μαθητών (Οδηγός εκπαιδευτικού, 2011). 
Έπειτα, ζητήσαμε μια φωτοαφήγηση με 4 φωτογραφίες, όπου εναλλάσσονταν το γενικό με 
το μεσαίο και το κοντινό κάδρο, για να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη σημειολογία των κά-
δρων (Θεοδωρίδης, 2003). Τέλος, οδηγηθήκαμε στην οπτικοακουστική αφήγηση μυθοπλα-
σίας με διαδοχικές εικόνες, όπου σε μεταγενέστερο στάδιο προσθέσαμε και συνοδευτικούς 
"εικονικούς ήχους" (γραπτός λόγος σε "μπαλονάκια") ή ηχογραφημένους ή-
χους/αφήγηση/διαλόγους (Θεοδωρίδης, 2008. Κιούκας, 2002).  

 
Οπτικοακουστικές εφαρμογές για iPad 

Ανάλογα με τις ανάγκες της δραματουργίας και της σκηνοθεσίας της ομάδας κάθε τμήμα-
τος, εκτός από τις φωτογραφίες για τις φωτοαφηγήσεις, τραβήξαμε βίντεο, καθώς και χρη-
σιμοποιήσαμε δυο οπτικοακουστικές εφαρμογές για iPad, που ανήκει στην υπεύθυνη εκ-
παιδευτικό του προγράμματος. Πιο συγκεκριμένα, χρησιμοποιήθηκε η εφαρμογή iMotion 
HD για stop-motion animation και η εφαρμογή Puppet Pals HD (για καταγραφή της κίνησης 
χαρακτήρων πάνω σε φόντο παράλληλα με την ηχογράφηση της αφήγησης).  
 

Προγράμματα μοντάζ και επεξεργασίας ήχου 
 
Για το μοντάζ του τελικού συγκεντρωμένου οπτικοακουστικού υλικού χρησιμοποιούμε δυο 
εύκολα προγράμματα: είτε το iMovie είτε το Windows Movie Maker, ανάλογα με τη συμβα-
τότητα των αρχείων εικόνας που συγκέντρωνε το κάθε τμήμα και ανάλογα με τη δυνατότη-
τα μετατροπής των αρχείων.  
 
Ηχογραφούσαμε ξεχωριστά τον ήχο με εξωτερικό μικρόφωνο ή συσκευή mp3 player των 
μαθητών για καλύτερα αποτελέσματα. Χρησιμοποιήσαμε το πρόγραμμα Audacity για την 
επεξεργασία του ήχου πριν τον προσθέσουμε στην εικόνα.  
 
Λόγω μη διαθεσιμότητας του εργαστηρίου Η/Υ των ΕΑΕΠ Δ.Σ. κατά τη διάρκεια του μαθή-
ματος της Θεατρικής Αγωγής, δουλεύαμε ομαδικά την οργάνωση του συγκεντρωμένου υλι-
κού και το μοντάζ με το προσωπικό notebook ή iPad της υπεύθυνης εκπαιδευτικού, τα ο-
ποία χειριζόταν η ίδια μέσα στην τάξη, αλλά και εκτός διδακτικού ωραρίου.  
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Παρουσίαση του project για την παραγωγή Αντι-δελτίου Ειδήσεων  
με το τμήμα ΣΤ΄2 του 76ου Δ.Σ. Αθηνών (σχ. χρ. 2012-2013) 

  
Παρακάτω παρουσιάζεται ο τρόπος δουλειάς με ένα από τα δυο τμήματα, που επέλεξαν να 
εστιάσουν στην πολιτική, οικονομική και ηθική κατάσταση της εποχής μας με ένα project 
παραγωγής Αντι-δελτίου Ειδήσεων για τα δικαιώματα των παιδιών όλου του κόσμου.  

 
Αφόρμηση του project 

 
Την Παγκόσμια Ημέρα του Παιδιού, 11-12-2012, μια σπονδυλωτή παρουσίαση θεατρικών 
δρώμενων με θέμα τα δικαιώματα επιβίωσης των παιδιών σε όλον τον κόσμο, που αυτο-
σχεδίασαν οι μαθητές των τμημάτων της Γ΄ τάξης, παρουσιάστηκε στα υπόλοιπα 15 τμήμα-
τα των συστεγασμένων 76ου/138ου Δ.Σ. Αθηνών. Την παρουσίαση στις 11-12 ακολούθησαν 
σχετικά εργαστήρια για κάθε τμήμα των σχολείων στην ώρα της Θεατρικής Αγωγής που δι-
δάσκω, όπου οι μαθητές έμαθαν παίζοντας.  
 
Στα τρία τμήματα της ΣΤ΄ τάξης που παρακολούθησαν την παραπάνω παράσταση και τα 
σχετικά εργαστήρια μοιράστηκαν γραπτά ερωτηματολόγια κατανόησης των κεντρικών προ-
βληματισμών της παράστασης. Καταλήξαμε στα εξής συμπεράσματα: η συντριπτική πλειο-
ψηφία δεν μπορούσε ούτε καν να διανοηθεί ότι από τα παιδιά του Τρίτου Κόσμου και των 
εμπόλεμων χωρών λείπουν τα αυτονόητα δικαιώματα επιβίωσης, όπως στέγη, κρεβάτι, νε-
ρό, φαγητό, χρόνος για παιχνίδι και σχολείο κλπ. Επίσης, όλοι οι μαθητές συμφώνησαν ότι 
το σχολείο είναι πρωτίστως υπεύθυνο να τους ενημερώσει σχετικά (αντί των γονιών ή των 
ΜΜΕ). Τέλος, όλοι οι μαθητές συμφώνησαν ότι θα μπορούσαν να βοηθήσουν με τη συνει-
σφορά τους στις ανθρωπιστικές οργανώσεις, τις διαφημίσεις των οποίων είχαν δει στην 
τηλεόραση ή στις σχετικές αφίσες στην ειδικά διαμορφωμένη αίθουσα της Θεατρικής Αγω-
γής. 
 
Στο τμήμα του ΣΤ2 οι μαθητές ευαισθητοποιήθηκαν τόσο πολύ που κατέληξαν στον εξής 
τρόπο συνεισφοράς τους στα προβλήματα αυτών των παιδιών: μετά την προτροπή μιας 
συμμαθήτριάς τους αποφάσισαν να γυρίσουν μια ταινία μικρού μήκους με αυτό το θέμα. 
Με την παρουσίασή της στο διαδίκτυο και στην ιστοσελίδα του σχολείου σκέφτηκαν ότι θα 
μπορούσαν να κερδίσουν μεγάλη απήχηση, έτσι ώστε όλοι να μάθουν τι συμβαίνει στον 
Τρίτο Κόσμο και να βοηθήσουν περισσότερο. Συμφωνήσαμε να ετοιμάσουμε ένα Δελτίο 
Ειδήσεων ως τον Ιούνιο του 2013, που θα ασχολείται με τα δικαιώματα των παιδιών σε ό-
λον τον κόσμο. Αποφασίσαμε να το ονομάσουμε «Αντι-δελτίο Ειδήσεων», αφού τα ΜΜΕ 
δεν μας έχουν συνηθίσει σε τέτοιου είδους ειδήσεις.  

 
Στόχοι του project 

Όσον αφορά στους διδακτικούς στόχους, αναμένεται οι μαθητές να αναζητήσουν τις αιτίες 
των προβλημάτων των παιδιών του Τρίτου Κόσμου, ώστε να κατανοήσουν και τους τρόπους 
επίλυσης. Να ερευνήσουν πώς η απόλυτη φτώχεια καταργεί τα δικαιώματα. Να κατανοή-
σουν γιατί ο κόσμος των μεγάλων, όπως το σχολείο και τα παραδοσιακά ΜΜΕ, προσφέρει 
ελλιπή ενημέρωση για αυτά τα θέματα.  
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Σκοπός η ανάπτυξη των δεξιοτήτων έρευνας, οργάνωσης, συγγραφής, παρουσίασης και 
αξιολόγησης του συγκεντρωμένου υλικού από την εξοικείωση των μαθητών με την ανεύρε-
ση εναλλακτικών πηγών πληροφόρησης στο διαδίκτυο, την αξιολόγηση της εγκυρότητάς 
τους, την ταξινόμησή τους και την αξιοποίησή τους, καθώς και με την αρχισυνταξία ενός 
Δελτίου Ειδήσεων.  

Όσον αφορά στους τεχνολογικούς στόχους, αναμένεται οι μαθητές να εξοικειωθούν με τα 
εργαλεία της ψηφιακής αφήγησης (κάμερες, μικρόφωνα κλπ.).  

Όσον αφορά στους παιδαγωγικούς στόχους, αναμένεται οι μαθητές να ενεργοποιήσουν τη 
φαντασία τους και να αναπτύξουν την ομαδοσυνεργατική μάθηση. Δίνεται έμφαση στη λή-
ψη αποφάσεων με συζήτηση και συνεργασία, στην υποστήριξη της προσωπικής γνώμης του 
καθενός με επιχειρήματα, στην αναγνώριση και ικανότητα διαπραγμάτευσης συγκρουσια-
κών καταστάσεων. Καλλιεργείται η υπευθυνότητα, η ανάληψη πρωτοβουλιών και η αυτε-
νέργεια των μαθητών. Ενισχύονται οι περιθωριοποιημένοι μαθητές με χαμηλή αυτοεκτίμη-
ση μέσα από την ανακάλυψη των ιδιαίτερων κρυφών τους ταλέντων.  

Όσον αφορά στους στόχους σε επίπεδο στάσεων, αναμένεται οι μαθητές να αναζητήσουν 
τρόπους ενίσχυσης των παιδιών του κόσμου, αναγνωρίζοντας την αξία της εθελοντικής ερ-
γασίας και τη σημασία της προάσπισης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ειρήνης και της 
δημοκρατίας. Καλλιεργείται η κριτική σκέψη των μαθητών για ενεργούς μαθητές κι εν δυ-
νάμει πολίτες. 

Υλοποίηση των εργασιών του project  
 

1. Έρευνα και αξιολόγηση εγκυρότητας ειδήσεων 
Γενάρης- Φλεβάρης 2013 

Α. Συζήτηση για τον ενδεδειγμένο τρόπο αναζήτησης σχετικών πληροφοριών στα έντυπα 
ΜΜΕ, στο διαδίκτυο και στις ειδήσεις στην τηλεόραση και στο ραδιόφωνο. 
Β. Ατομική αναζήτηση ειδήσεων με φωτογραφίες και παρουσίασή τους στην τάξη. Συζήτηση 
και αξιολόγησή τους από την ομάδα του τμήματος.  

Μάρτης 2013 
Γ. Συλλογή και κατηγοριοποίηση ειδήσεων και φωτογραφιών. Ορισμός των θεματικών του 
Αντι-δελτίου. 
Δ. Χωρισμός σε σταθερές ομάδες ανάλογα με το ενδιαφέρον των μαθητών για τις παραπά-
νω θεματικές του Αντι-δελτίου. 

Απρίλης 2013 
2. Αρχισυνταξία Αντι-δελτίου Ειδήσεων: 
Α. Όσον αφορά στην μορφή της παρουσίασης της κάθε θεματικής ενότητας, η αρχική ιδέα 
για την μορφή παρουσίασης της κάθε ενότητας ήταν η εξής: τι αρνητικό συμβαίνει στην 
πραγματικότητα- τι θετικό προσφέρουν οι ανθρωπιστικές οργανώσεις για αυτή την κατά-
σταση- πώς καυτηριάζουν/καταγγέλλουν με την τέχνη τους τη σκληρή πραγματικότητα υ-
ποψιασμένοι καλλιτέχνες π.χ. τραγουδιστές της hip-hop. Αλλά τελικά κατά τη διάρκεια των 
εργασιών του project μεγάλη βάση δόθηκε στη διαδοχή των ειδήσεων και των φωτογρα-
φιών που είχαν συγκεντρωθεί. Σύμφωνα με το «ιδεολογικό» μοντάζ του Αϊζενστάιν, «το 
πρώτο πλάνο έχει ένα φορτίο άλφα, το δεύτερο ένα φορτίο βήτα και όταν κολλήσω τα δύο 
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πλάνα στο μυαλό του θεατή θα σχηματιστεί μία τρίτη έννοια, από την διαλεκτική τους σχέ-
ση. Η ιδέα που ξεπηδά από το μοντάζ είναι άμεσα σαφής και αντιληπτή μέσα από την δια-
νοητική διεργασία συσχετισμού των δύο πλάνων. Με το μοντάζ υποβάλλουμε μια έννοια 
που οι ίδιες οι εικόνες εξ’ αντικειμένου δεν διαθέτουν, μια έννοια που προκύπτει αποκλει-
στικά και μόνο από την μεταξύ των εικόνων σχέση» (Ραφαηλίδης, 1996).  
 
Έτσι, δημιουργήθηκαν πολλά αντιθετικά ζεύγη εικόνων. Με τον σχολιασμό τους οι μαθητές 
κατάφεραν να αναδείξουν το κεντρικό μήνυμα και την οπτική της κάθε ομάδας πάνω στην 
ενότητα που έχει επιλέξει: για παράδειγμα επέλεξαν να τονίσουν τις συνέπειες των κατα-
ναλωτικών συνηθειών των αναπτυγμένων χωρών στο ανθρώπινο δυναμικό των αναπτυσ-
σόμενων χωρών ή να δώσουν έμφαση στο πόσο ίδιες είναι οι ανάγκες όλων των παιδιών 
για τροφή, προστασία, μόρφωση και αγάπη άσχετα με αν ζουν σε αναπτυγμένη ή υποανά-
πτυκτη χώρα κλπ.  
 
Β. Καταγραφή ειδήσεων ανά ενότητες από τις καθορισμένες ομάδες. Με βάση τα επτά 
στοιχεία της αφήγησης σύμφωνα με τον Joe Lambert (2003, σελ. 9-19), εστιάσαμε στο αν 
είναι ξεκάθαρος ο σκοπός και η εστίαση της αφήγησης, αν κινητοποιεί το ενδιαφέρον, αν 
δημιουργεί συγκίνηση και αν η επιλογή των εικόνων συνεισφέρει στην κατάλληλη οπτικο-
ποίηση της αφήγησης. 

Μάης-Ιούνης 2013: 
3. Έλαβε χώρα η βιντεοσκόπηση, η ψηφιοποίηση όλων των εικόνων και η ηχογράφηση. Ό-
λοι οι μαθητές ηχογραφήθηκαν για το Αντι-δελτίο, προσπαθώντας να υπογραμμίσουν το 
μήνυμα της κάθε είδησης με τον προσωπικό τους τρόπο αφήγησης. 
4. Όσον αφορά στο soundtrack, μια ομάδα μαθητών πήρε την πρωτοβουλία να γράψει στί-
χους και να τους μελοποιήσει σε hip-hop. Ο δάσκαλος της μουσικής του σχολείου δέχτηκε 
να τους βοηθήσει στην ηχογράφηση του τραγουδιού, που συμπεριλήφθηκε στο τελικό Αντι-
δελτίο. Το hip-hop επιλέχθηκε για να δώσει ρυθμό και να αντισταθμίσει το «βαρύ» περιε-
χόμενο των ειδήσεων. Επίσης, μια ομάδα μαθητών που ασχολιόταν με τη σύγχρονη ελληνι-
κή σκηνή της ραπ πήρε την πρωτοβουλία να επενδύσει μουσικά το Αντι-δελτίο με ελληνικά 
ραπ τραγούδια παρόμοιας θεματικής. 
5. Το μοντάζ έγινε σύμφωνα με τις επιθυμίες των μαθητών από την υπεύθυνη εκπαιδευτικό 
εκτός σχολικού ωραρίου. Έμφαση δόθηκε στον κατάλληλο συνδυασμό της οικονομίας των 
μέσων της αφήγησης με τον ρυθμό, ώστε να «αναπνέει» η αφήγηση, έστω κι αν «θυσιάσα-
με» κάποιες υπο-ενότητες ειδήσεων. 
 

Αξιολόγηση του project 

 
Η μέθοδος project αποτελεί μια ανοικτή διαδικασία μάθησης, χωρίς αυστηρά προκαθορι-
σμένες διαδικασίες και δυνατότητες. Εξελίσσεται ανάλογα με την εκάστοτε κατάσταση και 
το ενδιαφέρον των συμμετεχόντων. Ο βαθμός κινητοποίησης του συνόλου του τμήματος 
από το project οπτικοακουστικής έκφρασης που ολοκληρώσαμε αποδεικνύεται από το εξής 
γεγονός: ένα τμήμα με «ένωση κυρίων», όπου «ορισμένα μέλη της ομάδας εκδηλώνουν 
συμπεριφορά εχθρική και γεμάτη σαρκασμό, και αναστατώνουν όλη την ομάδα καθιστώ-
ντας πραγματικά δύσκολη την ομαδική εργασία» (Βασάλα, 2011, σελ. 97) κατάφερε να συ-
νεργαστεί σε ένα «φθίνουσας καθοδήγησης project», όπου «η εκπαιδευτικός θέτει τα ερω-

1300

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



τήματα, αλλά οι μαθητές επιλέγουν τα βήματα και τις δράσεις της έρευνας, την οποία ολο-
κληρώνουν υπό την καθοδήγησή της» (Βασάλα, 2011, σελ. 38). Η συλλογική λήψη αποφά-
σεων βοήθησε ιδιαίτερα τους μαθητές της «ένωσης κυρίων» να εξελίξουν σημαντικά τις 
δεξιότητες διατύπωσης επιχειρημάτων και διαπραγμάτευσης. 
 
Αξιολογήθηκε επίσης το portfolio της κάθε ομάδας. Φάνηκε ότι η εμπειρία που απέκτησαν 
οι μαθητές από την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες οδήγησε στην αμφισβήτηση 
της εκ προοιμίου εγκυρότητας των ειδήσεων των ΜΜΕ. Κατανόησαν ότι η επιλογή των ει-
δήσεων, των εικόνων, του ήχου και της μουσικής έχει τόσο μεγάλη δύναμη, που μπορεί να 
κατασκευάσει νέες «πραγματικότητες». Η κριτική προσέγγιση αποτελεί εκ των ων ουκ άνευ 
στοιχείο στον μιντιακό γραμματισμό, για την αξιολόγηση (αποδοχή ή απόρριψη) των προϊ-
όντων των ΜΜΕ. Η θεωρία της Cary Bazalgette για τα «3Cs» της Παιδείας στα Μ.Μ.Ε. στηρί-
ζεται σε τρεις δομικούς άξονες (όπως αναφέρεται από την Ανδριοπούλου, 2010): την κριτι-
κή, την πολιτιστική και τη δημιουργική προσέγγιση. Σε αυτό το project δουλεύτηκαν με 
βιωματικό τρόπο και με αυτενέργεια των μαθητών και οι τρεις άξονες. 

Τέλος, μοιράστηκε ατομικό γραπτό ερωτηματολόγιο. Προέκυψε ότι το πιο ουσιαστικό κέρ-
δος των μαθητών από τη συμμετοχή τους στο μάθημα ήταν ότι ασχολήθηκαν με κάτι που 
τους αρέσει, ότι αισθάνθηκαν το σχολείο και τους συμμαθητές τους περισσότερο κοντά 
τους και ότι έμαθαν να συνεργάζονται. 

Συμπεράσματα 
 

Συνοψίζοντας, γίνεται σαφές ότι στο συγκεκριμένο πρόγραμμα οπτικοακουστικής έκφρασης 
επιλέξαμε να δοθεί προτεραιότητα στις έννοιες του ψηφιακού γραμματισμού, της συλλογι-
κής έκφρασης και της ανάδυσης της προσωπικότητας του ενεργού πολίτη με κριτική στάση, 
παρά στην τεχνογνωσία και την εξειδίκευση. Το προβάδισμα της καλλιέργειας αυτών των 
εννοιών σε σχέση με την τεχνογνωσία του «ειδικού» προβλεπόταν και στο Πρόγραμμα 
Σπουδών για την Οπτικοακουστική Έκφραση στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση (Πρόγραμμα 
Σπουδών για το «Νέο Σχολείο», 2011). Το συγκεκριμένο Πρόγραμμα Σπουδών, αν και δημο-
σιεύτηκε ως μέρος της Πρότασης Β΄ για το πεδίο του Πολιτισμού, δεν έχει εφαρμοστεί ως 
τώρα.  
 
Η ιστορία παραμένει, λοιπόν, το πρωταρχικό στοιχείο και στην ψηφιακή εποχή της αφήγη-
σης, έστω κι αν πολλές φορές δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην επιλογή των οπτικοακουστι-
κών μέσων. Γι’ αυτό η τεχνολογία ούτε καταργεί τον καθηγητή της τάξης ούτε τον μετατρέ-
πει σε ψηφιακό μάγο. Σύμφωνα με τον Jason Ohler (2013), οι μαθητές τώρα περισσότερο 
από ποτέ χρειάζονται την καθοδήγηση ενός καθηγητή, όχι τόσο για να μάθουν να χρησιμο-
ποιούν τα ψηφιακά μέσα, αλλά για να πουν τις ιστορίες τους με «καθαρότητα και ανθρω-
πιά» (σελ. 13-4).  
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Εκπαιδευτικός Π.Ε.70, Μεταπτυχιακός φοιτητής 

panosteacher@yahoo.gr 

Μάνεσης Νικόλαος 
Διδάκτορας, Σχολικός Σύμβουλος Π.Ε.70 2ης Περιφέρειας Δ.Ε. Αχαΐας 

nmanesis@otenet.gr 
 

Περίληψη 

Το παρόν διδακτικό σενάριο αφορά στη διδασκαλία του γνωστικού αντικειμένου των Θρη-
σκευτικών της Δ΄ τάξης του Δημοτικού Σχολείου και λειτουργεί ως επέκταση του κεφαλαί-
ου: «Νέος δρόμος, καινούρια ζωή», της διδακτικής ενότητας: «Ο ακούραστος οδοιπόρος 
Παύλος κηρύττει στη Ελλάδα». Η διδασκαλία εφαρμόζει τις εκπαιδευτικές πρακτικές των 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση και δομείται πάνω στη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών που 
μπορούν να καλύψουν τους στόχους που θέτει η διδασκαλία. Σκοπός της διδακτικής πα-
ρέμβασης είναι η κατανόηση του έργου του Αποστόλου Παύλου μέσα από την οπτικοποίη-
ση της διαδρομής του, διατηρώντας μία ερευνητική διάθεση για την εύρεση των επιμέρους 
στοιχείων της διδασκαλίας του. Τόσο το στάδιο της επεξεργασίας του θέματος όσο και η 
αξιολόγηση σχεδιάστηκαν με τη χρήση των κατάλληλων λογισμικών που διατηρούν ένα πε-
ριβάλλον οικοδόμησης και ανακάλυψης της γνώσης. 
 
Λέξεις – Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, ΤΠΕ, Θρησκευτικά 

 
Εισαγωγή 

Με το σενάριο αυτό γίνεται προσπάθεια ώστε οι εργασίες των μαθητών να στηρίζονται 
στην αρχή της ενεργητικής μάθησης και της «ανακάλυψης» της γνώσης (Κολιάδης, 1997). 
Με αυτό τον τρόπο κεντρίζεται το ενδιαφέρον τους, εξασφαλίζεται η ταχύτερη γνώση και η 
ανάπτυξη της δημιουργικότητάς τους, μέσα από την ικανοποίηση ταυτόχρονα μαθησιακών 
και μη στόχων. 

Το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο λειτουργεί ως επέκταση του κεφαλαίου: «Νέος δρόμος, 
καινούρια ζωή», της διδακτικής ενότητας: «Ο ακούραστος οδοιπόρος Παύλος κηρύττει στη 
Ελλάδα», του μαθήματος των Θρησκευτικών της Δ΄ τάξης. 

Ο εκπαιδευτικός λειτουργεί ως διευκολυντής - διαμεσολαβητής - εμψυχωτής της μάθησης, 
χρησιμοποιώντας τις Νέες Τεχνολογίες που διευρύνουν τα περιθώρια αυτενέργειας του 
μαθητή στην αναζήτηση της γνώσης (Σολομωνίδου, 2006; Ράπτης & Ράπτη, 2007).  

Το συγκεκριμένο σενάριο είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. του γνωστικού αντικειμένου των Θρη-
σκευτικών (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2003), αφού οι μαθητές σύμφωνα με αυτό πρέπει να 
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κατανοήσουν ότι ο Απόστολος Παύλος ήταν ένας ακούραστος οδοιπόρος, ο οποίος παρά 
τους κινδύνους που αντιμετώπιζε, συνέχισε να κηρύττει και να διαδίδει το λόγο του Ευαγ-
γελίου, καθώς επίσης και να συνειδητοποιήσουν την ευθύνη που έχουμε οι σημερινοί Έλ-
ληνες να μελετήσουμε τη διδασκαλία και τη ζωή του. Έτσι εξυπηρετείται και ο γενικός σκο-
πός της διδασκαλίας του μαθήματος των Θρησκευτικών, αφού η θρησκευτική εκπαίδευση 
των μαθητών, συνιστά όρο της ηθικής και πνευματικής τους ανάπτυξης και έχει ύψιστη κοι-
νωνική σημασία. Επιπλέον δεν παραγνωρίζεται το γεγονός πως η θρησκευτική τους εκπαί-
δευση πραγματοποιείται και στο πλαίσιο άλλων θεσμών (οικογένεια, Εκκλησία) και η παρο-
χή της στο σχολικό περιβάλλον λειτουργεί συμπληρωματικά και συντελεί στην ολοκληρω-
μένη μόρφωσή τους. 

Κατά τη διδασκαλία θα αξιοποιηθούν τα λογισμικά: α) Γενικής Χρήσης Δημ. Παρουσιάσεων, 
β) Ψηφιακής ηλεκτρονικής εγκυκλοπαίδειας, Wikipedia με τη βοήθεια ενός Φυλλομετρητή, 
γ) αξιοποίηση μιας εφαρμογής Οπτικοποίησης, Google Earth, δ) εννοιολογικής χαρτογρά-
φησης (CmapTools) και ε) Ηλεκτρονικής αξιολόγησης (Hot Potatoes), στο εργαστήριο πλη-
ροφορικής του σχολείου. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών 

Οι μαθητές γνωρίζουν βασικές έννοιες του Χριστιανισμού, όπως η Ανάσταση του Κυρίου, η 
Διδασκαλία του Χριστού, η Ανάληψη, η Πεντηκοστή, αλλά και του ειδωλολατρικού περι-
βάλλοντος του ευρύτερου χώρου. Επίσης έχουν αντιληφθεί τη σημασία της διάδοσης του 
Ευαγγελίου, καθώς και τις δυσκολίες εξάπλωσής του. Όσον αφορά τα λογισμικά που θα 
χρησιμοποιηθούν, οι μαθητές μπορούν να τα χειριστούν, αφού έχουν εργαστεί σε αυτά σε 
προηγούμενα μαθήματα και είναι εξοικειωμένοι με τη χρήση τους.  

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Η προτεινόμενη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου είναι τρεις διδακτικές ώρες. 

Οι εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών 

Στο παρόν εκπαιδευτικό σενάριο διδασκαλίας, προκειμένου να μελετήσουμε τις εναλλακτι-
κές αντιλήψεις των μαθητών μας, τους δίνουμε να απαντήσουν γραπτώς σε ερώτημα που 
αφορά στο πώς πιστεύουν ότι οι Έλληνες ήρθαν σε επαφή και γνώρισαν για το Χριστιανι-
σμό. Από τα γραπτά τους κείμενα ίσως συμπεράνουμε ότι πιστεύουν πως ο ίδιος ο Χριστός 
δίδαξε στους προγόνους μας, γι’ αυτό και το Ευαγγέλιο είναι γραμμένο και στην ελληνική 
γλώσσα.  

Στόχοι του εκπαιδευτικού σεναρίου 

1. Να συνειδητοποιήσουν πόσο σημαντική και γεμάτη ευθύνη είναι για τους Έλληνες η 
μελέτη της διδασκαλίας και της ζωής του Αποστόλου Παύλου. 

2. Να γνωρίσουν τις δυσκολίες που συνάντησε ο Απόστολος Παύλος στην Ελλάδα προ-
σπαθώντας να διαδώσει το Ευαγγέλιο. 

3. Να μπορούν να περιγράφουν και να επισημαίνουν στο χάρτη την πορεία του Αποστό-
λου Παύλου στην Ελλάδα. 
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4. Να καταλάβουν την οικουμενικότητα της διδασκαλίας του Χριστού. 

5. Να συμβάλλουν στην τελική διαμόρφωση μιας εργασίας καταθέτοντας ιδέες, προτά-
σεις, υποδείξεις κ.λπ., αναπτύσσοντας ταυτόχρονα αναστοχαστικές δεξιότητες, καθώς 
και δεξιότητες επιχειρηματολογίας. 

6. Να αποκτήσουν ερευνητική διάθεση χρησιμοποιώντας εφαρμογές που δίνουν τη δυνα-
τότητα αυτή, αξιοποιώντας τις πολυμεσικές εγκυκλοπαίδειες. 

 
Υλικοτεχνική υποδομή 

Η διδασκαλία της ενότητας θα εφαρμοστεί σε εργαστήριο υπολογιστών. Οι υπολογιστές θα 
έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης και πρόσβασης στο διαδίκτυο και τα λογισμικά που θα χρη-
σιμοποιηθούν θα είναι εγκατεστημένα σε αυτούς.  

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

Θεωρητική προσέγγιση 

Ο σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος εντάσσεται στο γενικό σκοπό της εκπαίδευσης, 
δηλαδή στη διαμόρφωση ελεύθερων και υπεύθυνων πολιτών, αποκτώντας γνώσεις γύρω 
από τη χριστιανική πίστη και την Ορθόδοξη χριστιανική παράδοση. Επιδιώκεται, επίσης, και 
η ανάπτυξη της θρησκευτικής συνείδησης των μαθητών παρέχοντάς τους ευκαιρίες για 
θρησκευτικό προβληματισμό και στοχασμό. Για τον προσδιορισμό του σκοπού διδασκαλίας 
του μαθήματος λαμβάνονται υπόψη η νοητική ανάπτυξη των μαθητών, το γνωστικό υπό-
βαθρο που διαθέτουν, οι δεξιότητες αλλά και οι επιθυμίες (προσδοκίες) τους, το κοινωνικό 
τους επίπεδο και περιβάλλον, οι αναγκαιότητες που υπάρχουν σ' αυτό, ο χρόνος και ο δια-
θέσιμος τεχνολογικός εξοπλισμός για τη διδασκαλία του μαθήματος. 
Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται στο πλαίσιο της διδασκαλίας διευκολύνουν και 
ενισχύουν: 
• την ανάπτυξη της προσωπικότητας του μαθητή, με την καλλιέργεια σ’ αυτόν ανεξάρτη-

της σκέψης, αγάπης για εργασία και δυνατότητας για επικοινωνία και συνεργασία με 
άλλα άτομα 

• την εξοικείωση του μαθητή με την επιστημονική μεθοδολογία (παρατήρηση, διατύπω-
ση υποθέσεων, συγκέντρωση - αξιοποίηση πληροφοριών από διάφορες πηγές και μά-
λιστα με τη χρήση της τεχνολογίας των πληροφοριών, πειραματικό έλεγχό τους, ανάλυ-
ση και ερμηνεία δεδομένων, εξαγωγή συμπερασμάτων, γενίκευση και κατασκευή προ-
τύπων) 

• την καλλιέργεια ομαδικού και συλλογικού πνεύματος εργασίας για την επίτευξη κοινών 
στόχων 

Τέλος, δίνεται ιδιαίτερη βαρύτητα στις προϋπάρχουσες γνώσεις και αντιλήψεις του μαθητή 
στη διαδικασία της μάθησης. Το σενάριο βασίζεται στην εποικοδομητική θεώρηση (Slavin, 
2007), σύμφωνα με την οποία οι μαθητές συμμετέχουν ενεργά στη δόμηση των δικών τους 
νοημάτων, δηλαδή δρουν, συνεργάζονται, εκτελούν δραστηριότητες, παίρνουν πρωτοβου-
λίες, λαμβάνουν μέρος σε συζητήσεις, παίρνουν αποφάσεις και σκέφτονται γι’ αυτά που 
κάνουν.  
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Μεθοδολογική προσέγγιση 
 
Ως μέθοδος διδασκαλίας προτείνεται η εφαρμογή ενός μεικτού κατευθυνόμενου ερευνητι-
κού/ανακαλυπτικού μοντέλου διδασκαλίας, όπου ο εκπαιδευτικός ωθεί ουσιαστικά τους 
μαθητές να ερευνήσουν και να ανακαλύψουν τα νέα δεδομένα (Καραντζής & Μάνεσης, 
2013). 
 
Η οργάνωση της τάξης έχει ως βασική μορφή της την εργασία σε ομάδες, η οποία είναι κα-
θαρά μαθητοκεντρική μορφή διδασκαλίας και πραγματοποιείται μέσα σε πλαίσια συλλογι-
κής δράσης των μαθητών. Βασικό συστατικό στοιχείο αποτελεί η ενεργός συμμετοχή όλων 
των μελών των ομάδων στα πλαίσια της επικοινωνιακής προσέγγισης.  
 
O ρόλος του δασκάλου μέσα σε αυτό το πλαίσιο αποκτά καθοδηγητικό, διαμεσολαβητικό, 
συμβουλευτικό και υποστηρικτικό χαρακτήρα. Ενεργεί όχι ως απλός φορέας γνώσεων, αλλά 
περισσότερο ως συντονιστής ενεργητικών και συμμετοχικών μαθησιακών ενεργειών (Μα-
τσαγγούρας, 2003:223-381; Πυργιωτάκης, 2009: 281-336; Μάνεσης, 2010).  
 
Η ομαδοσυνεργατικότητα αποτελεί άριστο πλαίσιο για την ανάπτυξη της δημιουργικότητας, 
της κριτικής σκέψης αλλά και της συναισθηματικής ανάπτυξης του μαθητή (Ματσαγγούρας, 
2006, 2007). Το αντικείμενο εργασίας είναι κοινό για όλες τις ομάδες. Επιπλέον, βελτιώνει 
τις σχέσεις μεταξύ του δασκάλου και των μαθητών όσο και τις διατομικές σχέσεις μεταξύ 
των μαθητών. Οι μαθητές κάθε ομάδας εργάζονται εναλλάξ στο φύλλο εργασίας και τον 
Η/Υ. 
 

Διδακτική προσέγγιση με ΤΠΕ 
 
Οι ΤΠΕ κατά την πορεία της διδακτικής μας πράξης δίνουν τη δυνατότητα στους μαθητές να 
εργαστούν ομαδικά και να οικοδομήσουν τη γνώση μέσω της διερεύνησης στην ηλεκτρονι-
κή εγκυκλοπαίδεια Wikipedia. Επίσης, μπορούν να αποκτήσουν μία έννοια του γεωγραφι-
κού χώρου στον οποίο έδρασε ο Απόστολος Παύλος κάνοντας χρήση του λογισμικού οπτι-
κοποίησης Google Earth, καθώς επίσης και να χειρίζονται έννοιες και να οργανώνουν βασι-
κά στοιχεία και δεδομένα μέσα από τα περιβάλλοντα Δημιουργίας Παρουσιάσεων, και εν-
νοιολογικής χαρτογράφησης, Cmap Tools (http://cmap.ihmc.us/download/)  
 

Δραστηριότητες υλοποίησης του εκπ/κου σεναρίου 

Προετοιμασία 

Αρχικά δίνεται στους μαθητές το Φύλλο Εργασίας 1 να καταγράψουν τις ιδέες τους ο καθέ-
νας ατομικά σχετικά με το πώς πιστεύουν πως οι Έλληνες γνώρισαν το Χριστιανισμό, προ-
κειμένου να εξετάσουμε τις πρότερες γνώσεις και αντιλήψεις τους στο θέμα αυτό, καθώς 
επίσης και να τους προτρέψουμε στο να διερωτηθούν και να επιζητήσουν την πραγματική 
γνώση. Οι μαθητές καταγράφουν τις αντιλήψεις τους σε έναν εννοιολογικό χάρτη και στη 
συνέχεια ανακοινώνονται από τον καθένα ξεχωριστά. Στη συνέχεια, οι μαθητές ανοίγουν 
δύο εικόνες από το φάκελο του μαθήματος που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας, οι οποί-
ες απεικονίζουν α) το πρόσωπο και β) την πορεία του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα, δί-
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νοντας μας την ευκαιρία για διάλογο και αφόρμηση για το γνωστικό αντικείμενο που θα 
διδαχθεί. Η δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί για αρχική αξιολόγηση των πρότερων γνώ-
σεων των μαθητών και την ανάδειξη των προσωπικών τους πεποιθήσεων σχετικά με το θέ-
μα της διδασκαλίας (Δραστηριότητα 1, Διάρκεια: 10΄). 

 
Επαφή με τα νέα δεδομένα 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες μελετώντας και αναλύοντας το κείμενο του βιβλίου τους. 
Ο εκπαιδευτικός ως διευκολυντής της όλης διαδικασίας, βοηθά τους μαθητές όταν αντιμε-
τωπίζουν κάποιο πρόβλημα κατανόησης. Οι μαθητές συζητούν μεταξύ τους και σχολιάζουν 
οτιδήποτε τους κίνησε το ενδιαφέρον ή τους έκανε εντύπωση. Έπειτα, οι μαθητές ανοίγουν 
το φάκελο του μαθήματος που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας και κάνουν με τη βοή-
θεια του Φυλλομετρητή, επισκέπτονται την ηλεκτρονική εγκυκλοπαίδεια, Wikipedia, για να 
αντλήσουν περισσότερες πληροφορίες και υλικό για τον Απόστολο Παύλο, τη ζωή, το έργο 
και τη δράση του γενικότερα. Οι μαθητές ανά ομάδα συγκεντρώνουν τις πληροφορίες που 
θεωρούν σημαντικές και χρήσιμες και τις καταγράφουν στο Φύλλο Εργασίας 2. Στο τέλος τις 
ανακοινώνουν και αναπτύσσεται διάλογος μεταξύ των ομάδων και του δασκάλου. Ο δά-
σκαλος ελέγχει και καθοδηγεί τη συζήτηση και τη διαδικασία γενικότερα (Δραστηριότητα 2, 
Διάρκεια: 20΄).  

Επεξεργασία δεδομένων - Συμπεράσματα 

Στη συνέχεια, οι μαθητές με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού δημιουργούν με το εργαλείο 
Γενικής Χρήσης Δημιουργίας Παρουσιάσεων, μία παρουσίαση, προβάλλοντας τα βασικά 
χαρακτηριστικά της διδασκαλίας και των επιπτώσεων που είχε σε κάθε πόλη, η διδασκαλία 
του Αποστόλου Παύλου στην Ελλάδα. Οι δραστηριότητες 2 και 3 θα χρησιμοποιηθούν ως 
διαμορφωτική αξιολόγηση (Καραντζής & Μάνεσης, 2013:32) για να διαπιστωθεί η πορεία 
της διδασκαλίας ώστε να να πραγματοποιείται κάθε στιγμή σύνδεση με τον αρχικό σχεδια-
σμό (Δραστηριότητα 3, Εργαλείο Γενικής Χρήσης Δημιουργίας Παρουσιάσεων (PPT), Διάρ-
κεια: 15΄). 

Εφαρμογή της γνώσης 

Οι μαθητές ανοίγουν το λογισμικό Google Earth από τη συντόμευσή του στην επιφάνεια 
εργασίας των υπολογιστών που θα χρησιμοποιηθούν. Εστιάζουν στα μέρη που πέρασε ο 
Απ. Παύλος και στη συνέχεια από το μενού «διαδρομή» σχεδιάζουν την πορεία του. Αυτή 
είναι μία δραστηριότητα η οποία αρέσει στα παιδιά, αφού αντιλαμβάνονται, εμπεδώνουν 
και γενικεύουν με πιο παραστατικό και φυσικό τρόπο την πορεία του Αποστόλου Παύλου. 
Στη συνέχεια συμπληρώνουν το σχετικό Φύλλο Εργασίας 3 (Δραστηριότητα 4, Διάρκεια: 
20΄).  

Ανακεφαλαίωση - Αναστοχασμός 

Γίνεται ανακεφαλαίωση των βασικών σημείων του μαθήματος. Οι μαθητές με τη βοήθεια 
του λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Potatoes συμπληρώνουν μια άσκηση συ-
μπλήρωσης κενών (Δραστηριότητα 5, Εργαλείο Hot Potatoes, Διάρκεια: 15΄). 
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Αξιολόγηση 

Προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Cmap 
Tools από τη συντόμευση που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών. Οι μα-
θητές σε ομάδες δημιουργούν έναν εννοιολογικό χάρτη στον οποίο απεικονίζονται οι πό-
λεις-σταθμοί της πορείας του Παύλου στην Ελλάδα και παρουσιάζουν το έργο και τη σημα-
σία της διδασκαλίας του. Η δραστηριότητα θα χρησιμοποιηθεί ως τελική αξιολόγηση της 
διδασκαλίας (Καραντζής & Μάνεσης, 2013:32), ώστε να διαπιστωθεί η αποτελεσματική ε-
φαρμογή του σεναρίου (Δραστηριότητα 6, Εργαλείο Cmap Tools, Διάρκεια: 10΄).  
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ΥΠΔΒΜΘ (2012). Θρησκευτικά ΣΤ΄ Δημοτικού, Βιβλίο Δασκάλου. Αθήνα: Ινστιτούτο Τεχνο-
λογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «Διόφαντος». 

 
Δικτυογραφία 

http://el.wikipedia.org/wiki/Απόστολος_Παύλος , προσπελάστηκε στις 05/12/2012  

http://cmap.ihmc.us/download/ προσπελάστηκε στις 30/06/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

Φύλλα Εργασίας / Δραστηριότητες 
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Φύλλο Εργασίας 1 / Δραστηριότητα 1              Φύλλο Εργασίας 2 /Δραστηριότητα 2                   

            

         Δραστηριότητα 3 / PPT                   Φύλλο Εργασίας 3 / Δραστηριότητα 4 

    

        Δραστηριότητα 5 / Hotpotatoes             
Δραστηριότητα 6 / Cmap Tools 
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Σχέδιο εργασίας με Τ.Π.Ε. Από το σιτάρι στο ψωμί 
 

Ντούμα Ευμορφία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
mor_fo@hotmail.com 

Περίληψη 

«Από το σιτάρι στο ψωμί». Πρόκειται για ένα διδακτικό σενάριο δεκαπέντε διδακτικών ω-
ρών που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε στο πλαίσιο της Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών για 
την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη και απευθύνεται σε μαθη-
τές/ριες της Γ΄ Δημοτικού. Σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου ήταν οι μαθητές/ριες να 
γνωρίσουν περισσότερες πληροφορίες για το βασικό είδος τροφίμου, το ψωμί. Αρχικά, οι 
μαθητές/ριες διερεύνησαν τη διαδικασία καλλιέργειας του σιταριού και τον τρόπο που αυ-
τό μετατρέπεται σε αλεύρι. Στη συνέχεια, γνώρισαν τον τρόπο παρασκευής του ψωμιού και 
ήρθαν σε επαφή με διαφορετικά είδη ψωμιού καθώς και τους σπόρους και το αλεύρι από 
τα οποία προέρχονται. Τέλος, δόθηκε ιδιαίτερη σημασία στη διατροφική αξία του ψωμιού 
και στη θέση που κατέχει στην τροφική πυραμίδα. Οι δραστηριότητες ήταν σχεδιασμένες 
με σκοπό την επίτευξη των διδακτικών στόχων. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής και οι δυνατό-
τητές του αποτέλεσαν αρωγό του σκοπού αυτού.  

Λέξεις-κλειδιά: ψωμί, σιτάρι, αλεύρι, διατροφική πυραμίδα, ηλεκτρονικός υπολογιστής  

Εισαγωγή 

Η επιλογή του σεναρίου έγινε στο πλαίσιο της θεματικής ενότητας του σχολικού βιβλίου της 
Γλώσσας Γ΄ Δημοτικού: «Του κόσμου το ψωμί» και σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για την Γλώσσα (2003). Οι μαθητές/ριες, έ-
πειτα από μία εισαγωγική συζήτηση, εξεδήλωσαν ενδιαφέρον για την ενασχόλησή τους με 
το συγκεκριμένο θέμα. Το σενάριο αυτό περιλαμβάνει δραστηριότητες που καλύπτουν όλα 
τα γνωστικά αντικείμενα που προβλέπει το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. για το Δημοτικό Σχολείο. 
Πρόκειται για ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας στο οποίο περιλαμβάνονται δραστηριότη-
τες από τα προγράμματα σχεδιασμού και ανάπτυξης δραστηριοτήτων της Γλώσσας, της 
Μελέτης Περιβάλλοντος, της Δημιουργίας και Έκφρασης και της Τεχνολογίας, προάγοντας 
κατά αυτόν τον τρόπο την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού. 

Μεθοδολογία 

Οι μαθητές/ριες εργάστηκαν σύμφωνα με την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας. 
Στην ομαδοσυνεργατική μάθηση, οι μαθητές/ριες είναι υπεύθυνοι/ες όχι μόνο για τη δική 
τους μάθηση, αλλά και για τη μάθηση των άλλων μελών της ομάδας. Αυτό επιτυγχάνεται 
μέσω της αλληλοβοήθειας και της αμοιβαίας αλληλοτροφοδότησης. Τελικός στόχος είναι 
τόσο η ατομική απόδοση κάθε μέλους της ομάδας όσο και η ομαδική απόδοση (Ματσαγ-
γούρας, 1998).  
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Επιπροσθέτως, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, όπως προβλέπεται από το Αναλυτικό Πρό-
γραμμα, χρησιμοποιείται ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο 
των καθημερινών, συλλογικών δραστηριοτήτων.  

Σύμφωνα με αποτελέσματα ερευνών, «το κύριο αποτέλεσμα της χρήσης του υπολογιστή 
στη διαδικασία διδασκαλίας - μάθησης εκδηλώνεται στη δημιουργία ενός νέου παιδαγωγι-
κού περιβάλλοντος που προσεγγίζει περισσότερο και καλύτερα τον τρόπο με τον οποίο ένα 
άτομο μαθαίνει. Αυτό σημαίνει ότι η χρήση του υπολογιστή μεταβάλλει τόσο τις συνθήκες 
της δουλειάς στην τάξη όσο και τις συνθήκες της εργασίας των μαθητών/ριών καθώς και τα 
αποτελέσματα της μάθησης. (...) Η εποικοδομητική χρήση του υπολογιστή έχει άκρως ευερ-
γετικά αποτελέσματα αναφορικά με την ανάπτυξη θετικών κοινωνικών στάσεων από τα 
παιδιά, καθώς συντελεί στην κοινωνικοποίησή τους και στην ανάπτυξη αυτό-
συναισθήματος και αυτό-πεποίθησης, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και ισχυροποίηση της 
προσωπικότητάς τους.» (Σολωμονίδου, 2007) 

Υλοποίηση του σχεδίου εργασίας 

Το σενάριο υλοποιήθηκε στο 6ο Δημοτικό Σχολείο Άνω Λιοσίων στο Γ1 που απαριθμεί 21 
μαθητές/ριες (10 κορίτσια, 11 αγόρια), από την εκπαιδευτικό Ντούμα Ευμορφία. 

Το πρόγραμμα διήρκησε 15 διδακτικές ώρες και πραγματοποιήθηκε στο διάστημα Μάρτιος 
- Απρίλιος 2012. Οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν κυρίως στο εργαστήριο υπολογι-
στών που διέθετε και το σχολείο. Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου τα παιδιά 
συμμετείχαν στις δραστηριότητες σε μικρές ομάδες των τριών παιδιών ανομοιογενείς, ως 
προς το φύλο και τις ικανότητες. Στη συνέχεια, οι ομάδες παρουσίασαν τα αποτελέσματα 
της εργασίας τους στο σύνολο της τάξης.  

Διδακτικοί στόχοι 
 

Α. Ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Σχετικά με τη Γλώσσα 

Οι μαθητές να είναι ικανοί: 
• να περιγράφουν, να εξηγούν, να ερμηνεύουν και να αιτιολογούν τις απόψεις τους. 
• να συζητούν και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία. 
• να παίρνουν πληροφορίες από διάφορες πηγές στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός 

λόγος και εικόνα. 
• να γνωρίσουν μέσα από τις εικόνες (παρατήρηση-επεξεργασία) τις διαδοχικές φά-

σεις καλλιέργειας του σιταριού. 
• να περιγράψουν με απλά λόγια τι συμβαίνει σε κάθε φάση της διαδικασίας καλ-

λιέργειας του σιταριού.  
• να επεξεργαστούν τα είδη καρπών από τους οποίους παράγεται το αλεύρι. 
• να προσδιορίσουν/εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά του κάθε καρπού καθώς και ο-

μοιότητες και διαφορές μεταξύ τους.  
• να προσδιορίσουν το ρόλο των μύλων στη διαδικασία παρασκευής των αλεύρων. 
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• να διακρίνουν τα διάφορα είδη μύλων ανάλογα με τον τρόπο λειτουργίας τους (νε-
ρόμυλος, ανεμόμυλος, χερόμυλος κ.λπ.) καθώς τις ονομασίες τους. 

• να γνωρίσουν το επάγγελμα του μυλωνά, το ρόλο του στον κύκλο του ψωμιού και 
την εξέλιξή του.  

• να γνωρίσουν βιωματικά ορισμένα είδη αλεύρων αξιοποιώντας τις αισθήσεις τους. 
• να αντιστοιχίσουν το κάθε είδος αλεύρου με τον καρπό από τον οποίο προέρχεται.  
• να παρατηρήσουν και να γνωρίσουν τη διαδικασία παρασκευής του ψωμιού (και τα 

υλικά από τα οποία φτιάχνεται) στο εργαστήριο ενός σύγχρονου φούρνου.  
• να γευτούν διαφορετικά είδη ψωμιού και να εντοπίσουν ομοιότητες και διαφορές 

(καλλιέργεια των αισθήσεων). 
• να γνωρίσουν το επάγγελμα του φούρναρη καθώς και τις απαιτήσεις του. 

 
Σχετικά με τη Μελέτη Περιβάλλοντος: 
Οι μαθητές να είναι ικανοί: 

• να διατυπώσουν σκέψεις και απόψεις σχετικά με τη θέση του ψωμιού στη διατρο-
φή του ανθρώπου καθώς και τη συχνότητα κατανάλωσής του. 

• να τοποθετήσουν το ψωμί στην πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής και να μά-
θουν την ποσότητα που πρέπει να καταναλώνουμε καθημερινά. 

• να εμπεδώσουν ότι το ψωμί ανήκει στο κατώτερο επίπεδο της μεσογειακής δια-
τροφής και να προσδιορίσουν τα θρεπτικά συστατικά που το καθιστούν απαραίτητο 
είδος της διατροφής μας.  

• να αξιολογήσουν με τη διενέργεια μικρής έρευνας σε επίπεδο σχολείου τη θέση του 
ψωμιού (και των παραγώγων του) στη δική τους διατροφή.  

• να ενισχυθούν θετικές στάσεις στην υγιεινή των διατροφικών τους συνηθειών . 
 
Σχετικά με τη Δημιουργία και Έκφραση 
Οι μαθητές να είναι ικανοί: 

• να αναπτύσσουν ιδέες και συναισθήματα και να δημιουργούν με τη βοήθεια της 
τεχνολογίας νέους τρόπους έκφρασης και εικονικής αναπαράστασης.  

• να διερευνούν τις δυνατότητες που μας δίνει η τεχνολογία για δημιουργία νέων ει-
κόνων. 

• να ελευθερώσουν τη φαντασία τους και τη δημιουργικότητά τους. 

Β. Ως προς τη χρήση νέων τεχνολογιών 

Οι μαθητές να είναι ικανοί: 
• να ταυτίζουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργα-

σία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει ως πηγή γνώσης αλλά και ως παιχνί-
δι και διασκέδαση.  

• να αναζητούν την αναγκαία πληροφορία στο διαδίκτυο. 
• να εξοικειωθούν με το περιβάλλον:  

α. των υπολογιστικών φύλλων (Excel). 
β. του κειμενογράφου (Word). 
γ. της έκφρασης και δημιουργικότητας (Revelation Natural Art) 
δ. της εννοιολογικής χαρτογράφησης Inspiration  
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ε. του λογισμικού ηλεκτρονικής αξιολόγησης Hot Patatoes  
 

Γ. Ως προς τον κοινωνικοσυναισθηματικό τομέα 

Οι μαθητές να είναι ικανοί: 
• να επικοινωνούν και να συνεργάζονται με τα μέλη της ομάδας ανταλλάσσοντας ι-

δέες και προτάσεις και να αναπτύξουν έτσι εναλλακτικές στρατηγικές προσέγγισης 
και επίλυσης προβλημάτων. 

• να εκφράζουν τις ιδέες τους τόσο στην ομάδα τους όσο και στην ολομέλεια της τά-
ξης.  

Το προτεινόμενο σενάριο 

1η Δραστηριότητα 

Σκοπός αυτής δραστηριότητας ήταν από τη μία η αφύπνιση του ενδιαφέροντος των μαθη-
τών/ριών και από την άλλη η ενοποίηση της νέας γνώσης με την προϋπάρχουσα. Έτσι μέσω 
του εννοιολογικού χάρτη οργανώθηκε και παρουσιάστηκε το νέο γνωστικό αντικείμενο. 

Ως αφόρμηση για το νέο διδακτικό αντικείμενο χρησιμοποιήθηκαν οι προϋπάρχουσες γνώ-
σεις των μαθητών/ριών. Αρχικά τους τέθηκαν ερωτήσεις που στόχευαν στην ανάκληση των 
προυπαρχουσών ιδεών και στη συνέχεια δόθηκε στους/στις μαθητές/ριες ο ελλιπής εννοιο-
λογικός χάρτης (μέσω του προγράμματος Inspiration) ως προκαταβολικός οργανωτής και 
προκλήθηκε καταιγισμός ιδεών. Ο ελλιπής εννοιολογικός χάρτης προβλήθηκε από την εκ-
παιδευτικό στο βίντεο προτζέκτορα. Επιπλέον, το αρχείο inspiration βρισκόταν στην επιφά-
νεια εργασίας σε κάθε υπολογιστή του εργαστηρίου μέσα στο φάκελο «Από το σιτάρι στο 
ψωμί». Οι μαθητές/ριες ανέφεραν τις λέξεις-φράσεις και οτιδήποτε άλλο τους έρχονταν στο 
μυαλό ακούγοντας τη λέξη «ψωμί». Παράλληλα συμπλήρωναν και επέκτειναν με αυτές τον 
εννοιολογικό χάρτη. Ακολούθησε συζήτηση, μέσα από την οποία, αναφέρθηκαν οι πτυχές 
του προς διερεύνηση θέματος.  

 
 

Εικόνα 1: Ελλιπής εννοιολογικός χάρτης στο πρόγραμμα Inspiration 
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2η Δραστηριότητα 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν από τη μία η εξοικείωση των μαθητών/ριών με τη 
διερεύνηση στο διαδίκτυο και από την άλλη η καλλιέργεια της ικανότητας διάκρισης της 
σημαντικής πληροφορίας μέσα από ένα μεγάλο όγκο πληροφοριών.  

Για την πρόκληση - ενίσχυση του ενδιαφέροντος των μαθητών/ριών αρχικά έγινε η ανά-
γνωση του ποιήματος: «Το ψωμί» και στη συνέχεια έγινε η ανάγνωση του παραμυθιού 
«Σπόρος ο Σιταράκης» στην ολομέλεια της τάξης. Στο παραμύθι αυτό γίνεται η περιγραφή 
της διαδικασίας καλλιέργειας του σιταριού μέσα από τα λόγια ενός προσωποποιημένου 
σπόρου σιταριού. 

Η κάθε ομάδα ανέλαβε να βρει πληροφορίες και εικόνες για μία από τις διαδικασίες: Όρ-
γωμα, Σπορά, Θερισμός, Αλώνισμα-Λίχνισμα. Για την εύρεση πληροφοριών και εικόνων δό-
θηκε στους μαθητές φύλλο οδηγιών στο οποίο περιγραφόταν αναλυτικά κάθε βήμα που 
χρειαζόταν να πραγματοποιήσουν για την εκπόνηση της εργασίας. Το φύλλο οδηγιών με 
τίτλο «2η Δραστηριότητα - Φύλλο οδηγιών» βρισκόταν στο φάκελο «Από το σιτάρι στο ψω-
μί» στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή. 

Ακολούθησε η περιγραφή της κάθε διαδικασίας από κάθε ομάδα ξεχωριστά στην ολομέ-
λεια και έγινε η ανατροφοδότηση των ομάδων μέσα από τη συζήτηση που ακολούθησε. 
Έτσι διασαφηνίστηκε το τι γίνεται σε κάθε διαδικασία, ποιος είναι ο ρόλος της και ποιο μή-
να πραγματοποιείται η καθεμιά. Στη συνέχεια δόθηκε στην κάθε ομάδα ένα κανσόν χαρτόνι. 
Οι μαθητές/ριες κάθε ομάδας κλήθηκαν να φτιάξουν στο χαρτόνι ένα κολάζ με τις φωτο-
γραφίες της διαδικασίας, που είχαν αναλάβει. Στο χαρτόνι επίσης κόλλησαν φωτογραφίες 
των εργαλείων που χρησιμοποιούνταν γι’ αυτήν στο παρελθόν, των εργαλείων που χρησι-
μοποιούνται σήμερα καθώς επίσης και την χρονική περίοδο που πραγματοποιείται η διαδι-
κασία. Επιπλέον, η κάθε ομάδα έγραψε λίγα λόγια για να περιγράψει τη συγκεκριμένη δια-
δικασία. 

• Οι μαθητές/ριες ήρθαν σε επαφή και επεξεργάστηκαν αληθινά στάχυα.  
• Θεατρικό παιχνίδι: Τα παιδιά έγιναν για λίγο γεωργοί. Αρχικά, όργωσαν το χωράφι, 

στη συνέχεια το έσπειραν, το θέρισαν, αλώνισαν τους καρπούς και τέλος τους λί-
χνισαν. 

• Δόθηκαν στους μαθητές/ριες 4 είδη καρπών: σιτάρι, κριθάρι, καλαμπόκι και βρώμη. 
Χωρίς να αναφερθούν τα ονόματά τους. Οι μαθητές/ριες τους επεξεργάστηκαν και 
εντόπισαν ομοιότητες και διαφορές. Στη συνέχεια, οι καρποί ονομάστηκαν και ακο-
λούθησε συζήτηση γι’ αυτούς, για τα φυτά από τα οποία προέρχονται ενώ επιση-
μάνθηκε πως ακολουθείται παρόμοια διαδικασία με αυτή του σιταριού για να πά-
ρουμε τους καρπούς αυτούς.  

3η δραστηριότητα 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές/ριες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν 
σε ένα βαθμό με το λογισμικό κειμενογράφου word.  
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Οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να ανοίξουν το αρχείο word με τίτλο «Ερωτηματολόγιο» που 
βρισκόταν στο φάκελο «Από το σιτάρι στο ψωμί» στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογι-
στή του εργαστηρίου. Το αρχείο περιελάμβανε ερωτήσεις σχετικά με τους μύλους (τα είδη 
και τη λειτουργία τους). Στη συνέχεια, ύστερα από αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο 
και συζήτηση, η κάθε ομάδα συμπλήρωσε το ερωτηματολόγιο αυτό. Ακολούθησε συζήτηση 
στην ολομέλεια βασισμένη στα όσα είχε καταγράψει η κάθε ομάδα. Η συζήτηση επεκτάθη-
κε στο επάγγελμα του μυλωνά και αναφέρθηκαν οι λόγοι που οδήγησαν στη εγκατάλειψη 
των μύλων.  

• Δόθηκαν στους μαθητές/ριες τα διάφορα είδη αλεύρων (σκληρό, μαλακό, ολικής 
άλεσης, πολύσπορο, καλαμποκάλευρο και αλεύρι σίκαλης). Οι μαθητές/ριες επε-
ξεργάστηκαν τα αλεύρια και το κάθε αλεύρι αντιστοιχίστηκε με τον καρπό από τον 
οποίο προέρχεται. Έγινε σαφής η διάκριση μεταξύ των σιταρένιων αλεύρων (μαλα-
κό, σκληρό, ολικής άλεσης) και τονίστηκε το τμήμα του σιταριού από το οποίο προ-
έρχεται το καθένα. 

• Οι μαθητές/ριες επισκέφτηκαν ένα φούρνο που βρίσκεται κοντά στο σχολείο. Ξενα-
γήθηκαν στο χώρο, έμαθαν για τα υλικά που χρησιμοποιούνται για την παρασκευή 
του ψωμιού, παρακολούθησαν την διαδικασία παρασκευής του ψωμιού και επι-
πλέον ήρθαν σε επαφή με τα διάφορα είδη ψωμιού. Τέλος, έκαναν ερωτήσεις στο 
φούρναρη και έβγαλαν φωτογραφίες.  

• Πριν το τέλος της επίσκεψης αγοράστηκαν τα διαφορετικά είδη ψωμιού, τα οποία, 
στο σχολείο, οι μαθητές/ριες αντιστοίχισαν με τους σπόρους από τους οποίους 
προέρχονταν. Τέλος, όλοι/ες δοκιμάσαν από κάθε ψωμί και εξέφρασαν τις απόψεις 
τους γι’ αυτά.  

4η δραστηριότητα 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές/ριες να γνωρίσουν την σύνθετη αναζή-
τηση και να εξοικειωθούν με την αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο.  

Οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να πλοηγηθούν στο διαδίκτυο και να αναζητήσουν μέσω της 
σύνθετης αναζήτησης στο google ενός video της εκπαιδευτικής τηλεόρασης και στη συνέ-
χεια να το παρακολουθήσουν. Δόθηκαν οδηγίες στους/στις μαθητές/ριές βήμα προς βήμα 
για να διευκολυνθούν στην αναζήτηση. Οι οδηγίες αυτές βρίσκονταν σε ένα αρχείο word με 
τίτλο «4η Δραστηριότητα - Φύλλο οδηγιών» στο φάκελο «Από το σιτάρι στο ψωμί». Το βί-
ντεο (http://www.youtube.com/watch?v=w-TEdSmpHuQ) απεικονίζει τα στάδια παρασκευ-
ής ψωμιού, των δημητριακών και των ζυμαρικών καθώς επίσης και την θρεπτική τους αξία. 
Κατόπιν, οι μαθητές/ριες πλοηγήθηκαν και σε άλλες ιστοσελίδες σχετικές με το ψωμί, την 
παρασκευή του αλλά και την θρεπτική του αξία, ενημερώθηκαν και άντλησαν στοιχεία σχε-
τικά με το θέμα.  

5η δραστηριότητα 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν η καλλιέργεια της δημιουργικής έκφρασης καθώς 
και η καλλιέργεια του συμβολισμού. 
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Η 5η δραστηριότητα αποτελεί μία δραστηριότητα καλλιέργειας της δημιουργικής έκφρασης 
αλλά και της επικοινωνίας των μαθητών/ριών. Είχε προηγηθεί συζήτηση σχετικά με την με-
σογειακή διατροφή στο πλαίσιο του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος. Στο σημείο 
αυτό τονίστηκε η θέση του ψωμιού, των ζυμαρικών και των δημητριακών στην πυραμίδα 
της διατροφής. Οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να δημιουργήσουν στις ομάδες τους τη δική τους 
διατροφική πυραμίδα στο πρόγραμμα Revelation Natural Art. Πρόκειται για ένα ανοιχτό 
λογισμικό με πολλαπλές σχεδιαστικές δυνατότητες καθώς και δυνατότητες δημιουργικής 
γραφής. Οι μαθητές/ριες βρήκαν πολύ διασκεδαστική αυτή τη δραστηριότητα και φάνηκε 
να την απολαμβάνουν. Στη συνέχεια, τα έργα τους παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της 
τάξης. 

 

 

Εικόνα 2: Διατροφική πυραμίδα.  

Έργο ομάδας μαθητών στο πρόγραμμα Revelation Natural Art  

6η δραστηριότητα 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν οι μαθητές/ριες να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν 
σε ένα βαθμό με το λογισμικό excel. Παράλληλα, τους δόθηκε η δυνατότητα να συνεργα-
στούν και να διεξάγουν μία μορφή έρευνας και μέσα από αυτή να οδηγηθούν και να εκ-
φράσουν συμπεράσματα σχετικά με τις σωστές ή μη διατροφικές συνήθειες των μαθητών 
του σχολείου. 

Οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να κάνουν μία μικρή έρευνα για τη θέση του ψωμιού στις δια-
τροφικές συνήθειες των μαθητών/ριών του σχολείου στα διαλείμματα. Η κάθε ομάδα προ-
μηθεύτηκε ένα φύλλο καταγραφής και ανέλαβε να ρωτήσει τους μαθητές/ριες των άλλων 
τάξεων, τι τρώνε κατά τη διάρκεια των διαλειμμάτων.  

Οι μαθητές/ριες ανά ομάδες πέρασαν τα αριθμητικά αποτελέσματα της ερευνάς τους (σχε-
τικά με τις διατροφικές συνήθειες των μαθητών/ριών του σχολείου) στο «Φύλλο 1» του 
αρχείου excel με τίτλο «Διατροφικές συνήθειες μαθητών στα διαλείμματα», που βρισκόταν 
στο φάκελο «Από το σιτάρι στο ψωμί» στην επιφάνεια εργασίας κάθε υπολογιστή του ερ-
γαστηρίου. Στη συνέχεια, πέρασαν στο «Φύλλο 2» όπου είδαν τα αριθμητικά δεδομένα που 
εισήγαγαν με τη μορφή γραφήματος. Ακολούθησε η μελέτη του γραφήματος στην κάθε 
ομάδα και η ανακοίνωση των αποτελεσμάτων στην ολομέλεια της τάξης. Τέλος, έβγαλαν 
ένα γενικό συμπέρασμα σε σχέση με το προς μελέτη θέμα. 

1318

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



 
Εικόνα 3: Γράφημα που απεικονίζει τα αποτελέσματα της έρευνας μίας ομάδας μαθη-

τών/ριών 

7η δραστηριότητα 

Σκοπός αυτής της δραστηριότητας ήταν η αξιολόγηση από τη μία των μαθητών/ριών για την 
κατάκτηση του αντικειμένου και από την άλλη της διδακτικής πράξης. 

Στη δραστηριότητα αυτή οι μαθητές/ριες κλήθηκαν να επιλύσουν ένα σταυρόλεξο, μια 
δραστηριότητα αντιστοίχησης και μία δραστηριότητα συμπλήρωσης κενού στο πρόγραμμα 
HotPotatoes. 

Το πρόγραμμα ολοκληρώθηκε με μία έκθεση - παρουσίαση που έκαναν οι μαθητές/ριες και 
παρουσίασαν σε παιδιά άλλων τάξεων ότι είχαν κάνει κατά τη διάρκεια υλοποίησης του 
σχεδίου εργασίας. Η προετοιμασία για την έκθεση αυτή αποτέλεσε σημαντική ανατροφο-
δότηση για τους μαθητές/ριες στο τέλος του προγράμματος.  

Αξιολόγηση 

Κατά την υλοποίηση ενός προγράμματος η αξιολόγηση θεωρείται αναγκαία, διότι μέσω 
αυτής αφενός εκτιμάται η αποτελεσματικότητα της εκπαιδευτικής πρακτικής, και αφετέρου, 
επιδιώκεται η συνεχής βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι άξονες και τα κριτή-
ρια αξιολόγησης προκύπτουν από τους στόχους που αρχικά τέθηκαν και από το βαθμό επί-
τευξής τους. 

Η μορφή αξιολόγησης που ακολουθήθηκε κατά τη διάρκεια του προγράμματος ήταν η δια-
μορφωτική. Αυτή η μορφή αξιολόγησης χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
και σε τακτά χρονικά διαστήματα. Κύριος στόχος της διαμορφωτικής αξιολόγησης είναι να 
βοηθηθούν μαθητής και εκπαιδευτικός στο να οργανώσουν το είδος της μάθησης που 
χρειάζεται για να οδηγηθεί ο μαθητής σε επαρκή κατοχή του θέματος (mastery). Έχει βασι-
κά πληροφοριακό χαρακτήρα και αποσκοπεί στον έλεγχο της πορείας του μαθητή προς της 
επίτευξη συγκεκριμένου εκπαιδευτικού στόχου. Από τον έλεγχο αυτό προκύπτουν οι απα-
ραίτητες πληροφορίες που απαιτούνται για την τροποποίηση του προγράμματος ή των με-
θόδων διδασκαλίας. Χαρακτηριστικό είναι ότι η ύλη κατακερματίζεται σε μικρές ενότητες 
και οι γενικοί στόχοι διδασκαλίας χωρίζονται σε συγκεκριμένους υποστόχους, οι οποίοι ε-
λέγχονται από τη διαμορφωτική αξιολόγηση. Η επίδοση του μαθητή δεν βαθμολογείται, 
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υπάρχει μόνο ένδειξη για επαρκή ή ανεπαρκή επίτευξη του στόχου. (Παπαναούμ -
Τζίκα,1985) 

Όσον αφορά στη συγκεκριμένη διδακτική παρέμβαση, οι στόχοι του σεναρίου ως προς το 
γνωστικό αντικείμενο, ως προς την μαθησιακή διαδικασία και ως προς την χρήση των νέων 
τεχνολογιών επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό. Η πλειονότητα των μαθητών/ριών κατανόη-
σαν τα κύρια σημεία κάθε θεματικής ενότητας με την οποία ασχοληθήκαμε. Επιπλέον, στις 
ασκήσεις ανακεφαλαίωσης οι μαθητές/ριες αποκρίθηκαν σε ικανοποιητικό βαθμό. Τέλος, 
σημαντικό είναι να αναφερθεί ότι οι μαθητές/ριες εξεδήλωσαν από την αρχή το ενδιαφέ-
ρον τους για το θέμα και έδειχναν να απολαμβάνουν τις δραστηριότητες. 

Συμπεράσματα -Αποτελέσματα 

Η εργασία σε ομάδες βοήθησε τα παιδιά να συνεργάζονται, να συζητούν και να παίρνουν 
αποφάσεις από κοινού. Στις περισσότερες δραστηριότητες τα παιδιά ενεργούσαν ανεξάρ-
τητα, χωρίς να χρειάζονται τη συνεχή παρέμβαση της εκπαιδευτικού και μέσα από τη συ-
νεργασία με τα μέλη της ομάδας κατέληγαν στην επιλογή της καλύτερης λύσης. Επίσης, η 
ενεργή συμμετοχή των παιδιών στην παρουσίαση της εργασίας τους στα υπόλοιπα παιδιά 
της τάξης, τα βοήθησε να ασκήσουν και να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο και την 
ικανότητά τους να επιχειρηματολογούν. Τόνωσε, τέλος, την αυτοπεποίθησή τους. 

Η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία, λειτούργησε ως ισχυρό κίνη-
τρο για την εμπλοκή των παιδιών στις δραστηριότητες. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν με τα 
λογισμικά τα οποία καλούνταν να χρησιμοποιήσουν.  

Οι δυσκολίες που παρουσιάστηκαν κατά τη διάρκεια υλοποίησης του σεναρίου, αφορού-
σαν κυρίως σε τεχνικά προβλήματα (όπως συχνή διακοπή σύνδεσης στο διαδίκτυο). Πέρα 
από τις συγκεκριμένες αυτές δυσκολίες, η υλοποίηση του σεναρίου καταγράφηκε από τα 
παιδιά και της εκπαιδευτικού ως μια πολύ θετική και εποικοδομητική εμπειρία. 
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Εκπαιδευτικό σενάριο: Το μαγικό ταξίδι του Θησέα 

Σμαροπούλου Χριστίνα 
Εκπαιδευτικός 

smaropulou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα  εργασία θα γίνει μια απόπειρα σχεδιασμού ενός ολοκληρωμένου σεναρίου 
που έχοντας σαν αφετηρία ένα κεφάλαιο της ιστορίας της Γ’ Δημοτικού (Ο Θησέας) θα ά-
πτεται ποικίλων θεματικών και με τη χρήση ψηφιακών μέσων θα προσεγγισθούν βιωματικά 
μα και με παιγνιώδες ύφος ορισμένα γνωστικά αντικείμενα που σε διαφορετική περίπτωση 
θα άφηναν αδιάφορο το μεγαλύτερο μέρος των μαθητών. Μ’ αυτόν τον τρόπο γίνεται μια 
προσπάθεια να εμπλακούν οι μαθητές και να μάθουν πώς να μαθαίνουν. 

Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο, Θησέας, Πρόσθετη παιδαγωγική αξία, Καινοτομία, 
Ψηφιακές τεχνολογίες. 

Εισαγωγή 

Ο σχεδιασμός δραστηριοτήτων εν γένει και ενός ολοκληρωμένου σεναρίου πιο συγκεκριμέ-
να με ψηφιακά εργαλεία οφείλει πρωτίστως να φιλτράρεται από την πρόσθετη παιδαγωγι-
κή αξία που ενέχει. Αυτή συνίσταται στο ότι μπορεί να διαθέσει αναπαραστασιακά εργα-
λεία και έτσι  ο μαθητής να αποκτήσει εμπειρίες έκφρασης εννοιών, επιστημονικής επιχει-
ρηματολογίας, διαχείρισης της πληροφορίας, δράσης μέσα σε πολυποίκιλες συλλογικότη-
τες, εξάσκησης στην κρίση και τη δημιουργική αμφισβήτηση (Κυνηγός, 2010).  

Το σενάριο δεν αφορά μόνο στο σχεδιασμό δραστηριοτήτων ή/και φύλλων εργασίας βασι-
σμένων σε ένα ή περισσότερα λογισμικά. Αντίθετα είναι ένα «πλήρες διδακτικό μοντέλο 
που στηρίζεται σε μία ή περισσότερες θεωρίες μάθησης και πλαισιώνει σε μια οργανωμένη 
δομή το ειδικό γνωστικό αντικείμενο που θα διδαχθεί μαζί με ψυχοπαιδαγωγικές θεωρίες 
και τη διδακτική μεθοδολογία που θα εφαρμοσθούν (ΟΕΠΕΚ Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 
2006).Με λίγα λόγια είναι ένα σύνολο ενορχηστρωμένων δράσεων που εμπερικλείουν πολ-
λά γνωστικά αντικείμενα και στην προκειμένη χρησιμοποιούν τις ψηφιακές τεχνολογίες 
εφαρμόζοντας μια καινοτομία στην εκπαίδευση. 

«Υπάρχουν αρκετοί λόγοι για να υποστηρίξει κανείς το επιχείρημα ότι το έδαφος είναι πιο 
πρόσφορο για τη χρήση των ΤΠΕ στην πρωτοβάθμια (…) διότι ο κάθε εκπαιδευτικός είναι 
υπεύθυνος για μια τάξη την οποία μπορεί να διαμορφώσει όπως επιθυμεί, έχει περισσότε-
ρη ώρα και λιγότερη πίεση (…)» (Βοσνιάδου, Σ. 2006: 27). Έχει νόημα δηλαδή να προχωρή-
σουμε στην παρουσίαση ενός ολοκληρωμένου σεναρίου που εμπερικλείει την αξιοποίηση 
ψηφιακών μέσων με πρόσθετη παιδαγωγική αξία. 

Το σημερινό σχολείο στοχεύει κυρίως στη γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, αμελεί την 
καλλιέργεια των κοινωνικών δεξιοτήτων και των επικοινωνιακών σχέσεων. Οι δεξιότητες 
χρειάζεται να επαναξιολογηθούν, όπως και οι τρόποι με τους οποίους διδάσκονται. Με τη 
χρήση υπερμέσων και την διαθεματική- διεπιστημονική προσέγγιση γίνεται μια προσπά-
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θεια μέσα από ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο –το σενάριο- όχι μόνο να καλλιεργηθούν κοινω-
νικές δεξιότητες στο μαθητή αλλά και να αναπτυχθούν ανώτερα επίπεδα γνώσεων (μετα-
γνώση) που θα του παρέχουν διόδους λειτουργίας για την ενήλική του ζωή. 

Παρουσίαση σεναρίου : «Το μαγικό ταξίδι του Θησέα» 

Οι συγκρούσεις με ανθρώπους και τέρατα, το ταξίδι μέσα από γη και θάλασσα, ο έρωτας 
και η απώλεια συγκροτούν ένα ταξίδι συναρπαστικό μα και μαγικό. Ξυπνούν στους μαθητές 
την περιέργεια και το πάθος τους για περιπέτεια. Στο πλαίσιο αυτής της δραστηριότητας οι 
μαθητές/τριες θα μάθουν όχι μόνο μια σειρά από ιστορικές και γεωγραφικές πληροφορίες 
αλλά θα δημιουργήσουν, θα συνεργασθούν και θα καταφέρουν να οπτικοποιήσουν με τη 
βοήθεια των ψηφιακών μέσων αυτό που θα πλάσουν με τη φαντασία τους. 

Οι μαθητές μέσα από την επαφή με μια σειρά προγραμμάτων όχι μόνο θα μάθουν να τα 
χειρίζονται με επάρκεια αλλά ταυτόχρονα θα εμβαθύνουν γνωστικά στα ιστορικά στοιχεία 
που θα διαχειριστούν, θα συσχετίσουν την ιστορία με τη γεωγραφία και θα καλλιεργήσουν 
την έκφραση μέσα από μια διαδραστική- ομαδοσυνεργατική διαδικασία. 

Το σενάριο στηρίζεται στις αρχές του κοστρουκτιβισμού και του κονστρουκτιονισμού ε-
μπλουτίζοντας όμως τις πρακτικές του και την δομή του από της κοινωνικό πολιτισμικές 
θεωρίες. Γίνεται μια απόπειρα να προσεγγιστεί η μυθολογία σε ένα διαθεματικό πλαίσιο 
αξιοποιώντας ουσιαστικά τις ψηφιακές τεχνολογίες με ομαδοσυνεργατική διδασκαλία. (Πε-
ραιτέρω ανάλυση του θεωρητικού πλαισίου διατίθεται στην πρωτότυπη εργασία.) 

Το περιεχόμενο του διδακτικού είναι απόλυτα συμβατό με το ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ, 2003  του μαθή-
ματος της Ιστορίας και της Μελέτης Περιβάλλοντος στο Δημοτικό σχολείο. Συγκεκριμένα 
αφορά τις παρακάτω ενότητες από το βιβλίο της Ιστορίας Γ΄ Δημοτικού: 3η Ενότητα, 
1.Θησέας , το βασιλόπουλο της Τροιζήνας,  2. Ο Θησέας σκοτώνει το Μινώταυρο 3. Ο Θη-
σέας επιστέφει στην Αθήνα. Και τις παρακάτω από «Μελέτη του  Περιβάλλοντος»: α) Ένας 
χάρτης μας πληροφορεί, β) Οι άνθρωποι επικοινωνούμε, γ) Ξεπερνάμε τις δυσκολίες στην 
επικοινωνία, δ) Το διαδίκτυο ένας πολύπλοκος κόσμος. Οι στόχοι του σεναρίου συμβαδί-
ζουν απόλυτα και υπερκαλύπτουν τους στόχους του αναλυτικού προγράμματος , οι οποίοι 
περιγράφονται στο αντίστοιχο βιβλίο του δασκάλου. Βέβαια, τους ειδικούς στόχους του 
σεναρίου καλείται να τους εφαρμόσει ο εκπαιδευτικός- εφαρμοστής έτσι ώστε να είναι 
συμβατοί με τις ανάγκες της τάξης του και να διαχέονται από τη διαφοροποιημένη διδα-
σκαλία.  

ΙΣΤΟΡΙΑ ΜΕΛΕΤΗ 
ΠΕΡ/ΝΤΟΣ 

ΓΛΩΣΣΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗ ΔΕΠΠΣ 

Συμβατό με το 
ΑΠΣ της Γ’ Δημο-

τικού 

Συμβατό με το 
ΑΠΣ της Γ’ 
Δημοτικού 

Προφορικός& 
Γραπτός λόγος 

Συλλογή πληροφο-
ριών από το διαδί-

κτυο 

Συμβατό με τις 
προτάσεις ΔΕΠΠΣ 

 
Μυθολογία: 

Χώρος - Χρόνος 
Εξοικείωση με 
γεωγραφικούς 

όρους 

Κειμενικά είδη 
&Σύνταξη κει-

μένων 

Χρήση λογισμικών: 
οπτικοποίησης, 
χαρτογράφησης 
εννοιών και ζω-

γραφικής 

Βλ. Διαθεματικό 
πλαίσιο προγραμ-
μάτων σπουδών 
Ιστορίας σελ.189 
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Ήρωας- Άθλος Έκφραση με 
όλα τα μέσα 
επικοινωνίας 

Διαλογικές 
μορφές επι-
κοινωνίας 

Χρήση λογισμικού 
εφαρμογών γενι-

κής χρήσης 

Βλ. ΔΕΠΣ Μελέτης 
Περιβάλλοντος 

σελ. 308-309 
Μύθος- Παρα-

μύθι 
Χώροι πολιτι-
σμικής ανα-

φοράς 

Διαχείριση 
Πληροφορίας 

Συνεργασία & επι-
κοινωνία 

 

Φαντασία- 
Πραγματικότητα 

Μεταβολή 
χώρος χρόνος 

Παρουσιάσεις 
σε ακροατήριο 

  

Πίνακας 1: Στόχοι- Γνωστικά αντικείμενα 

Δεν υπάρχει βέβαια προκαθορισμένη διάρκεια για το σενάριο αλλά απαιτούνται τουλάχι-
στον 24 διδακτικές ώρες. Οι γνωστικές περιοχές που εμπλέκονται είναι Ιστορία, Γεωγραφία 
και Γλώσσα. Οι προαπαιτούμενες γνώσεις των  μαθητών-τριών βέβαια πρέπει να εμπεριέ-
χουν αρκετά καλή γνώση υπολογιστών, λογισμικών (όπως αβάκιο, scratch, power point) και 
διαδικτύου. Επίσης, πρέπει να γνωρίζουν να εργάζονται σε ομάδες με σεβασμό προς τους 
συμμαθητές τους και αναλαμβάνοντας τις απαραίτητες πρωτοβουλίες. Τέλος απαιτείται η 
ύπαρξη εργαστηρίου υπολογιστών ή  αρκετών φορητών υπολογιστών μέσα στην ίδια την 
τάξη και ενός βίντεο προβολέα. 

1η Φάση 

Το πρωταρχικό βήμα όλης της πορείας είναι ο εκπαιδευτικός να χωρίσει τους μαθητές  σε 
τέσσερις ομάδες μικτής ικανότητας, δηλαδή σε κάθε ομάδα να υπάρχουν και μαθητές με 
πολλές δυνατότητες γνωστικές, κοινωνικές και τεχνολογικές αλλά και μαθητές που χρειάζο-
νται περισσότερη υποστήριξη και παρότρυνση, η οποία θα τους δοθεί μέσα από τη δυναμι-
κή της ομάδας. Άλλωστε η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την κινη-
τοποίηση μαθητικών μικρο-ομάδων για τη διεξαγωγή μέρους ή όλων των διδακτικών και 
των μαθησιακών δραστηριοτήτων μέσα σε πλαίσια συνεργατικών σχέσεων. Οι μαθητές μα-
θαίνουν να εργάζονται ευσυνείδητα και υπεύθυνα, να αλληλοβοηθούνται, να ανταλλάσ-
σουν ελεύθερα απόψεις, να ακούν και να σέβονται τη γνώμη των άλλων, να δέχονται την 
κριτική, να κάνουν αυτοκριτική, να αναγνωρίζουν τα λάθη τους (Ματσαγγούρας, 2000). Τα 
κύρια κριτήρια που προτείνονται για την ομαδοποίηση των μαθητών μπορεί να είναι η 
νοημοσύνη, η σχολική επίδοση, τα ενδιαφέροντα, η συμπάθεια, και αυτά διαπιστώνονται 
με ειδικά τεστ, που συμπληρώνουν οι μαθητές (Κανάκης, 1987). 

Γίνεται μια συζήτηση με τα παιδιά για το πόσο σημαντική είναι η δική τους ομάδα αλλά και 
συνολικά η τάξη τους σαν μια μεγαλύτερη ομάδα και αναφέρεται πως μόνο αν συνεργα-
στούν αρμονικά, σεβόμενοι τους υπόλοιπους και χρησιμοποιώντας το διάλογο θα έχουν 
ένα επιτυχημένο αποτέλεσμα, καθώς οι ρόλοι τους αλλά και οι εργασίες τους θα ανταλ-
λάσσονται συνεχώς, θα κοινοποιούνται σε όλη την πορεία του σεναρίου. Βέβαια, όπως α-
ναφέρθηκε και νωρίτερα τα παιδιά πρέπει να έχουν προηγούμενη εμπειρία με την ομαδο-
συνεργατική μέθοδο, διαφορετικά θα χρειαστεί αρκετός χρόνος μέχρι να συνηθίσουν αυτόν 
τον τρόπο λειτουργίας και αλληλεπίδρασης. Να διευκρινιστεί επίσης ότι οι οδηγίες που α-
παιτούνται να δοθούν ως καθοδήγηση από τον διδάσκοντα πρέπει να δοθούν στην αρχή 
του σεναρίου είτε με μια μεγάλη ανακοίνωση μέσα στην αίθουσα είτε με μορφή Post- it 
στις επιφάνειες εργασίας των υπολογιστών των μαθητών. Το επίπεδο δυσκολίας και το πό-
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σο λεπτομερής θα είναι οι οδηγίες εξαρτάται από το επίπεδο της τάξης και από το πόσο 
εξοικειωμένοι είναι οι μαθητές σε τέτοιου είδους σενάρια. Τέλος, πρέπει να διευκρινιστεί 
στα παιδιά ότι είναι σημαντική η συμμετοχή τους και η επεξεργασία του υλικού και εκτός 
σχολικού ωραρίου καθότι όλο το υλικό που θα επεξεργάζονται θα κοινοποιείται ηλεκτρονι-
κά είτε στο πλαίσιο της τάξης τους είτε δημόσια. Στη συνέχεια ο/η εκπαιδευτικός προχωρά 
στο κύριο μέρος του μαθήματος. 

Αυτό ξεκινά με την προβολή μέσω του υπολογιστή του δασκάλου και του προβολέα έτσι 
ώστε να μπορούν να παρακολουθήσουν όλοι οι μαθητές ενός περίπου δεκάλεπτου βίντεο 
(Το βίντεο προτείνεται να δημιουργηθεί εκ των προτέρων από τον διδάσκοντα με μια 
συλλογή εικόνων και αφήγηση της ιστορίας. Εναλλακτικά, μπορεί να δοθεί το βίντεο του 
διδάσκονται μαζί με ακόμη 2-3 ακόμη από τα διαθέσιμα στο διαδίκτυο (Για επιπλέον υλικό 
βλ. 1. (youtube, 2011),2. (youtube, 2011),3. (youtube, 2011).  Ενδεικτικά σημειώνεται ότι το 
υλικό που είναι έτοιμο δεν επαρκεί για την ολοκληρωμένη διδασκαλία του συγκεκριμένου 
θέματος αλλά μπορεί να αποτελέσει αποκλειστικά συμπληρωματικό υλικό.)  με την πορεία 
του Θησέα αμέσως μετά την ενηλικίωσή του από την πατρίδα του την Τροιζήνα  ως την 
Αθήνα για να συναντήσει τον πατέρα του Αιγέα και το ταξίδι προς και από την Κρήτη. Σε 
κάθε περίπτωση πρέπει να υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών των 
μαθητών ένας φάκελος με το/ τα βίντεο όπου θα μπορούν οι μαθητές να ανατρέξουν για να 
ανακαλέσουν όποια στοιχεία χρειάζονται). Επιλέγεται η προβολή βίντεο γιατί μαθαίνουμε 
(Glasser, 1990): 10% από ότι διαβάζουμε, 20% από ότι ακούμε, 30% από ότι βλέπουμε, 50% 
από ότι βλέπουμε και ακούμε, 70% από ότι συζητάμε, 90% από ότι βιώνουμε, 95% από ότι 
διδάσκουμε σε κάποιον άλλο. Θέση που επικροτεί και ο Gardner, εισηγητής της έννοιας των 
πολλαπλών τύπων νοημοσύνης οποίος θεωρεί ότι η μαθησιακή διαδικασία οφείλει να 
αγγίζει όσο το δυνατόν περισσότερα είδη νοημοσύνης έτσι ώστε να προσελκύει το 
ενδιαφέρον όλων των μαθητών. Οι παρουσιάσεις γνωστικών θεμάτων στους μαθητές, με τη 
χρήση πολυμέσων (ήχος, κείμενο, υπερκείμενο, εικόνες, video κ.ά.)  στοχεύουν στην 
κατανόηση της θεωρίας μέσω της αύξησης του ενδιαφέροντος των μαθητών, κάνοντας το 
μάθημα “ελκυστικότερο”.  

Αμέσως μετά ακολουθεί μια συζήτηση- brainstorm σε πρώτο επίπεδο με όλες τις απόψεις 
που προκύπτουν για το Θησέα και την πορεία του (Roundrobin). Ενδεικτικές ερωτήσεις θα 
μπορούσαν να είναι: Πώς θα χαρακτηρίζατε τον Θησέα; (Σε αυτό το σημείο θα μπορούσε να 
επεκταθεί η δραστηριότητα και με την τροποποιημένη χρήση του μικρόκοσμου «Πάρτυ» 
στο Αβάκιο με τη συλλογή και ομαδοποίηση των χαρακτηριστικών του ήρωα ή ακόμα και τη 
σύγκριση του Θησέα και του Ηρακλή σαν ήρωες και σαν προσωπικότητες). Πώς σας  φαίνε-
ται το ταξίδι του; Θα τολμούσατε το ίδιο; Ποιος εχθρός που αντιμετώπισε είναι ο πιο επι-
κίνδυνος και γιατί; (Όσο προχωρούν οι ερωτήσεις γίνονται ολοένα και ποιο στοχευμένες.) 
Ποιοι εχθρούς θυμάσαι; Σε ποια μέρη τους αντιμετώπισε; Έχεις ακουστά κάποια απ’ αυτά 
τα μέρη κι αν ναι γιατί; (Σ’ αυτό το σημείο μια αναμενόμενη απάντηση από τους μαθητές 
είναι ότι έχουν ξανακούσει τον Ισθμό, την κακιά σκάλα ή το Δαφνί κ.α., απάντηση η οποία 
μπορεί απλά να σχολιαστεί στο πλαίσιο της συζήτησης ή και να χρησιμοποιηθεί για περαι-
τέρω επέκταση π.χ. αναζήτηση αρχαίων ονομάτων περιοχών και νέων, αιτιολογία και τέλος 
εισαγωγή συγκεντρωμένων στοιχείων στο μικρόκοσμο «Ιστορία μου» στο Αβάκιο από τους 
μαθητές. 
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Όταν ολοκληρωθεί η παραπάνω συζήτηση παροτρύνονται οι ομάδες να ξεκινήσουν την ι-
στοεξερεύνηση για να αναζητήσουν αρχαίες και σύγχρονες απεικονίσεις των ηρώων της 
ιστορίας. Την κάθε εικόνα που τους χρησιμεύει την αποθηκεύουν σε έναν φάκελο και μόλις 
ολοκληρώσουν αυτήν την εργασία προχωρούν στο επόμενο στάδιο που είναι η δημιουργία 
Power Point. Σ’ αυτό το σημείο καλούνται να δουλέψουν σε πολλαπλά επίπεδα και να έρ-
θουν σε επαφή με πολυμορφικό κείμενο καθώς και να εξασκήσουν τη δημιουργικότητά 
τους. Πρέπει να δημιουργήσουν οκτώ διαφάνειες, όσες και οι αντίπαλοι του Θησέα, όπου 
να φαίνονται οι μάχες του Θησέα με τον εκάστοτε αντίπαλο σε διαφορετικές αποδόσεις 
(π.χ. αγγείο- σκίτσο) (Με περαιτέρω επεξεργασία θα μπορούσε η διδασκαλία να επεκταθεί 
προς την Ιστορία της Τέχνης και τη δημιουργία ερωτοαπαντήσεων στο μικρόκοσμο «Αριάδ-
νη» ). Κάτω από τις δύο εικόνες της κάθε σελίδας πρέπει να αναγράφεται και μια χαρακτη-
ριστική λεζάντα.  

Σχήμα 1: Εικόνες με λεζάντες 

Όποια ομάδα ολοκληρώνει αυτήν τη δραστηριότητα, ανεβάζει το υλικό που συγκέντρωσε 
και δημιούργησε (φάκελο με εικόνες, power point) σε έναν κοινό διαδικτυακό τόπο (drop-
box, edmodo, κ.α.) ,που έχει συμφωνηθεί εκ των προτέρων, έτσι ώστε να είναι σε κοινή θέα 
για όλους τους συμμαθητές τους και για τον διδάσκοντα για περαιτέρω επεξεργασία και 
επέκταση. Αφού γίνει μια σύντομη συζήτηση- σχολιασμός των power point οι ομάδες προ-
χωρούν στην επόμενη δραστηριότητα. 

Η επόμενη δραστηριότητα διεξάγεται με τη χρήση του λογισμικού Google Maps όπου οι 
μαθητές πρέπει να ανατρέξουν στα βίντεο και να ανακαλύψουν ποιες είναι οι τοποθεσίες 
από όπου περνά ο Θησέας. Βέβαια, σ’ αυτό το σημείο μπορεί να χρησιμοποιηθεί και το 
σχολικό εγχειρίδιο ως συμπληρωματικό- υποβοηθητικό υλικό.  Αμέσως μετά, πρέπει να 
σχεδιάσουν τη διαδρομή του από τη γενέτειρά του, Τροιζήνα, μέχρι την επιστροφή στην 
Αθήνα μέσω Σουνίου- που σηματοδοτεί και το θάνατο του πατέρα του Αιγέα. Η δραστηριό-
τητα αυτή θα εισάγει την έννοια της προσομοίωσης στους μαθητές καθώς θα τους επιτρέ-
ψει να πλοηγηθούν εικονικά (Με περαιτέρω επεξεργασία θα μπορούσε η διδασκαλία να 
επεκταθεί με συγκέντρωση υλικού για την εκάστοτε περιοχή, βλ. κεφ. Προεκτάσεις.) σε ό-
λες τις περιοχές από όπου πέρασε ο Θησέας. Το αποτέλεσμα θα είναι να έρθουν σε μια 
πρώτη επαφή με το τι τους δείχνει ένας χάρτης, πως απεικονίζεται μια διαδρομή πάνω σε 
αυτόν και τι σχέση έχουν κάποιες περιοχές που υπήρχαν στην αρχαιότητα με περιοχές που 
υπάρχουν και σήμερα. 
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2η Φάση 

Η δεύτερη φάση ξεκινάει με την εμπλοκή των μαθητών με τον μικρόκοσμο Sus-X τόσο για 
«παιχνίδι» που θυμίζει επιτραπέζιο, όσο για προγραμματισμό και δημιουργική ανάπτυξη 
ενός καινούριου μύθου. Στο πρώτο στάδιο οι μαθητές παίζουν το «Θυμήσου τα σημεία» με 
την εισαγωγή πινεζών στις πόλεις- σταθμούς της πορείας του Θησέα. Τα παιδιά πρέπει να 
εισάγουν πινέζες και να αποθηκεύουν τις τοποθεσίες στο «τα αντικείμενά μου» (το επιλέ-
γουν στο παράθυρο διαλόγου που εμφανίζεται) ανακαλώντας τα στοιχεία που συγκέντρω-
σαν στην προηγούμενη φάση χωρίς όμως να έχουν τώρα πρόσβαση σε αυτά:  

 

Σχήμα 2: Εισαγωγή πινέζας στις τοποθεσίες 

 

Αφού τοποθετήσουν 11 πινέζες (στοιχείο που μπορεί και να μην τους δοθεί εξαρχής) στο 
χάρτη πηγαίνουν στην μπάρα εργαλείων και πατούν στο κουμπί που λέγεται «Προβολή/ 
Απόκρυψη επιπέδων, εικόνων, μονοπατιών» και τσεκάρουν και την επιλογή «My objects». 
Έτσι, εμφανίζονται και τα σωστά σημεία όπου έπρεπε να τοποθετηθούν οι πινέζες. Αν υ-
πάρχει ταύτιση προχωρούν στην επόμενη δραστηριότητα, αν όχι πρέπει να επαναλάβουν 
τη δραστηριότητα χωρίς όμως και πάλι να βλέπουν τα σωστά. Έτσι με παιγνιώδη τρόπο α-
νακαλούν σημαντικές πληροφορίες που συγκέντρωσαν στην πρώτη φάση. 

 

Σχήμα 3: Τα σωστά σημεία στο χάρτη- Ταυτοποίηση. 
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Στη συνέχεια οι μαθητές καλούνται να επέμβουν στο πρόγραμμα και να το εμπλουτίσουν 
χρησιμοποιώντας και το υλικό της πρώτης φάσης. Σ’ αυτό το σημείο εισάγονται και στο νό-
ημα του «μαστορέματος». Αφού έχουν ολοκληρώσει τη διαδικασία με την εισαγωγή ση-
μείων πρέπει μέσα μια βάση δεδομένων να χρησιμοποιήσουν τις ψηφίδες κορνίζα ή κείμε-
νο για να συνδέσουν τα σημεία με το οπτικό υλικό, που είχαν συγκεντρώσει στη πρώτη φά-
ση, ή/και πληροφοριακό υλικό ανάλογα με το που διαδραματίστηκε η κάθε μάχη. (Αυτή η 
δραστηριότητα ενδείκνυται μόνο για παιδιά που έχουν αρκετά καλές γνώσεις προγραμμα-
τισμού και μπορεί να αντικατασταθεί με κάποια από αυτές που προτείνονται στις προεκτά-
σεις.) Με αυτόν τον τρόπο δημιουργούν ένα δόμημα που όχι μόνο ελέγχει τις γνώσεις τους 
αλλά τις εμπλουτίζει κιόλας με εικόνα και πληροφοριακό υλικό. 

Από το επόμενο στάδιο κι έπειτα οι μαθητές θα εργαστούν αναλαμβάνοντας συγκεκριμένες 
ευθύνες και ρόλους (project) μέσα στην ομάδα τους οι οποίοι θα εξυπηρετήσουν μεν στην 
διεκπεραίωση των εργασιών τους, δεν θα παραμείνουν δε σταθερές για όλες τις δραστη-
ριότητες έτσι ώστε να εμπλακούν όλοι οι μαθητές με όλα τα αντικείμενα. Ξεκινούν λοιπόν 
να πλάθουν τον δικό τους μύθο με τρεις τουλάχιστον ήρωες της ιστορίας. Κάποιος αναλαμ-
βάνει να είναι ο γραμματέας που θα καταγράφει τις ιδέες και τις προτάσεις στον κειμενο-
γράφο του Sus-X, κάποιος θα είναι ο ορθογράφος που θα διορθώνει και θα διαμορφώνει το 
τελικό κείμενο, κάποιος θα σχεδιάζει τα σκίτσα στον επεξεργαστή εικόνων του Sus-x σύμ-
φωνα με τις υποδείξεις της ομάδας του και κάποιος θα κάνει την τελική παρουσίαση. Αφού 
ολοκληρώσουν και οι 4 ομάδες τη μυθοπλασία, τις παρουσιάζουν οπτικά και προφορικά 
στις υπόλοιπες ομάδες μέσω του προβολέα. 

Στο τελικό στάδιο γίνεται η «παραμυθοσαλάτα» στην οποία οι μύθοι που έπλασαν οι ομά-
δες θα ενσωματωθούν με κάποιες τροποποιήσεις σε έναν κοινό για όλη την τάξη μύθο που 
θα έχει νόημα και ροή. Έτσι, τα παιδιά θα καταλάβουν ότι εργάζονται για κάτι κοινό το ο-
ποίο με αμοιβαίες υποχωρήσεις και τροποποιήσεις που θα είναι ακόμα πιο σπουδαίο από 
το δημιούργημα της δικιάς τους ομάδας. Σ’ αυτό το σημείο μπορούν να γίνουν διομαδικές 
συνεργασίες με την ανταλλαγή των δημιουργημάτων τους μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομεί-
ου (e- mail) έτσι ώστε η ομάδα- συνεργάτης να κάνει τις διορθώσεις και τις τροποποιήσεις 
που χρειάζονται το κείμενο και το κόμιξ για  να ενταχθεί στον τελικό μύθο της τάξης. Αυτό 
όχι μόνο βοηθάει τη συνεργασία των ομάδων μεταξύ τους αλλά και ωθεί τα παιδιά να απο-
κτήσουν δεξιότητες ευελιξίας αφού τροποποιούν το δημιούργημα την ομάδας- συμπαίκτη 
τους. 

3η φάση 

Σε αυτήν τη φάση οι δραστηριότητες είναι πιο εστιασμένες στην παραγωγή ενός τελικού 
αποτελέσματος. Τα κόμιξ της προηγούμενης φάσης θα είναι το βασικό θέμα επεξεργασίας. 
Οι δραστηριότητες μπορούν να συνεχιστούν είτε από την ομάδα που το τροποποίησε είτε 
από τους πρωταρχικούς δημιουργούς είτε να γίνει μια κυκλική αλλαγή στις διομαδικότητες- 
δηλαδή ανταλλαγή ομάδας- συμπαίκτη- και συνέχιση της επεξεργασία από τους νέους συ-
μπαίκτες (οι δύο τελευταίες επιλογές συνήθως εφαρμόζονται όταν ο διδάσκων επιδιώκει 
υψηλό δέσιμο της τάξης στο σύνολό της και για την αποφυγή οποιασδήποτε μορφής αντα-
γωνισμού).   
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Τα κόμιξ θα «ζωντανέψουν» με τη βοήθεια του λογισμικού Scratch παίρνοντας ήχο, κίνηση 
και στολές. Πριν όμως τα εισάγουμε εκεί, οι ομάδες με PrintScreen τα αντιγράφουν από το 
Sus-X και τα επικολλούν σε ένα νέο φύλλο της «Ζωγραφικής» (Αναφερόμαστε σ’ αυτό το 
λογισμικό γιατί απλά υποβοηθά τη μεταφορά του αντικειμένου από το ένα πρόγραμμα στο 
άλλο και είναι ευρέως γνωστό. Βέβαια θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε άλλα λογι-
σμικά όπως το Tux Paint, RNA, PhotoScape, κ.α. με πολύ περισσότερες δυνατότητες για πε-
ραιτέρω τροποποιήσεις.) . Έπειτα κάνουν περικοπή στο σκίτσο που θέλουν να εισάγουν στο 
Scratch και το αποθηκεύουν, επαναλαμβάνουν όσες φορές χρειάζεται.  

 

Σχήμα 4: Παράδειγμα σκίτσου 

Εάν το σκίτσο στο sus-X έχει προκύψει όπως το παράδειγμα, με PrintScreen και τα παραπά-
νω βήματα προχωρούν στην εισαγωγή του κόμιξ στο Scratch. Βέβαια να σημειώσουμε σ’ 

αυτό το σημείο η σχεδίαση μπορεί να γίνει και σε κάποιο από τα προγράμματα ζωγραφικής 
που αναφέρονται νωρίτερα αρκεί να αποθηκευτούν σε μορφή.png/ .gif ώστε να μπορεί να 

γίνει στη συνέχεια εισαγωγή στο «μικρόκοσμο».  

Σχήμα 4: Εικονίδιο νέας μορφής. 

Έπειτα, αφού η ομάδα ανοίξει το λογισμικό scratch πρώτα απ’ όλα στο σημείο όπου γράφει 
«Νέα Μορφή»  επιλέγουν το δεύτερο εικονίδιο για να εισάγουν όποια και όσα κόμιξ έχουν 
φτιάξει. Εκεί μπορούν με βάση τις επιλογές που υπάρχουν στο αριστερό σκέλος να κάνουν 
ποικίλες τροποποιήσεις είτε για τη μορφή είτε για το σκηνικό. Σε αυτά μπορούν να 
επέμβουν είτε με ζωγραφική που διαθέτει το ίδιο το λογισμικό είτε με εισαγωγή έτοιμων 
εικόνων. Επίσης μπορούν να προσθέσουν μια σειρά από εντολές στο σενάριο είτε των 
μορφών που θα χρησιμοποιήσουν είτε του σκηνικού για να το κάνουν πιο ενδιαφέρον. 
Τέλος, πρέπει να αναφερθεί ότι το λογισμικό Scratch έχει τη δυνατότητα και της 
ηχογράφησης (αρκεί να υπάρχει μικρόφωνο) την οποία μπορούν οι μαθητές να 
χρησιμοποιήσουν σε κάποιο/α σημείο/α του σεναρίου.  
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Σχήμα 5: Παράδειγμα εντολών δράσης στο scratch- αντικειμενοστραφής προγραμματισμός. 

Αφού οι ομάδες ολοκληρώσουν τη δημιουργία των επιθυμητών σεναρίων στο Scratch, προ-
χωρούν στο τελευταίο βήμα που είναι η καταγραφή βίντεο με το πρόγραμμα “My screen 
recorder”. Καταγράφουν το mini video που δημιούργησαν το οποίο το προβάλλουν full 
screen μέσα από το Scratch και χειρίζονται το “My screen recorder” μέσω των πλήκτρων F8 
(εγγραφή/ παύση), F9 (σταμάτημα) και F10 (ακύρωση). Εάν έχουν συμπεριλάβει ήχους (ό-
πως στο παράδειγμα του Scratch που δημιουργήθηκε) ή και ηχογραφήσεις θα εγγραφούν 
και αυτοί κανονικά στο εν λόγω βίντεο.  

4η Φάση 

Σε αυτήν τη φάση συγκεντρώνονται όλα τα βίντεο στον υπολογιστή του διδάσκοντα και αυ-
τός εργάζεται προβάλλοντας την οθόνη του μέσω βιντεοπροβολέα σε όλους τους μαθητές. 
Στην ουσία οι ρόλοι του παραδοσιακού σχολείου ανταλλάσσονται πλήρως και ο διδάσκων 
εκτελεί ενώ οι μαθητές του δίνουν τις υποδείξεις. Για τη δημιουργία του τελικού αποτελέ-
σματος υπάρχουν δύο οδοί, δηλαδή η μορφοποίηση με Windows movie maker, εάν δεν 
απαιτούνται πολλές τροποποιήσεις και χρειάζεται απλά να μπουν σε σειρά και να προστε-
θούν τίτλος και συντελεστές, ή με το Kate’s Video Toolkit 7.0 , που δίνει αρκετές παραπάνω 
δυνατότητες στην τροποποίηση των video που εισάγονται. Βέβαια, μπορούν να χρησιμο-
ποιηθούν και τα δύο προγράμματα συνδυαστικά.  

Μόλις, έχει επιτευχθεί το τελικό επιθυμητό αποτέλεσμα με τις οδηγίες των μαθητών, το 
βίντεο θα ανέβει (upload) στον ιστότοπο “youtube” έτσι ώστε να είναι κοινά προσβάσιμο σε 
όλον τον κόσμο. Αυτού του είδους η αξιολόγηση είναι η πιο ουσιαστική καθώς οι μαθητές 
εκτίθενται και θέτουν υπό κριτική το δημιούργημά τους όχι όμως σ’ έναν έξωθεν κριτή (το 
δάσκαλο) αλλά στην κοινή γνώμη (τους θεατές όλου του διαδικτύου). 

Τέλος, το κλείσιμο του σεναρίου πραγματοποιείται με τη δημοσιοποίηση όλου του υλικού 
που έχουν επεξεργαστεί και δημιουργήσει, σε όλες τις φάσεις (φάκελος με οπτικό υλικό, 
power point, δομήματα αβάκιου, δημιουργίες στο scratch και βίντεο) σε ένα διαμορφωμέ-
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νο blog της τάξης. Βέβαια, σε αυτό το σημείο μπορεί να επεκταθεί η δραστηριότητα (για 
αρκετά εξοικειωμένους χρήστες του διαδικτύου) με τη δημιουργία ενός κοινού μαθητικού 
blog το οποίο μπορούν να συνδιαμορφώσουν οι μαθητές με υποδείξεις και πάλι στον διδά-
σκοντα μέσω για παράδειγμα του Blogger και εκεί στη συνέχεια να ανεβάσουν το επιθυμη-
τό υλικό. 

Επίλογος 

Η χρήση λογισμικών που έχουν επιλεγεί είναι κλιμακωτή καθ’ ότι ξεκινά με συστήματα κα-
θοδήγησης και διδασκαλίας έτσι ώστε εν αρχή ο μαθητής να «εκτεθεί στη γνώση», με εξα-
τομικευμένο όμως τρόπο, και στη συνέχεια επακολουθεί μια εναλλαγή συστημάτων έκ-
φρασης, αναζήτησης & επικοινωνίας με συστήματα μάθησης μέσω ανακάλυψης, διερεύνη-
σης & οικοδόμησης. Το σενάριο είναι έτσι δομημένο ώστε να μην είναι ευδιάκριτα τα όρια 
μεταξύ των συστημάτων και των επιστημονικών πεδίων έτσι ώστε ο μαθητής να αντιμετω-
πίζει τη γνώση ως ολότητα και εμπλοκή με αυτή να γίνεται με φυσικό και ευχάριστο τρόπο. 

Η υλοποίηση του σχεδίου εργασίας ακολουθεί μια διαθεματική προσέγγιση η οποία βασί-
ζεται σε πληροφοριακό και οπτικό υλικό το οποίο αντλείται από το Διαδίκτυο και σε άλλο 
υλικό το οποίο θα δημιουργήσουν τα ίδια τα παιδιά. Παράλληλα, το σχέδιο εργασίας υλο-
ποιείται με τη χρήση λογισμικού εφαρμογών γενικής χρήσης (Power point, PhotoScape, 
κ.α.) αλλά και με εξειδικευμένα παιδαγωγικά αξιοποιήσιμα λογισμικά (αβάκιο, scratch). Η 
κύρια έμφαση και ο βασικός άξονας αναφοράς είναι η Ιστορία η οποία όμως διαπλέκεται 
με τη Γεωγραφία και κατ’ επέκταση με τη Γλώσσα. Ως εκ τούτου το σχέδιο εργασίας μπορεί 
να λειτουργήσει μεν συμπληρωματικά με την ενότητα που αναφέρεται στο Θησέα (Ιστορία 
Γ’ Δημοτικού) εμπλουτίζοντας την με περισσότερα στοιχεία ή και να γίνει εξολοκλήρου σαν 
διδασκαλία με αφετηρία το σενάριο.  

Η βασική ιδέα που διέπει όλο το σενάριο είναι να αλλάξουμε για τα παιδιά το πώς αντιμε-
τωπίζουν τη γνώση και το σχολείο εν γένει. Να δώσουμε αφενός μια πνοή παιγνιώδη και 
ελκυστική στη μαθησιακή  διαδικασία και ταυτόχρονα να απελευθερώσουμε τον εκπαιδευ-
τικό από τα δεσμά του εκτελεστικού οργάνου δίνοντάς του το έναυσμα να γίνει ευφάντα-
στος και δημιουργικός αφορμούμενος από τις προτάσεις του σεναρίου.  
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Αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μάθηση & διδασκαλία στο δημοτικό σχολείο. Φως στην τυφλό-
τητα με τα μάτια της τεχνολογίας. Μια διδακτική πρόταση για τη γλώσσα της Στ τάξης. 

Γιακουμάκη Στέλλα 
Δασκάλα 

sgiakoumaki@ovs.gr 

Τσουκνίδα Μαρία  
Εκπαιδευτικός Φυσικής Αγωγής 

mariatsouknida@ovs.gr 

Περίληψη 

Η ένταξη των Τ.Π.Ε. στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση αποτελεί σημαντικό στόχο αλλά και 
πρόκληση για το σύγχρονο σχολείο, καθώς δίνει τη δυνατότητα της ενεργούς εμπλοκής των 
εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών σε μια δημιουργική διαδικασία προσεγγίζοντας τη 
γνώση ολιστικά, διαθεματικά, χρησιμοποιώντας τις Τ.Π.Ε. ως εργαλείο για την καλύτερη 
οργάνωση των δεδομένων ιδεών, των σκέψεων και των συλλογισμών των μαθητών. Ειδικό-
τερα στο μάθημα της Γλώσσας υπάρχει η τάση να δίνεται ιδιαίτερη έμφαση μόνο στο 
γραμματικό- συντακτικό φαινόμενο κάθε ενότητας, και αυτό πλήρως αποκομμένο από τη 
λειτουργική δομή του κειμένου δίνοντας ελάχιστη σημασία στη σύνδεση του κειμένου με 
την κοινωνική ζωή. Με τη χρήση όμως εργαλείων δυναμικής εννοιολογικής χαρτογράφησης 
(πχ.Cmap), διαμοίρασης αρχείων (Sharepoint), αλλά και άλλων εργαλείων των Τ.Π.Ε έχουμε 
τη δυνατότητα να διαμορφώσουμε ένα πιο ελκυστικό αλλά και ουσιαστικό μαθησιακό πε-
ριβάλλον. 

Λέξεις - κλειδιά: Γλώσσα, εννοιολογική χαρτογράφηση, διδακτικό σενάριο, άρθρο, αποθε-
τήρια εγγράφων 

Εισαγωγή 

Η διδασκαλία, και συγκεκριμένα η σχολική διδασκαλία, αποτελεί ένα οργανωμένο σύνολο 
σκόπιμων και μεθοδικών, άμεσων και έμμεσων διανοητικών και συναισθηματικών, ψυχοκι-
νητικών και συμμετοχικών ενεργειών για την προώθηση της μάθησης και της μόρφωσης 
των μαθητών, έχοντας ως πρωταρχική επιδίωξη την αλλαγή της συμπεριφοράς και του τρό-
που ζωής των μαθητών (Χατζηδήμου, 2010). Η σωστή λοιπόν, ουσιαστική χρήση των Τ.Π.Ε. 
μπορεί να συνεισφέρει σ’ όλη την παραπάνω διαδικασία κάνοντας τους μαθητές κοινωνούς 
της μάθησης. Οι τελευταίοι κατακτούν τη γνώση μέσω καινοτόμων και δημιουργικών διαδι-
κασιών, μαθαίνουν να την προσεγγίζουν διαθεματικά, να επικοινωνούν ψηφιακά, πάντα 
βέβαια τηρώντας την ισορροπία ανάμεσα στο καινούριο και το κλασικό, στην εποικοδομη-
τική λειτουργία των ψηφιακών εργαλείων και των παραδοσιακών μορφών της «προφορικό-
τητας» και του «εγγραματισμού» (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης, 2011). 

Και επειδή η γλώσσα μας είναι ζωντανός οργανισμός και συνεχώς εξελίσσεται και επειδή τα 
καινούρια προγράμματα σπουδών επιδιώκουν  την αναπροσαρμογή των παλαιότερων προ-
γραμμάτων στις ανάγκες των μαθητών και στις εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας, η χρήση 
των ψηφιακών μέσων κρίνεται απαραίτητη. Κρίνεται απαραίτητη όχι για να εντυπωσιάσει 
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και να κάνει μόνο ελκυστικό το μάθημα, αλλά και για να προάγει τη μάθηση ουσιαστικά και 
να εντάξει τη γνώση ενεργά στις δομές του κοινωνικού συνόλου. 

Ασχοληθήκαμε με το μάθημα «Μουσείο Αφής» απ΄το βιβλίο της Γλώσσας της Στ΄τάξης για 
να προσεγγίσουμε την έννοια της διαφορετικότητας σε επίπεδο σωματικής αναπηρίας. Με 
τον καταιγισμό ιδεών και την παράλληλη χρήση του εννοιολογικού χάρτη αναδείχθηκαν οι 
δεδομένες ιδέες των μαθητών και σε συνδυασμό με την παρατήρηση σχετικών εικόνων και 
βίντεο κατέληξαν οι ίδιοι σε ουσιαστικά συμπεράσματα. Με τη διαμοίραση αρχείων μέσω 
του sharepoint και του skydrive plus οι μαθητές μοιράστηκαν τη γνώση που κατέκτησαν με 
τους υπόλοιπους μαθητές και στο τέλος εργάστηκαν συνεργατικά για να διαμορφώσουν τα 
δικά τους άρθρα.  

 Συμβατότητα του διδακτικού σεναρίου με Α.Π.Σ. και Δ.Ε.Π.Π.Σ. του Δημοτικού Σχολείου 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο έχει διάρκεια πέντε διδακτικές ώρες και είναι απόλυτα 
συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) της ΣΤ’ τάξης.  

Παράλληλα, σύμφωνα με τις απαιτήσεις του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμά-
των Σπουδών (ΔΕΠΠΣ), το εν λόγω διδακτικό σενάριο υποστηρίζει τη μαθησιακή διαδικασία 
μέσα από την παιδαγωγική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε..(ΔΕΠΠΣ 2003)  

Προαπαιτούμενες γνώσεις και δεξιότητες 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου διδακτικού σεναρίου, δεν απαιτούνται ιδιαίτερες 
γνώσεις πέραν αυτών των γνώσεων που αναμένεται να έχουν οι μαθητές από προσωπικές 
τους εμπειρίες ή τις προϋπάρχουσες αντιλήψεις τους για τα άτομα με σωματικές αναπηρί-
ες. Σε επίπεδο δεξιοτήτων, χρειάζεται οι μαθητές να επισημαίνουν τα σημαντικότερα ση-
μεία του κειμένου που διαβάζουν, να καταγράφουν πληροφορίες στο πλαίσιο της επίσκε-
ψής τους στο μουσείο, να επισημαίνουν γραπτά ή προφορικά τα κύρια σημεία του θέματος 
που επεξεργάζονται και να συνεργάζονται στο πλαίσιο της ομάδας (Ματσαγγούρας, 2008). 

Ως προς τη χρήση των τεχνολογικών εργαλείων, είναι απαραίτητο οι μαθητές να χειρίζονται 
ικανοποιητικά για την ηλικία τους το λογισμικό πλοήγησης στο διαδίκτυο, Internet Explorer 
καθώς και τον επεξεργαστή κειμένου για να συνθέτουν ένα κείμενο. Σκοποί και στόχοι του 
διδακτικού σεναρίου 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 
Οι μαθητές να καταγράψουν τα βασικά δομικά στοιχεία ενός άρθρου και να μπορέσουν και 
εκείνοι με τη σειρά τους να συντάξουν ένα άρθρο το οποίο θα δημοσιευθεί στην εφημερίδα 
του σχολείου. 
 
Ως προς τα τεχνολογικά εργαλεία: 
Να εξοικειωθούν με τη χρήση των εργαλείων εννοιολογικής χαρτογράφησης ( Cmap), να 
δημιουργήσουν τους δικούς τους εννοιολογικούς χάρτες. Να εξοικειωθούν με τη χρή-
ση του διαδραστικού πίνακα για την παρουσίαση και διαχείριση πληροφοριών, να εξοι-
κειωθούν με τη χρήση του Sharepoint, να συντάσσουν το κειμενικό είδος που θα τους ζητη-
θεί στον κειμενογράφο. 
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Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 
Να συνεργαστούν στο επίπεδο της ομάδας για την επίτευξη κοινών στόχων, να διευρύνουν 
τις δεξιότητές τους ως προς την οργάνωση των δεδομένων που έχουν στη διάθεσή τους, 
αλλά και να εμπλακούν ενεργά στη διαδικασία δημιουργίας ομαδικών τεχνουργημάτων και 
να εκτιμήσουν τη συμβολή των τεχνολογικών μέσων στη διαμόρφωση ενός ελκυστικού και 
ουσιαστικού περιβάλλοντος μάθησης. 
 

Οργάνωση διδασκαλίας και απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
 
Η διδασκαλία πραγματοποιήθηκε μέσα στην τάξη και συμμετείχαν και οι 18 μαθητές του 
τμήματος. Στη δεύτερη δραστηριότητα εργάστηκαν ομαδικά, χωρισμένοι σε τρεις τετράδες 
και δυο τριάδες και στην τρίτη δραστηριότητα εργάστηκαν πάλι ομαδικά, μόνο που εδώ 
ήταν και οι 18 καθισμένοι γύρω από τα θρανία που είχαν στηθεί στο κέντρο και πάνω στα 
οποία είχε τοποθετηθεί χαρτί του μέτρου για να κατασκευάσουν την αφίσα. 
 
Για τις ανάγκες του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου χρησιμοποιήθηκαν: 
 
To λογισμικό περιήγησης ιστοσελίδων Internet Explorer, το λογισμικό εννοιολογικής χαρτο-
γράφησης Cmap, αποθετήρια εγγράφων και λογισμικό διαμοίρασης αρχείων Sharepoint, 
διαδραστικός πίνακας της τάξης Smartboard, ένα notebook σε κάθε ομάδα για τη συγγρα-
φή του άρθρου στον κειμενογράφο και τέλος χαρτί του μέτρου και χρώματα για την κατα-
σκευή της αφίσας. 
 

Δραστηριότητες 

1η Δραστηριότητα 
Ξεκινούμε παρουσιάζοντας στους μαθητές στο διαδραστικό πίνακα τις παρακάτω εικόνες 
και τους ζητούμε να μας περιγράψουν τι βλέπουν. 
 

       
 

  
Πηγή: Εικόνες από το διαδίκτυο 
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Στη συνέχεια εφαρμόζοντας τον καταιγισμό ιδεών και χρησιμοποιώντας το Cmap φτιάχνου-
με έναν εννοιολογικό χάρτη έχοντας ως κεντρική λέξη «τυφλοί άνθρωποι». Δείγμα τέτοιου 
χάρτη όπως προέκυψε στην τάξη μας:  

 
Αφού οι μαθητές έχουν επισημάνει βασικές καθημερινές συνήθειες των τυφλών βλέποντας 
τις παραπάνω εικόνες, προχωρούμε στην προβολή της εικόνας που ακολουθεί και τους ζη-
τούμε να την παρατηρήσουν προσεκτικά και να πουν πού μπορεί να βρίσκεται αυτός ο άν-
θρωπος. 

 
Πηγή: Εικόνες από το διαδίκτυο 

 
 Κάποιοι παρατηρούν την ανάγλυφη παράσταση που βρίσκεται πίσω του και διατυπώνουν 
την υπόθεση ότι θυμίζει μουσείο. 
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Με αυτή την εικόνα λοιπόν ως συνδετικό κρίκο προχωρούμε στο μάθημα του βιβλίου της 
Γλώσσας, «Μουσείο Αφής». Προβάλουμε στο διαδραστικό πίνακα τις εικόνες του κειμένου 
χωρίς να εμφανίζεται το κείμενο και ζητάμε από τους μαθητές να προσπαθήσουν να προ-
βλέψουν το περιεχόμενο του κειμένου. Αφού το διαβάσουν εντοπίζουν το κειμενικό είδος 
και καταγράφουν πάνω στο κείμενο (όπως φαίνεται παρακάτω) με τη βοήθειά μας τα ση-
μεία που αποτελούν τη δομή του άρθρου (πού, πότε συνέβη το συγκεκριμένο περιστατικό, 
ποια πρόσωπα συμμετέχουν, ποιο είναι το γεγονός, καθώς και σχόλια του συγγραφέα).  

Μουσείο Αφής 

 

Πηγαίνοντας στο Μουσείο Αφής του Φάρου Τυφλών στην Καλλιθέα δεν ήξερα τι να περιμέ-
νω, εκτός του ότι προφανώς δε θα υπήρχε πουθενά η ταμπέλα «Μην αγγίζετε», που συνετί-
ζει το κοινό στους περισσότερους, αν όχι σε όλους, τους μουσειακούς χώρους. 

Η πρώτη μου εντύπωση από τον χώρο είναι ότι θα μπορούσε κάλλιστα να είναι ένα οποιο-
δήποτε αρχαιολογικό μουσείο. Μοναδική διαφορά οι ταμπέλες των εκθεμάτων που, πάνω 
από την κλασική ευδιάκριτη γραφή, καλύπτονται από διαφάνειες «χτυπημένες» με την α-
νάγλυφη γραφή Μπράιγ. 

Tην ξενάγηση αναλαμβάνει η τυφλή διευθύντρια του μουσείου, η κυρία Δήμητρα Ασιδέρη. 
Στο γραφείο της, στο κεντρικό κτίριο του Φάρου, μου μιλάει για την ιστορία του Mουσείου: 
«Το Μουσείο Αφής δημιουργήθηκε το 1984, με το σκεπτικό ότι στα άλλα μουσεία της χώ-
ρας οι τυφλοί –όπως και όλοι οι επισκέπτες– δεν επιτρέπεται να αγγίξουν τίποτα. Είναι ένα 
από τα 4-5 μουσεία του είδους σε όλο τον κόσμο. 

Το Mουσείο επιφυλάσσει στους επισκέπτες πολλές εκπλήξεις. Στον πάνω όροφο, για παρά-
δειγμα, μια μακέτα της Ακρόπολης, προσφορά της Ένωσης Φίλων της Ακρόπολης, με κάνει 
να συνειδητοποιήσω ότι ένας τυφλός δε θα μπορούσε διαφορετικά να έχει αντίληψη για 
ένα από τα πιο φημισμένα μνημεία του κόσμου. Η κυρία Ασιδέρη μού επισημαίνει ότι 
στους στόχους του μουσείου περιλαμβάνεται ακριβώς και η ευαισθητοποίηση σε θέματα 
τυφλότητας: «Πριν από τους σεισμούς είχαμε ένα πρόγραμμα με τίτλο “Ψηλαφίζοντας τα 
αρχαία χρόνια”, στο οποίο συμμετείχαν παιδιά από 11 μέχρι 15 χρονών, βλέποντα και τυ-
φλά. Ένας εκπαιδευτής έδινε στα παιδιά μάσκες και μπαστούνια και τα ευαισθητοποιούσε 
στο τι σημαίνει για κάποιον να είναι τυφλός, πώς κινείται και πώς είναι δυνατόν να αντι-
ληφθεί τη γλυπτική τέχνη με την αφή. Ήταν ένα πρόγραμμα πάρα πολύ ωραίο και φιλοδο-
ξούμε να το ξεκινήσουμε ξανά». 

συνέντευξη 

πού 

πρόσωπα 

Πότε δημιουρ-
γήθηκε 

Στοιχείο σημαντικό 

σχόλιο 
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Στο κυλικείο του Φάρου 10-15 άτομα κάθονται μοιρασμένα σε παρέες, ανάμεσά τους κά-
ποιοι που περιμένουν τη διευθύντρια να τους ξεναγήσει στο Mουσείο. Αποφασίζω να τους 
ακολουθήσω και πιάνουμε κουβέντα. « Έχετε ξαναδεί το Mουσείο ή είναι η πρώτη φορά;» 
ρωτάω κι αμέσως διευκρινίζω δαγκωμένος: «Εννοώ αν έχετε ξαναπάει». «Καλά το είπες!» 
μου λέει η Γωγώ Ρουκουτάκη, που, όπως θα μάθω αργότερα, είναι τυφλή εκ γενετής. «Εγώ, 
όταν βλέπω τηλεόραση, λέω ‘βλέπω’, δε λέω ποτέ ‘ακούω’». 

 

Kλείνω τα μάτια και προσπαθώ να «δω» με τα χέρια ένα άγαλμα. Δεν τα καταφέρνω καλά – 
και δεν είμαι ο μόνος! 

Αυτή τη φορά η περιήγηση ξεκινάει από τον κάτω όροφο, από το λεγόμενο Βυζαντινό, ένα 
δωμάτιο διαμορφωμένο σαν παρεκκλήσι, με ξυλόγλυπτο τέμπλο, Αγία Τράπεζα και πλήρη 
εξοπλισμό. 

Στις πάνω αίθουσες διασκορπίζονται και αγγίζουν για να δουν εκθέματα από τους προϊστο-
ρικούς χρόνους, με συλλογές κυκλαδικού, μινωικού και μυκηναϊκού πολιτισμού, μέχρι την 
κλασική εποχή και τους ελληνιστικούς χρόνους. 

«Προσπαθούμε να έχουμε συνεργασία με τα υπόλοιπα μουσεία της χώρας» προσθέτει η 
κυρία Ασιδέρη «κι έχουμε πάει πολλές φορές σε συνέδρια για να πούμε τις απόψεις μας 
και να γνωρίσουμε τους ανθρώπους που εργάζονται σε αυτά. Συχνά μάς ρωτούν τι θα μπο-
ρούσε να γίνει, ούτως ώστε στα εκπαιδευτικά τους προγράμματα να συμμετέχουν τυφλοί. 
Εμείς απαντάμε ότι είναι καλό να υπάρχει μια αίθουσα όπου οι προθήκες να ανοίγονται. 
Με αυτό τον τρόπο, οι τυφλοί θα μπορούν να αγγίζουν, αν όχι τα ίδια τα εκθέματα, τουλά-
χιστον αντίγραφά τους, ή αυθεντικά αντικείμενα που πλεονάζουν στις αποθήκες. Ακόμη δεν 
έχει γίνει κάτι τέτοιο, δείχνουνε πάντως καλή διάθεση». 
Φάρος Τυφλών της Ελλάδος, Μουσείο Αφής, Αθηνάς 17 και Δοϊράνης 198 (τέρμα Λ. Συγ-
γρού), 176 73 Καλλιθέα, τηλ.: 210 9415222, φαξ: 210 9415271, e-mail:fte@otenet.gr - 
www.faros.org.gr 

2η δραστηριότητα 

Σαν δεύτερη δραστηριότητα, για την οποία αφιερώνουμε ένα ακόμη δίωρο, είναι η κατα-
γραφή από τους μαθητές ενός άρθρου σχετικά με ένα μουσείο που έχουν επισκεφθεί μα-
θητές άλλης τάξης. Συγκεκριμένα, έχοντας ως οδηγό τον πίνακα του βιβλίου της άσκησης 2 
συγκετρώνουν τις απαραίτητες πληροφορίες από τους μαθητές της Δ΄Δημοτικού που επι-
σκέφθηκαν τα Σ.Κ.Ε.Π. (Σύνδεσμος Κοινωνικής Ευθύνης για Παιδιά και νέους με αναπηρίες). 
Γίνονται λοιπόν δημοσιογράφοι και εργάζονται σε ομάδες. Οι ρόλοι στην ομάδα είναι σα-

Συνέντευξη 

 
Συνέντευ-

                        

πρόσωπα 

 

σχόλιο 
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φώς καθορισμένοι. Αφού φτιάξουμε μαζί στον πίνακα το βασικό σχεδιάγραμμα, σύμφωνα 
με το οποίο θα γράψουν το δικό τους άρθρο, στη συνέχεια οι μαθητές συντάσσουν το άρ-
θρο τους και το καταγράφουν στον κειμενογράφο. Κάθε ομάδα λοιπόν δημιουργεί ένα άρ-
θρο. Τις δημιουργίες τους στη συνέχεια τις αναρτούν στα αποθετήρια εγγράφων και τις 
μοιράζονται με τους συμμαθητές τους (με τους μαθητές των υπόλοιπων ομάδων, αλλά και 
με τους μαθητές από τις άλλες έκτες). 

3η δραστηριότητα 

Με την τρίτη δραστηριότητα θέλουμε να προσεγγίσουμε την έννοια της διαφορετικότητας 
με στόχο να καλλιεργήσουμε και να προωθήσουμε το σεβασμό και την αποδοχή του δια-
φορετικού, στοιχείο που χαρακτηρίζει την εικόνα της σχολικής κοινότητας και της ευρύτε-
ρης κοινωνίας στη συνέχεια. 

Προβάλουμε στους μαθητές το παρακάτω βίντεο: 

http://www.youtube.com/watch?v=UcRa2bAwjKM 

Στη συνέχεια εφαρμόζοντας πάλι την τεχνική τουκαταιγισμού ιδεών μας λένε διάφορες λέ-
ξεις που τους έρχονται στο μυαλό σχετικές με το βίντεο και φτιάχνουμε τον παρακάτω εν-
νοιολογικό χάρτη: 

 

Τέλος, σύμφωνα με τον εννοιολογικό χάρτη που έχουμε φτιάξει τους ζητούμε να φτιάξουν 
όλα μαζί μια μεγάλη αφίσα που έχει να κάνει με τη διαφορετικότητα, ανακαλώντας όλες τις 
πληροφορίες που συνέλεξαν από όλες τις προηγούμενες δραστηριότητες. 
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http://www.youtube.com/watch?v=UcRa2bAwjKM


Δραστηριότητες επέκτασης 

Επίσκεψη στο μουσείο αφής 

Οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να δουν από κοντά τον χώρο για τον οποίο γινόταν λόγος στο 
βιβλίο τους. Επίσης έζησαν τη μοναδική εμπειρία με κλειστά τα μάτια και συνοδό έναν 
συμμαθητή τους να ξεναγηθούν στο χώρο του μουσείου, καθώς και να συλλέξουν σημαντι-
κές πληροφορίες για τους τυφλούς από τους υπεύθυνους του μουσείου.  

«Ζώντας για λίγο στο σκοτάδι» 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/-20141 

https://www.youtube.com/watch?v=2_ASI54NMRI 

Περίληψη δραστηριότητας 

Ένα σενάριο διδασκαλίας της εκπαιδευτικού Φυσικής Αγωγής, Μαρίας Τσουκνίδα, που ε-
φάρμοσε η ίδια στις δραστηριότητες επέκτασης, με θετικά αποτελέσματα στο παρελθόν 
στο 26ο & 29ο Δημοτικά Σχολεία Αχαρνών. Μια συνεργασία με σκοπό τη συνδυαστική μά-
θηση μέσα από τη διαθεματικότητα και μέσα από βιωματικές μεθόδους διδασκαλίας. 

Το σενάριο προσεγγίζει τη διαφορετικότητα βιωματικά μέσα από δραστηριότητες στο μά-
θημα τις Φυσικής Αγωγής που πραγματοποιούνται σε τέσσερις διδακτικές ώρες. Οι μαθητές 
αποκτούν εμπειρίες κινούμενοι σε διαμορφωμένη πίστα με διάφορα εμπόδια –
χρησιμοποιώντας αθλητικό υλικό, κώνους, στυλοβάτες, στεφάνια κ.α.- με τα μάτια δεμένα 
με μαντήλια, με τη βοήθεια οδηγών βοηθών και με μπαστούνι. Αναπτύσσουν τη μεταξύ 
τους εμπιστοσύνη και αρχίζουν να «κινούνται στο σκοτάδι» … 

Μαθαίνουν να διακρίνουν τις πλάκες του «οδηγού όδευσης τυφλών» στο δρόμο. Βιώνουν 
σε πραγματικές συνθήκες πως κινούνται οι τυφλοί στο δρόμο, στο πεζοδρόμιο του σχολεί-
ου στον οδηγό όδευσης τυφλών, με τα μάτια δεμένα χρησιμοποιώντας μπαστούνι. Γνωρί-
ζουν, μαθαίνουν και εξασκούνται στο παραολυμπιακό άθλημα Goalball, για τυφλούς και για 
άτομα με μειωμένη όραση. Τέλος εκφράζονται μέσα από τον προφορικό και τον γραπτό 
λόγο για τις εμπειρίες τους και όλα όσα αισθάνθηκαν. 

Στόχοι: 

• Βιωματική προσέγγιση μέσα από το μάθημα της Φυσικής Αγωγής. 
• Συνδυαστική μάθηση μέσα από τη διαθεματικότητα. 
• Απόκτηση και ανάπτυξη κινητικών και ψυχοκινητικών δεξιοτήτων.  
• Ανάπτυξη σχέσης εμπιστοσύνης μεταξύ των μαθητών. 
• Καλλιέργεια θετικής στάσης, αλλαγή συμπεριφοράς προς το διαφορετικό και απο-

δοχή της διαφορετικότητας. 
• Ανάπτυξη της ενσυναίσθησης. 
• Ανάπτυξη αντιληπτικών ικανοτήτων μέσω της ακοής και της αφής. 
• Απόκτηση γνώσης για παραολυμπιακά αθλήματα. 
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• Έκφραση μέσα από τον προφορικό και γραπτό λόγο. 

Μέρος Α’ Βιωματική δραστηριότητα μέσα στο σχολείο   

Αρχικά οι μαθητές σε διαμορφωμένη πίστα με διάφορα εμπόδια (στύλους, εμπόδια, κώ-
νους, στεφάνια κ.α.) καλούνται να κινηθούν μέσα σε αυτή, προσπερνώντας τα εμπόδια με 
κλειστά τα μάτια με μαντήλι με τη βοήθεια οδηγού συμμαθητή τους. Στη συνέχεια ο βοη-
θός οδηγός αποχωρεί και οι μαθητές κινούνται στην ίδια πίστα μόνοι τους και στην επόμε-
νη φάση με τη βοήθεια μπαστουνιού. Αλλαγή ρόλων. 

Μέρος Β’ Βιωματική δραστηριότητα σε πραγματικές συνθήκες έξω από το σχολείο   

Στον πεζόδρομο έξω από το σχολείο μας οι μαθητές μαθαίνουν να διακρίνουν τον «οδηγό 
όδευσης τυφλών» και τι σημαίνει η κάθε πλάκα. Στη συνέχεια με κλειστά τα μάτια με μα-
ντήλια και με μπαστούνι καλούνται να κινηθούν επάνω σε αυτόν. Δίπλα τους υπάρχει πά-
ντα για ασφάλεια συμμαθητής τους με ανοιχτά μάτια και οι εκπαιδευτικοί. 

Μέρος Γ’ Γνωριμία με το παραολυμπιακό άθλημα Goalball, για τυφλούς και για άτομα με 
μειωμένη όραση. 

    Παρακολούθηση βίντεο, γνωριμία με το Goalball. Προασκήσεις και εκμάθηση των βασι-
κών κανονισμών του αθλήματος. Εξάσκηση στο Goalball.  

Μέρος Δ’ Το σενάριο ολοκληρώνεται συζητώντας με τους μαθητές για το πώς αισθάνθηκαν 
σε όλες τις φάσεις της δραστηριότητας. Γράφουν συνθήματα, εντυπώσεις, εκφράζοντας τα 
συναισθήματα που βίωσαν. (Ανάπτυξη προφορικού και γραπτού λόγου και έκφραση των 
συναισθημάτων)  

 

Φωτογραφικό υλικό από τα τρία πρώτα μέρη της δραστηριότητας 

Bιβλιογραφία 

ΔΕΠΠΣ, (2003), Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών, Αθήνα: Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, Ανακτήθηκε στις 30 Μαΐου 2013 από http://www.pi-schools.gr/ 
programs/depps  

Ιορδανίδου Α., Κανελλοπούλου Ν., και λοιποί, Γλώσσα ΣΤ’, Βιβλίο μαθητή, Τεύχος β’, Αθή-
να, Παιδαγωγικό Ινστιτούτο - ΟΕΔΒ  

Ματσαγγούρας, Η. (2008), Ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και μάθηση, Αθήνα: Γρηγόρης 
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Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, Μάιος 2011, Βασικό Επιμορφωτικό Υλικό, τόμος Α- τόμος Β 

Χατζηδήμου, Δ. ,(2010), Εισαγωγή στην παιδαγωγική: Συμβολή στη διάχυση της παιδαγωγι-
κής σκέψης, εκδ. Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, (Καινοτομίες στην Εκπαίδευση 1) 

Πηγές διαδικτύου 
http://www.mikrosanagnostis.gr/thema_15.asp (05-06-2014) 

http://www.youtube.com/watch?v=UcRa2bAwjKM (10-06-2014) 

http://physedplus1.weebly.com/alpharhochiiotakappaeta/-20141 

https://www.youtube.com/watch?v=2_ASI54NMRI 
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Ψηφιακή αφήγηση. Μια πρόταση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και του γραμματι-
σμού του 21ου αιώνα. Αποτίμηση μιας εμπειρίας στο δημόσιο σχολείο.  

Λάχλου Σοφία  
Δρ. Γαλλικής Γλώσσας και Φιλολογίας 
Δευτ/θμια και Πρ/θμια εκπαίδευση 

Καθηγήτρια – σύμβουλος ΕΑΠ 
solahlou@ath.forthnet.gr 

Βορύλλα Βαρβάρα  
Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας (M.Ed), 

veravorylla@sch.gr  

Περίληψη 

H ψηφιακή αφήγηση, δηλαδή η δημιουργία ενός εικονογραφημένου σεναρίου όπου συν-
δυάζεται ο λόγος με την εικόνα (ακίνητη ή κινούμενη) και τη μουσική, μπορεί να χρησιμο-
ποιηθεί στην εκπαίδευση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων και του γραμματισμούτου21ου 
αιώνα. Παρουσιάζονται τα οφέλη και η διαδικασία της δημιουργίας μιας οπτικοποιημένης 
ιστορίας, παραθέτονται προτάσεις για την ένταξή της στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα 
και, τέλος, περιγράφεται και αποτιμάται μια πρακτική εφαρμογή της στην πρωτοβάθμια 
εκπαίδευση από τη σκοπιά της βιωματικής μάθησης και της παιδαγωγικής Freinet (βλ. 
ICEM, 2002). 

Λέξεις - κλειδιά: ψηφιακή αφήγηση, πρωτοβάθμια εκπαίδευση, πρακτική εφαρμογή, δεξιό-
τητες-γραμματισμός 21ου  αιώνα. 

Εισαγωγή 

Η αφήγηση, δηλαδή η διήγηση φανταστικών ή πραγματικών ιστοριών σε ζωντανό κοινό 
(Τσιλιμένη, 2007), υπήρξε πάντα ένας επικοινωνιακός δίαυλος στην ομάδα και στην ευρύ-
τερη κοινότητα. Ο αφηγητής μετέδιδε συσσωρευμένη, συγκεντρωμένη γνώση, προβλημα-
τισμό και συναίσθημα στο ακροατήριό του και αυτό ύστερα από μια ουσιαστική πράξη συ-
μπαράστασης διαδραστικά ανταπέδιδε την κατανόηση, την αποδοχή ή τη διαφωνία. 

Με την ανάπτυξη της τεχνολογίας επηρεάστηκε και η παραδοσιακή αφήγηση. Ο κατακλυ-
σμός της εικόνας οδήγησε στην οπτικοποίηση της αφήγησης μέσω των σύγχρονων ψηφια-
κών εργαλείων οδηγώντας στη λεγόμενη ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling, 
βλ.Lambert, 2010). Πρόκειται ουσιαστικά για το συνδυασμό της προφορικής αφήγησης με 
πολυμέσα (εικόνα, βίντεο, μουσική, ήχος). Όπως, για παράδειγμα, η ποίηση έχει τους δι-
κούς της κανόνες, έτσι και η ψηφιακή αφήγηση καταλήγει να ορίζεται ως ένα 2-4 λεπτών 
video clip 300 λέξεων με γύρω στις 12 εικόνες ώστε να αποδίδει κομψά το επιδιωκόμενο 
μήνυμα.  

Η ψηφιακή αφήγηση ξεκίνησε τη δεκαετία του 1990 με τον Joe Lambert, τον συνιδρυτή του 
Centre for Digital Storytelling στο Berkeley της California. Από τότε έχει χρησιμοποιηθεί σε 
κοινοτικά κέντρα, βιβλιοθήκες, επιχειρήσεις καθώς και στην εκπαίδευση, από την προσχο-
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λική ως την τριτοβάθμια εκπαίδευση σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα και με διάφορους 
τρόπους (Robin, 2013). 

Οφέλη 

Με ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει παρατηρηθεί η ικανότητα των παιδιών που μεγαλώνουν σε 
ένα ψηφιακό κόσμο να ερμηνεύουν τη σχέση περιεχομένου (content) και επένδυσης (con-
text) και να χτίζουν τις δικές τους μικρές, απλές ιστορίες, οργανώνοντας και βάζοντας σε 
ακολουθία τις ιδέες τους και αναλύοντας το συμβολισμό μιας εικόνας. Για τους λόγους αυ-
τούς, η ψηφιακή αφήγηση στην εκπαίδευση εντάχθηκε ως μια πρακτική εφαρμογή ανάπτυ-
ξης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, γνωστά ως 4Cs: communication, critical thinking, crea-
tivity, collaboration  (βλ. Partnership for 21st Century Skills-www.p21.org): 

• Κριτική σκέψη: οι μαθητές επιλέγουν κριτικά το περιεχόμενο της ταινίας τους και την 
οπτικοακουστική επένδυση, επιλύουν προβλήματα/διλήμματα και λαμβάνουν αποφά-
σεις. 

• Δημιουργικότητα: οι μαθητές αφήνονται να δημιουργήσουν χρησιμοποιώντας τη φα-
ντασία τους  και τις εμπειρίες τους για να εκφραστούν.  

• Συνεργασία: οι μαθητές δουλεύουν συνεργατικά για τη δημιουργία της ταινίας ανα-
λαμβάνοντας διαφορετικούς ρόλους εάν δουλεύουν σε ομάδες (π.χ. Συλλέκτης-
παραγωγός οπτικού υλικού, Συγγραφέας, Μουσικός παραγωγός, Μοντέρ, Αφηγητής). 

• Επικοινωνία: οι μαθητές αναπτύσσουν δεξιότητες επικοινωνίας ενώ εργάζονται ομαδι-
κά και παράλληλα δημιουργούν ευκαιρίες για επικοινωνία αναπτύσσοντας τον πολυ-
γραμματισμό του 21ου αιώνα (literacy) που περιλαμβάνει τις παρακάτω όψεις (Brown 
κ.α., 2005):  

Ψηφιακός γραμματισμός: ικανότητα να επιβιώνεις σε μια συνεχώς διευρυνόμενη κοινότητα 
έχοντας τη δυνατότητα να εκφραστείς κατάλληλα, να συλλέξεις πληροφορίες και να συνερ-
γαστείς χρησιμοποιώντας ψηφιακά μέσα. 

Οπτικός γραμματισμός: ικανότητα να ερμηνεύεις αλλά και να εκφράζεσαι μέσα από τη ση-
μειολογία της εικόνας. 

Τεχνολογικός γραμματισμός: ικανότητα να χρησιμοποιείς Η/Υ και άλλες συσκευές (π.χ. ψη-
φιακή φωτογραφική μηχανή, κινητό τηλέφωνο, i-pod, i-pad κτλ) για τη βελτίωση της μάθη-
σης και της απόδοσης. 

Πληροφοριακός γραμματισμός: ικανότητα να αναζητάς, να εντοπίζεις, να αξιολογείς και να 
συνθέτεις την πληροφορία. 

Παγκόσμιος γραμματισμός: ικανότητα να μπορείς να ερμηνεύεις την πληροφορία από μια 
παγκόσμια οπτική γωνία.  
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Περιγραφή της διαδικασίας: 

Προσαρμοσμένη από την περιγραφή του Lambert (2010):  

• Στάδια που μπορούν να υλοποιηθούν στην τάξη: 

1. Η διαδικασία της δημιουργίας μιας ψηφιακής ιστορίας ξεκινάει με τη σύλληψη μιας 
ιδέας: η αφετηρία μπορεί να είναι είτε η ιστορία και να αναζητηθεί η επένδυση με 
το κατάλληλο οπτικοακουστικό υλικό, είτε το οπτικό υλικό (φωτογραφίες, ζωγρα-
φιές κτλ) και να οδηγήσει στη συγγραφή μιας ιστορίας (Κοτρωνίδου και Τόγιου, 
2011). 

2. Αναλόγως της ιδέας ακολουθεί η αναζήτηση και η έρευνα για τη συγγραφή της ι-
στορίας. 

3. Στη συνέχεια συγγράφεται το σενάριο. 

• Στάδια που υλοποιούνται στο εργαστήριο Η/Υ: 

4. Συλλέγουμε ή δημιουργούμε εικόνες/ήχο/βίντεο. Οι εικόνες που θα αποτελέσουν 
την οπτική βάση της ιστορίας μπορεί να είναι: φωτογραφίες που έχουν ληφθεί με 
την ψηφιακή φωτογραφική μηχανή ή το κινητό τηλέφωνο, εκτυπωμένες φωτογρα-
φίες ή ζωγραφιές ή εξώφυλλα βιβλίων που έχουν σκαναριστεί, ή εικόνες που έχου-
με ανασύρει από το διαδίκτυο π.χ. από τον ιστότοπο flickr. Ο ήχος θα μπορούσε να 
είναι μουσική σε ψηφιακή μορφή που θα εντείνει τη συναισθηματική χροιά ή/και 
ήχοι που θα βοηθήσουν στην έκφραση του μηνύματος, π.χ. ήχος της βροχής από ι-
στοτόπους όπως το freesound.org. Στην πολυμεσική επένδυση της ιστορίας θα 
μπορούσε να υπάρχει και βίντεο, είτε από βιντεοκάμερα/ψηφιακή φωτογραφική 
μηχανή, είτε από το διαδίκτυο.  

5. Σχεδιάζουμε τη ροή της ιστορίας χρησιμοποιώντας πλαίσια ιστοριογραμμής (story-
boards). 

6. Συνενώνουμε το σενάριο με τα ψηφιακά μέσα που αναφέρθηκαν παραπάνω χρη-
σιμοποιώντας ένα κατάλληλο λογισμικό π.χ. Windows Movie Maker (για περισσό-
τερες πληροφορίες πάνω στα υπάρχοντα λογισμικά βλ. Σεραφείμ & Φεσάκης, 
2010). 

7. Μοιραζόμαστε το προϊόν της δημιουργίας μας: με προβολή σε κοινό (συμμαθητές, 
γονείς κτλ.), με ανάρτηση στην ιστοσελίδα του σχολείου, με ανάρτηση σε μέσα διά-
θεσης στην ευρύτερη κοινότητα (π.χ. youtube) λαμβάνοντας υπόψη όλες τις προϋ-
ποθέσεις διαφύλαξης προσωπικών δεδομένων και πνευματικών δικαιωμάτων. Η δε 
προβολή στο σχολείο μπορεί να λάβει εορταστικό χαρακτήρα με συνεντεύξεις από 
τους δημιουργούς, επίσημες ευχαριστίες κ.α. 

8. Προβαίνουμε σε ανατροφοδότηση-αναστοχασμό: το στάδιο αυτό είναι πολύ σημα-
ντικό γιατί ασκεί τους μαθητές στην ενεργό ακρόαση και παρακολούθηση ανα-
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πτύσσοντας την ιδιότητα όχι μόνο του δημιουργού αλλά και του ακροατή/θεατή 
που κριτικά αντιμετωπίζει το προϊόν της δημιουργίας. Έτσι με την ετεροαξιολόγηση 
(που μπορεί να γίνει μέσα από προκατασκευασμένα φύλλα αξιολόγησης) μπορούν 
οι μαθητές να ασκούνται στην αναγνώριση και κριτική των 7 στοιχείων της Ψηφια-
κής Αφήγησης (Bull & Kajder, 2004): 

1.Εστίαση αφήγησης (είναι ξεκάθαρος ο σκοπός και η εστίαση της αφήγησης;) 
2.Δραματικό ερώτημα (κινητοποιεί το ενδιαφέρον;) 
3.Συναίσθημα (η επιλογή της ιστορίας και η οπτικοποίησή της δημιουργεί συ-
γκίνηση;) 
4.Φωνή (δίνει η αφήγηση τον κατάλληλο τόνο;) 
5. Μουσική επένδυση (η επιλογή της μουσικής συνεισφέρει στην αφήγηση;) 
6. Οικονομία (η αξιοποίηση των πόρων της αφήγησης αποδίδει επαρκώς την 
επιλεγμένη ενότητα ή απαιτούνται περισσότερες λεπτομέρειες;) 
7. Ρυθμός (είναι εξασφαλισμένη η αναγκαία συνοχή στην αφήγηση ή υπάρ-
χουν χάσματα;) 

Προτάσεις εισαγωγής της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Πρακτικά, στην εκπαιδευτική διαδικασία της Α/θμιας Εκπαίδευσης του ελληνικού εκπαι-
δευτικού συστήματος η Ψηφιακή Αφήγηση θα μπορούσε να ενταχθεί με πολλούς τρόπους: 

• Η Ψηφιακή Αφήγηση ως αυτόνομο project στα πλαίσια ενός προγράμματος σχολι-
κών δραστηριοτήτων (δηλαδή πολιτιστικό) στην ευέλικτη ζώνη ή στο ολοήμερο 
σχολείο (όπως αυτό που θα περιγραφεί παρακάτω ως παράδειγμα πρακτικής ε-
φαρμογής). 

• Στα πλαίσια προγραμμάτων Σχολικών  Δραστηριοτήτων  (Περιβαλλοντικής Εκπαί-
δευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων) ως δραστηριότητα έκφρασης (π.χ. 
αποτίμηση μιας μελέτης  πεδίου), ως δράση (έκφραση και κοινοποίηση προβλημα-
τισμού και προτροπή ανάληψης πρωτοβουλίας προς την κοινότητα) και ως εργα-
λείο αξιολόγησης του προγράμματος (έκφανση του βαθμού επίτευξης των στόχων 
του προγράμματος).  

• Ως εργαλείο ανάπτυξης της γλωσσικής ικανότητας (στη μητρική ή στην ξένη γλώσ-
σα) καθώς μπορεί να αποτελέσει άσκηση δημιουργικής γραφής. Ενδεικτικές δρα-
στηριότητες θα μπορούσαν να είναι: Τεχνική της αλφαβήτας, Παραμυθοσαλάτα, 
Τίτλος ιστορίας, Σύνθεση διαφορετικών λέξεων (Ροντάρι, 2003). 

• Στα πλαίσια άλλων γνωστικών αντικειμένων (π.χ. ιστορία) με ενημερωτικό περιεχό-
μενο.  

Πρακτική εφαρμογή: μια εμπειρία στο ελληνικό σχολείο 

Τόπος, χρόνος διεξαγωγής και εμπλεκόμενες τάξεις 
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Η δράση «Ψηφιακή αφήγηση» υλοποιήθηκε στην ελληνική Πρωτοβάθμια εκπαίδευση και 
συγκεκριμένα στην τάξη του ολοήμερου τμήματος του 3ου Δημοτικού Σχολείου Παιανίας τη 
σχολική χρονιά 2013-2014. Στη δράση πήραν μέρος συνολικά 19 μαθητές (13 μαθητές Β΄-
Γ΄τάξης, 6 μαθητές Δ΄- ΣΤ΄τάξης). Η δράση αποτέλεσε προέκταση δράσεων ενταγμένων σε 
σχολικό πολιτιστικό πρόγραμμα που είχε τίτλο « Αγαπώ το βιβλίο». Συνολικά το πρότζεκτ 
περιελάμβανε ανάγνωση παιδικών βιβλίων, εικαστική έκφραση με θέματα από τα βιβλία 
και δημιουργική γραφή.  Οι μαθητές έγραψαν τα δικά τους μικρά βιβλιαράκια με την χρήση 
των ΤΠΕ, τα εικονογράφησαν και στη συνέχεια έφτιαξαν τις ταινιούλες τους που περιείχαν 
την εικαστική και την προφορική αφήγηση των μικρών ιστοριών τους. Τη δράση υλοποίησε 
η εκπαιδευτικός του ολοήμερου (ειδικότητας γαλλικής γλώσσας). Για τη δημιουργία των 
έργων χρησιμοποιήθηκαν δύο φορητοί ηλεκτρονικοί υπολογιστές. Τα έργα των μαθητών 
είναι αναρτημένα στην ιστοσελίδα του σχολείου (http://blogs.sch.gr/3dimpaian/). 

Μεθοδολογική προσέγγιση και στόχοι της δράσης 

Η δράση «Ψηφιακή αφήγηση» στόχευσε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων (4Cs) και του πολυ-
γραμματισμού, όπως αναφέρθηκαν παραπάνω. Επίσης, στηρίχτηκε στις παιδαγωγικές αρ-
χές της διαφοροποιημένης διδασκαλίας/ μάθησης (βλ. Kahn, 2010) και της βιωματικής μά-
θησης (βλ. μέθοδος πρότζεκτ και παιδαγωγική  Freinet, στο Perrenoud, 2007), η οποία: 

• προάγει τη μάθηση μέσω εμπειρίας (βιωματική μάθηση) 

• καλλιεργεί την ελεύθερη έκφραση των μαθητών 

• ενισχύει το πνεύμα της συνεργασίας και το κίνητρο για μάθηση  

• αναπτύσσει κριτικό πνεύμα στους μαθητές και δημοκρατικό κλίμα στην τάξη και 
στο σχολείο  

Οι κύριοι στόχοι που τέθηκαν από την εκπαιδευτικό της τάξης για τη δράση «Ψηφιακή α-
φήγηση» ήταν οι μαθητές να νοιώσουν τη χαρά της έκφρασης και της δημιουργίας και να 
χρησιμοποιήσουν τη γλώσσα και την τέχνη ως μέσο έκφρασης και επικοινωνίας (στη χρη-
στική και κοινωνιογλωσσική της διάσταση). 

Επιπλέον, η επιλογή των δραστηριοτήτων στόχευαν στη βελτίωση των γλωσσικών δεξιοτή-
των (ανάγνωσης και γραφής) και των ψηφιακών δεξιοτήτων (ψηφιακό γραμματισμό), στην 
ανάπτυξη της φαντασίας και της δημιουργικότητας των μαθητών και στην ενθάρρυνση της 
συνεργασίας. Τέλος, στόχος ήταν να δοθεί κίνητρο για μάθηση και να γίνει το ίδιο το μάθη-
μα ενδιαφέρον και ελκυστικό. 

Στάδια εφαρμογής της δράσης «Ψηφιακή αφήγηση» 

Η δράση «Ψηφιακή αφήγηση» από την επινόηση των ιστοριών έως την παραγωγή των μι-
κρών ταινιών εκτυλίχθηκε σε διάστημα δύο μηνών και σε σύνολο συνολικά 16 διδακτικών 
ωρών (2 ωρών εβδομαδιαίως). Τα στάδια εφαρμογής της δράσης ήταν τα παρακάτω: 

• Συζήτηση για τη δράση, εκδήλωση ενδιαφέροντος από τους μαθητές 
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• Επιλογή των θεμάτων ατομικά και από ομάδες 2 ή 3 μαθητών  

• Συνεργασία στις ομάδες για τη συγγραφή των ιστοριών 

• Συνεργασία για τη δημιουργία των σχεδίων της εικονογράφησης 

• Σάρωση των σχεδίων και επεξεργασία (προσαρμογή, περικοπή εικόνων)  

• Δημιουργία μικρών ταινιών με το λογισμικό Windows Movie Maker: 

o Εισαγωγή εικόνων (σκαναρισμένων σχεδίων) 

o Πληκτρολόγηση και εισαγωγή κειμένων σε μορφή λεζάντας 

o Προετοιμασία για την ηχογράφηση (κατανομή κειμένου, δοκιμές ανάγνω-
σης) 

o Δημιουργία και εισαγωγή ηχογραφημένης αφήγησης 

o Επιλογή και προσθήκη μουσικής επένδυσης 

o Εισαγωγή σελίδας τίτλου και τέλους με όλους τους συντελεστές της παρα-
γωγής  

o Προσθήκη οπτικών εφέ 

o Δημοσίευση ταινιών  

• Ανάρτηση των έργων στην σχολική ιστοσελίδα, έπαινοι και επιβράβευση των μαθη-
τών στη σχολική κοινότητα  

Ρόλοι και σχέσεις μαθητών και δασκάλων 

Στη δράση αυτή, οι μαθητές έγιναν δημιουργοί, μικροί συγγραφείς, καλλιτέχνες, και μοιρά-
στηκαν ρόλους όπως υπεύθυνος του υπολογιστή, συντονιστής ανάγνωσης… Εργάστηκαν και 
ατομικά αλλά κυρίως σε ομάδες των δύο, των τριών και περισσότερων μαθητών. Η εκπαι-
δευτικός ενθάρρυνε την κάθε προσπάθεια και συμμετοχή καθώς και τη συνεργασία των 
ομάδων.  
 

Έρευνα για τη διερεύνηση των απόψεων των μαθητών 
 
Μετά την ολοκλήρωση των έργων, θεωρήσαμε σκόπιμο να διερευνήσουμε τις απόψεις των 
μαθητών και να ελέγξουμε την υπόθεσή μας ότι η δράση αποτέλεσε για τους μαθητές μια 
ευχάριστη και ενδιαφέρουσα εμπειρία με σημαντικά γνωστικά και κοινωνιο-
συναισθηματικά οφέλη. 
Ως εργαλείο συλλογής δεδομένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο (βλ. παράρτημα) για 
πρακτικούς λόγους (χρονικός περιορισμός). Τα ερωτήματά του προήλθαν μετά από παρα-
τήρηση της συμμετοχής και απόδοσης των μαθητών κατά τη δράση. Σχετικά με το ερωτη-
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ματολόγιο, οι μαθητές που ήταν παρόντες και απάντησαν στο ερωτηματολόγιο ήταν 16 από 
τους 19 μαθητές που συμμετείχαν στην δράση. Οι ερωτήσεις αφορούσαν τους εξής άξονες: 

• Μαθησιακό προφίλ (γενικότερη στάση απέναντι στο σχολείο, το γλωσσικό μάθημα, 
τα εικαστικά και τις Νέες Τεχνολογίες) 

• Εντυπώσεις για τις επιμέρους δραστηριότητες της δράσης  
• Βαθμός επίτευξης των στόχων της δράσης 
• Δυσκολίες, εμπόδια κατά την υλοποίηση των δραστηριοτήτων. 

 
Αποτελέσματα της έρευνας 

 
Η επεξεργασία του ερωτηματολογίου έγινε με τη χρήση του Excel και ως προς τα αποτελέ-
σματα, διαπιστώθηκαν τα εξής:  

• Ως προς το γενικό μαθησιακό τους προφίλ, οι μικρότεροι μαθητές, δηλαδή οι  μα-
θητές της Β΄ και Γ΄ τάξης, ανέφεραν στην πλειοψηφία τους πολύ θετική στάση για 
το σχολείο, το γλωσσικό μάθημα, τα εικαστικά καθώς και την ενασχόληση με τις 
Νέες Τεχνολογίες. Το ίδιο παρατηρήθηκε και στις μεγαλύτερες τάξεις εκτός από μια 
πιο κριτική στάση απέναντι στο σχολείο και το διάβασμα. 

• Σχετικά με τις εντυπώσεις τους, οι μαθητές έδειξαν ανεξαρτήτως ηλικίας και μαθη-
σιακού προφίλ τον ενθουσιασμό τους για τη δράση που πραγματοποίησαν αφού 
απάντησαν ότι τους άρεσαν πολύ οι επιμέρους δραστηριότητες (από τη δημιουργία 
των ιστοριών και των σχεδίων έως την ηχογράφηση και τη δημοσίευση των ταινιών 
τους).  

• Ως προς τους επιδιωκόμενους στόχους της δράσης, οι μαθητές δήλωσαν ότι το μά-
θημα ήταν για αυτούς πολύ ευχάριστο κι ενδιαφέρον. Ακόμη και στις πέντε περι-
πτώσεις μαθητών, οι οποίοι εξέφρασαν αρκετά κριτική στάση απέναντι στο σχολείο 
και το γλωσσικό μάθημα, οι δραστηριότητες της συγγραφής και της αφήγησης των 
ιστοριών ήταν αρκετά έως πολύ αρεστές.  

• Δυσκολίες και εμπόδια δεν εκφράστηκαν από τους μαθητές. Οι μαθητές δήλωσαν 
επίσης ότι προσπάθησαν αρκετά (6/17) ή πολύ (11/17) να παράγουν σωστό γραπτό 
και προφορικό λόγο και ότι βελτίωσαν τις γνώσεις τους στους ηλεκτρονικούς υπο-
λογιστές. Τέλος, δήλωσαν ότι κατά τις δραστηριότητες ένοιωθαν χαρούμενοι κι ότι  
συνεργάστηκαν αρκετά (5/17) έως πολύ (12/17) με τους συμμαθητές τους. 

 
Τα παραπάνω επιβεβαιώνουν τις ερευνητικές μας υποθέσεις ότι, δηλαδή, η δράση «ψη-
φιακή αφήγηση» ήταν για τους μαθητές μια εμπειρία με θετικά αποτελέσματα τόσο στο 
γνωστικό τομέα, καθώς συνέβαλλε στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων της γραφής και της ανά-
γνωσης, της καλλιτεχνικής έκφρασης και του τεχνολογικού γραμματισμού, όσο και στο κοι-
νωνιο-συναισθηματικό τομέα καθώς προώθησε την ανάπτυξη των δεξιοτήτων επικοινωνίας 
και συνεργασίας ανάμεσα στους μαθητές ενώ έκανε το μάθημα πιο ενδιαφέρον. 
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Κριτική ανάλυση της δράσης από τη σκοπιά της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής και της 
βιωματικής μάθησης - παιδαγωγικής Freinet  

Από τη σκοπιά της διαφοροποιημένης διδασκαλίας / μάθησης, η δράση επέτρεψε τη δια-
φοροποίηση των επιδιωκόμενων στόχων και δεξιοτήτων, διότι οι στόχοι και οι δεξιότητες 
ήταν ποικίλες (βλ. παραπάνω), την εναλλαγή των μέσων και υλικών μάθησης καθώς οι μα-
θητές δούλεψαν στο χειρόγραφο αλλά και στον υπολογιστή και χρησιμοποίησαν τις Νέες 
Τεχνολογίες. Επίσης εξελίχθηκε με διαφοροποίηση των μεθόδων εργασίας (ατομική, συλ-
λογική και σε μικρές ομάδες). Τα παραπάνω συνετέλεσαν στην αποφυγή της σχολικής ρου-
τίνας αλλά και του σχολικού αποκλεισμού (βλ. Kahn, 2010) καθώς και στην αξιοποίηση των 
διαφορετικών κλίσεων και ικανοτήτων των μαθητών (γραφή, ζωγραφική, τεχνολογίες, κλπ.).  

Από τη σκοπιά της βιωματικής μάθησης (βλ. Χρυσαφίδης, 1994) και της παιδαγωγικής 
Freinet (βλ. ICEM, 2002), η δράση μας στο σχολείο ανέπτυξε αρχές, όπως ο σεβασμός στην 
ελεύθερη έκφραση, τις επιλογές και τα ενδιαφέροντα των μαθητών καθώς τα παιδιά διάλε-
ξαν τα θέματα και τον τρόπο παρουσίασης των ιστοριών, έγραψαν για τα αγαπημένα τους 
ζωάκια, για τους αγαπημένους τους πειρατές, ζωγράφισαν, χρησιμοποίησαν τις Νέες Τε-
χνολογίες. Επίσης, προώθησε τη μάθηση μέσω της εμπειρίας (με τη μέθοδο της δοκιμής και 
του λάθους για τη δημιουργία των ιστοριών και των μικρών ταινιών και για τη δημοσίευσή 
τους), τη συνεργασία (τα παιδιά ανέλαβαν ρόλους και ευθύνες για τη δημιουργία των έρ-
γων τους). Τέλος, αποτέλεσε κίνητρο για μάθηση (οι μαθητές μαθαίνουν γιατί αυτό που 
κάνουν τους ευχαριστεί και έχει νόημα για αυτούς). 

Προϋποθέσεις ανάπτυξης της δράσης 

Για την ανάπτυξη της δράσης πρέπει, βέβαια, να υπάρχουν και οι απαραίτητες προϋποθέ-
σεις, όπως: 

• Προώθηση της διαθεματικότητας και των βιωματικών δράσεων στο σχολείο 

• Τεχνολογικός εξοπλισμός και χρήση διαδικτύου  

• Κατάλληλα λογισμικά προγράμματα σε Η/Υ (πχ. movie maker)  

• Εκπαιδευτικοί επιμορφωμένοι στις ΤΠΕ και ανοιχτοί σε νέες μεθόδους  

• Πρόσβαση των μαθητών στο εργαστήριο Πληροφορικής 

• Συνεργασία της εκάστοτε διεύθυνσης του σχολείου  

Επίλογος 

Συμπερασματικά, η ένταξη της ψηφιακής αφήγησης στην εκπαίδευση στα πλαίσια μιας 
βιωματικής προσέγγισης της μάθησης και διαφοροποιημένης παιδαγωγικής παρουσιάζει 
πολλά οφέλη, όπως αποδείχθηκε από την πρακτική εφαρμογή και την αποτίμησή της, και 
μπορεί να αποτελέσει μια ενδιαφέρουσα εμπειρία τόσο για τους μαθητές όσο και για τους 
εκπαιδευτικούς που εμπλέκονται.  
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http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=29C746DDA4C138A1E905CAF176450BFE?doi=10.1.1.186.5118&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download;jsessionid=29C746DDA4C138A1E905CAF176450BFE?doi=10.1.1.186.5118&rep=rep1&type=pdf
http://www.digitalstoryteller.org/docs/DigitalStorytelling.pdf
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html
http://www.unige.ch/fapse/SSE/teachers/perrenoud/php_main/php_1999/1999_17.html
http://digitalstorytelling.coe.uh.edu/
http://www.ekped.gr/praktika10/gen/138.pdf
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/
http://www.icem-pedagogie-freinet.org/


• http://www.laligue.org/  

• http://petitslivres.free.fr/  

• http://www.p21.org/ (Partnership for 21st century skills) 

• http://www.freesound.org/ (Για ανεύρεση ήχων) 

• https://www.flickr.com/  (Για ανεύρεση φωτογραφιών) 
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ που δόθηκε στους μαθητές μετά από την ολοκλήρωση της δράσης 
«Ψηφιακή Αφήγηση» 
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ 

Συμπλήρωσε ή βάλε (Χ) στο κουτάκι της επιλογής σου: 
A. Προσωπικά στοιχεία 
1. Τάξη:  ………………  Δημοτικού           Σχολικό έτος: 2013-14   
 
2. Φύλο:              Αγόρι        Κορίτσι 
Β. Γενικές απόψεις 

 

Κα
θό

λο
υ 

Λί
γο

 

Αρ
κε

τά
 

Πο
λύ

 

3. Μου αρέσει το σχολείο     

4. Μου αρέσει να γράφω και να διαβάζω 
 (στα μαθήματα, στην τάξη) 

    

5. Μου αρέσει το μάθημα της γλώσσας      

6. Μου αρέσει να διαβάζω βιβλία      

7. Μου αρέσει να ζωγραφίζω     

8. Μου αρέσουν οι υπολογιστές     

 
Γ.  Σημειώνω αν μου άρεσαν οι δραστηριότητες που πραγματοποιήσαμε στην τάξη  

 
 
 

Κα
θό

λο
υ 

Λί
γο

 

Αρ
κε

τά
 

Πο
λύ

 

9. Μου άρεσε που κατασκεύασα μικρές ιστοριούλες     
10. Μου άρεσε που έγραψα τις ιστοριούλες στον υπο-
λογιστή 

    

11. Μου άρεσε που ζωγράφισα και χρωμάτισα για να 
εικονογραφήσω τις ιστοριούλες 

    

12. Μου άρεσε που επεξεργάστηκα τις εικόνες στον 
υπολογιστή  

    

13. Μου άρεσε που κατασκεύασα μικρά βιβλιαράκια 
και τα μοιράστηκα με τους συμμαθητές μου 

    

14. Μου άρεσε που αφηγηθήκαμε με τους συμμαθητές 
μου τις ιστοριούλες και ηχογραφηθήκαμε για την κα-
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τασκευή των μικρών ταινιών. 
15. Μου άρεσε που προσθέσαμε εφέ και μουσική στις 
ταινιούλες. 

    

17. Μου άρεσε που έμπαινα στο Ίντερνετ και έβλεπα 
τις ταινιούλες. 

    

18. Ένοιωσα ότι δυσκολεύτηκα 
Αν ναι, σε ποια σημεία (επινόηση ιστορίας, γράψιμο, 
ηχογράφηση;;) 

    

19. Ένοιωσα ότι  μπερδεύτηκα 
Αν ναι, σε ποια σημεία (επινόηση ιστορίας, γράψιμο, 
ηχογράφηση;;) 

    

20. Ένοιωσα ότι βαρέθηκα 
Αν ναι, σε ποια σημεία (επινόηση ιστορίας, γράψιμο, 
ηχογράφηση;;) 
 

    

 
 
Δ.  Σημειώνω αν κατά τις παραπάνω δραστηριότητες 

 
 
 

Κα
θό

λο
υ 

Λί
γο

 

Αρ
κε

τά
 

Πο
λύ

 

21. Ήμουν χαρούμενος, είχα ενδιαφέρον για το μάθημα     
22. Ήμουν αυτόνομος (επέλεξα μόνος μου το θέμα, την 
πλοκή της ιστορίας και τα σχέδιά μου) 

    

23. Συνεργάστηκα με τους συμμαθητές μου      
24. Προσπάθησα να γράψω σωστά, χωρίς λάθη     
25. Προσπάθησα να διαβάζω σωστά και κατανοητά     
 22. Βελτίωσα τις γνώσεις μου στους υπολογιστές     
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Πιλοτική ανάπτυξη του λογισμικού «Sign360»  
Ηλεκτρονικό Λεξικό Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας 

 
Μόκα Βασιλική 

Απόφοιτη Παιδαγωγικής Σχολής, Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
vmokka@gmail.com 

 
Παρασκευοπούλου Ευσταθία 

Απόφοιτη Παιδαγωγικής Σχολής, Τμήματος Δημοτικής Εκπαίδευσης 
efstpara92@gmail.com 

  
Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιγράφει το σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την αξιολόγηση ενός δί-
γλωσσου ηλεκτρονικού λεξικού της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ), με το όνομα 
«Sign360». Το «Sign360» αποτελεί το πρώτο ηλεκτρονικό λεξικό της ΕΝΓ, που είναι ανα-
πτυγμένο σε εικονικό περιβάλλον. Στο περιβάλλον αυτό ο χρήστης δύναται να πλοηγηθεί 
και επιλέγοντας αντικείμενα της οθόνης του, αναδύεται παράθυρο, στο οποίο προβάλλεται 
το αντικείμενο που επέλεξε, στην γραπτή Ελληνική και στην ΕΝΓ, σε μορφή βίντεο. 

Το εν λόγω λογισμικό αναπτύχθηκε αρχικά από τον οργανισμό «European Sign Language 
Center» και τον Απρίλιο του 2014 ανακατασκευάστηκε, σε πιλοτική μορφή, από τις ερευνή-
τριες, στην Ελληνική και την ΕΝΓ. Στη συνέχεια εκπονήθηκε έρευνα διαμορφωτικής αξιολό-
γησης του λογισμικού, κατά την οποία 7 εκπαιδευτικοί Κωφών μαθητών/τριών και 22 φοι-
τητές/τριες του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής, αξιολόγησαν το λογισμι-
κό με τη χρήση ερωτηματολογίου. Οι κρίσεις και οι προτάσεις των Εκπαιδευτικών και των 
φοιτητών/τριών για το λογισμικό αφορούν τη λειτουργικότητα, την ευχρηστία και το παιδα-
γωγικό όφελος που προκύπτει από τη χρήση του και είναι καθοριστικές για την πορεία α-
νάπτυξης του λογισμικού. 

Λέξεις-Κλειδιά: «Sign360», Δίγλωσσο Ηλεκτρονικό Λεξικό, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 
(ΕΝΓ), εικονικό περιβάλλον, κλειστό λογισμικό, υπερσύνδεσμος, υπερμέσα 

Εισαγωγή 

Στην Ελλάδα η Ελληνική Νοηματική Γλώσσα είναι αναγνωρισμένη ως η φυσική γλώσσα των 
Κωφών μόλις από το 2000, με το νόμο Ν.2817/2000. Επόμενος νόμος του 2008 (Ν. 
3699/2008) προβλέπει και τη Δίγλωσση Εκπαίδευση των Κωφών, με πρώτη γλώσσα την ΕΝΓ 
και δεύτερη την Ελληνική, στη γραπτή μορφή της. Η προφορική μορφή της Ελληνικής απο-
τελεί κοινωνική επιλογή του κάθε μαθητή.  

Δεδομένου λοιπόν ότι η ΕΝΓ είναι η πρώτη-μητρική γλώσσα των Κωφών, αυτή θα πρέπει να 
επιλέγεται ως γλώσσα διδασκαλίας στην εκπαίδευσή τους. Είναι, ωστόσο, γεγονός ότι το 
90-95% των κωφών παιδιών έχουν ακούοντες γονείς, που δε γνωρίζουν την ΕΝΓ (Bellugi, 
Fischer 1972⋅ Kourbetis 1987⋅ Hoffmeister 1990, όπως αναφέρεται από την ιστοσελίδα του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου). Τίθεται, επομένως, το γλωσσικό ζήτημα των κωφών παιδιών 
που πρέπει να μάθουν την ΕΝΓ στο σχολείο, κι επομένως στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση. 
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Στα χρόνια εφαρμογής και παιδαγωγικής χρήσης τους έχει αποδειχτεί ότι οι Νέες Τεχνολο-
γίες, και συγκεκριμένα τα εκπαιδευτικά λογισμικά με τη σωστή χρήση και εφαρμογή τους 
συμβάλλουν καθοριστικά στην εκπαιδευτική διαδικασία (Κόμης, 2004). Τα ηλεκτρονικά λε-
ξικά νοηματικής γλώσσας αποτελούν εκπαιδευτικά λογισμικά ειδικής χρήσης, που σκοπό 
έχουν την εκμάθηση λεξιλογίου της ΕΝΓ και ενίοτε της Ελληνικής.  

Τα ηλεκτρονικά λεξικά νοηματικής Γλώσσας δύνανται τα αποτελέσουν υποστηρικτικά και 
διδακτικά εργαλεία στη μαθησιακή διαδικασία γενικότερα και στη γλωσσική διδασκαλία 
ειδικότερα. Ο Schulmeister (1997, όπως αναφέρεται από τον Παπασπύρου, 2009) υποστη-
ρίζει πως το εύρος εφαρμογής και τα οφέλη από την αξιοποίηση ενός λεξικού τέτοιου τύ-
που έχουν μεγάλη έκταση και μέγεθος. Αφού λοιπόν τα ηλεκτρονικά λεξικά αποδεικνύονται 
τόσο χρήσιμα στην λεξικογράφηση και στην εκμάθηση μιας γλώσσας συμβολικής, τότε η 
αξιοποίηση των δυνατοτήτων τους στην εκμάθηση μίας οπτικο-κινητικής γλώσσας, η οποία 
δε διαθέτει γραπτή παράδοση, θα είχε εντυπωσιακά αποτελέσματα (Παπασπύρου, 2009). 

Τα ηλεκτρονικά λεξικά παράγονται αφενός σε μορφή CD-ROM και DVD-ROM και αφετέρου 
σε ηλεκτρονικές ιστοσελίδες, ώστε η πρόσβαση σε αυτά να γίνεται με online σύνδεση. Η 
σημαίνουσα διαφορά μεταξύ των δύο μορφών έγκειται στη χωρητικότητά τους ως αποθη-
κευτικά μέσα. Το διαδίκτυο έχει δυνατότητες αποθήκευσης τεράστιου όγκου δεδομένων, 
στοιχείο που είναι αυστηρά περιορισμένο στα CD και DVD (Παναγιωτακόπουλος, Λαμπρο-
πούλου, 2003). 

Οι σημαντικότερες ωφέλειες που απορρέουν από τη χρήση ηλεκτρονικών λεξικών που προ-
σφέρονται online είναι οργανωτικές, λειτουργικές και οικονομικές. Οργανωτικές γιατί η α-
νάλυση των απαιτήσεων συντελεί στην καλή οργάνωση και εκτέλεση του έργου που με τη 
σειρά τους εξασφαλίζουν και τη λειτουργικότητά τους. Επιπλέον, οικονομικά οφέλη προκύ-
πτουν από το γεγονός ότι τα λογισμικά προσφέρονται δωρεάν για τους χρήστες.  

«Sign360»: Περιγραφή και Ανάπτυξη του Λεξικού 

To «Sign360» αποτελεί μια νέα τεχνολογία που αναπτύσσεται τώρα και αφορά τις νέες παι-
δαγωγικές μεθόδους εκμάθησης της Νοηματικής Γλώσσας. Ξεκίνησε από τον οργανισμό 
«European Sign Language Center» που εδρεύει στο Orebro της Σουηδίας. Είναι ένα εικονικό 
περιβάλλον μάθησης που στοχεύει στη δίγλωσση εκπαίδευση κωφών μαθητών. Είναι συμ-
βατό με Android, iOS, Η/Υ και Mac. 

Το «Sign360» είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που προσφέρει καινοτόμες μεθόδους στην 
εκμάθηση όχι μόνο της Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, αλλά και του λεξιλογίου της Ελλη-
νικής Γλώσσας. Αποτελεί ουσιαστικά μία εκπαιδευτική πλατφόρμα, κατασκευασμένη με την 
τεχνολογία html 5, που δίνει σε κάθε χρήστη τη δυνατότητα περιήγησης σε εικονικούς χώ-
ρους.  

Οι τελευταίοι είναι φωτογραφημένοι με επαγγελματικό εξοπλισμό, ώστε να δημιουργείται 
ένα περιβάλλον 360 μοιρών, μέσα στο οποίο ο χρήστης δύναται να καθοδηγηθεί μέσω κα-
τευθυντήριων βελών. Κάθε χρήστης μπορεί, με τη χρήση των βελών και τις διαδρομές που 
προσφέρουν, να περπατήσει εικονικά στους φωτογραφημένους χώρους, να στρίψει όπου 
επιθυμεί, να μεγεθύνει την εικόνα, να κοιτάξει προς κάθε κατεύθυνση (βλ. εικόνα 1).  
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Εικόνα 1 

Τα κατευθυντήρια αυτά βέλη είναι τοποθετημένα σε μία γραμμή εργαλείων, στο κάτω μέ-
ρος της οθόνης, και ο χρήστης πιέζοντας απλά μεταβαίνει στην ενέργεια που επιθυμεί. Στη 
γραμμή εργαλείων, κάτω και αριστερά, βρίσκονται επίσης και οι σκηνές των χώρων που 
έχουν φορτωθεί, δημιουργώντας έτσι μία μορφή χάρτη, ώστε ο χρήστης να διευκολύνεται 
στη μετάβασή του από τον έναν χώρο στον άλλον. 

 Ο χρήστης πιέζοντας το πλήκτρο της βοήθειας, του παρέχονται σχηματικές οδηγίες για τον 
τρόπο χειρισμού του λογισμικού. Υπάρχει, επιπλέον, και η λειτουργία της αυτόματης περι-
στροφής της εικόνας, όπου το πλάνο κινείται αυτόματα παρουσιάζοντας όλο τον επιλεγμέ-
νο χώρο.  

Όλοι οι χώροι είναι οργανωμένοι με τη μορφή διαδρομών, ώστε ο χρήστης να μπορεί να 
μεταφέρεται λογικά πατώντας τους υπερσυνδέσμους (βλ. εικόνα 2). Εκτός από τους υπερ-
συνδέσμους περιήγησης υπάρχουν και υπερσύνδεσμοι, τους οποίους όταν ο χρήστης πατά 
αναδύεται παράθυρο και αναπαράγεται σε μορφή βίντεο το νόημα που αντιστοιχεί στο ε-
πιλεγμένο αντικείμενο. Τα νοήματα αποδίδονται από φυσικούς νοηματιστές και χρήστες 
της ΕΝΓ που, συμμορφωμένοι με Βασικά Κριτήρια Βιντεοσκόπησης, αποδίδουν το εκάστοτε 
νόημα.  

Το λογισμικό είναι κατασκευασμένο για να φιλοξενείται σε ιστοσελίδα, γεγονός που ελαχι-
στοποιεί τις απαιτήσεις του συστήματος και το καθιστά συμβατό με κάθε λειτουργικό σύ-
στημα υπολογιστή και έξυπνου τηλεφώνου. Απαιτείται μόνο σύνδεση στο διαδίκτυο, κα-
ταργώντας έτσι τη δυσχρηστία των CD-ROM και τις διαδικασίες εγκατάστασης.  
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Εικόνα 2 

Εκπαιδευτική Προσφορά και Αξιοποίηση  

Η εκπαιδευτική προσφορά του λογισμικού έγκειται στο γεγονός ότι έχουν τοποθετηθεί υ-
περσύνδεσμοι πάνω στα περιεχόμενα του εκάστοτε χώρου, που οδηγούν στην αναπαραγω-
γή του νοήματος για το αντίστοιχο αντικείμενο. Οι υπερσύνδεσμοι δίνουν τη δυνατότητα 
στο χρήστη να πλοηγηθεί ανάμεσα σε χώρους υπερμέσων με τη χρήση ενός προγράμματος 
φυλλομετρητή (Παναγιωτακόπουλος, 2003).  

Έτσι, για παράδειγμα, στο φωτογραφημένο χώρο του ξενώνα που παρουσιάζεται μπορεί 
κανείς να εξερευνήσει τους χώρους του, να εισέλθει στα δωμάτια και κάνοντας κλικ πάνω 
στον υπερσύνδεσμο που έχει τοποθετηθεί στη σκάλα που βρίσκεται στο δωμάτιο, αναδύε-
ται παράθυρο και αναπαράγεται σε μορφή βίντεο το νόημα που αντιστοιχεί στη λέξη «σκά-
λα» στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα (βλ. εικόνες 3,4). Παράλληλα, η λέξη στα ελληνικά 
εμφανίζεται γραπτώς δίπλα από τον υπερσύνδεσμο (βλ. εικόνα 4). 

Το «Sign360» έχει κατασκευαστεί αποκλειστικά για εκπαιδευτικούς σκοπούς και οι στόχοι 
του αφορούν στην εκπαίδευση των κωφών μαθητών, καθώς και των ακουόντων μαθητών 
νοηματικής γλώσσας. Τα εικονικά περιβάλλοντα που διαθέτει προσφέρουν έναν εναλλακτι-
κό, βιωματικό τρόπο μάθησης, όπου ο χρήστης, δημιουργώντας τις δικές του διαδρομές 
μέσα στο λογισμικό, αυτενεργεί και αποφασίζει ο ίδιος το γνωστικό αντικείμενο που θα 
ανακαλύψει. 
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Εικόνα 3 

Εικόνα 4 

Προτείνεται για τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς όλων των βαθμίδων ως υποστηρι-
κτικό μέσο εμπλουτισμού του καθημερινού λεξιλογίου της ΕΝΓ και των Ελληνικών, αλλά και 
ως υποστηρικτικό μέσο διδασκαλίας διαθεματικά, προσαρμοσμένο στις εκάστοτε εκπαι-
δευτικές ανάγκες που προκύπτουν από το αναλυτικό πρόγραμμα.  

Δεδομένου ότι οι κωφοί μαθητές χρησιμοποιούν το οπτικό κανάλι επικοινωνίας στη μάθη-
ση (Λαμπροπούλου, 2007), η τελευταία καθίσταται ευκολότερη και πιο αποτελεσματική 
όταν τους δίνεται η δυνατότητα να μάθουν μέσω αυτού. Έτσι επιτυγχάνεται σύνδεση εικό-
νας και βιώματος, οδηγώντας το χρήστη ευκολότερα στη γνώση. Απώτερος σκοπός της δη-
μιουργίας του λεξικού είναι η εφαρμογή του ώστε να μειωθεί σημαντικά το ποσοστό των 
αναλφάβητων Κωφών και να τεθεί νέα αφετηρία στην εκπαίδευσή τους. 

Έρευνα Διαμορφωτικής Αξιολόγησης 
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Η έρευνα που εκπονήθηκε ήταν έρευνα διαμορφωτικής αξιολόγησης του λογισμικού και τα 
δείγματα αντλήθηκαν από φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Εκπαιδευτικής και Κοινω-
νικής Πολιτικής του Πανεπιστήμιου Μακεδονίας, καθώς επίσης και από ενεργούς εκπαιδευ-
τικούς κωφών μαθητών/τριών. Τόσο οι πρώτοι όσοι και οι δεύτεροι έχουν στοιχειώδεις 
γνώσεις της ΕΝΓ. Ως εργαλείο της έρευνας επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Το δείγμα απά-
ντησε σε ερωτήσεις αξιολόγησης του λογισμικού, ώστε να κριθεί η λειτουργικότητα, η ευ-
χρηστία και το εκτιμώμενο παιδαγωγικό όφελός του.  

Οι ερωτήσεις αντλήθηκαν από τη λίστα συμμόρφωσης στα κριτήρια για την κατασκευή εκ-
παιδευτικών λογισμικών της ομάδας Ειδικής Αγωγής του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου, και 
αφορούν την κατασκευή και ανάπτυξη εκπαιδευτικών εργαλείων για την εκπαίδευση Κω-
φών και βαρήκοων μαθητών. 

Οι φοιτητές/τριες που συμμετείχαν στην έρευνα ανέρχονται σε 22, ενώ οι εν ενεργεία εκ-
παιδευτικοί σε 7. Ως δείγμα επιλέχθηκαν οι δύο αυτές ομάδες καθώς επρόκειτο για έρευνα 
διαμορφωτικής αξιολόγησης και θεωρήθηκε απαραίτητο να ληφθούν υπόψη οι κρίσεις εκ-
παιδευτικών που σχετίζονται με την εκπαίδευση Κωφών, ενόσω το λογισμικό δημιουργεί-
ται.  

Τα αποτελέσματα της έρευνας, σύμφωνα με τις απόψεις του δείγματος, ανέδειξαν το 
«Sign360» ως ένα καινοτόμο εκπαιδευτικό εργαλείο που θα χρησιμοποιούσαν στην εκπαι-
δευτική διαδικασία καθώς το λογισμικό ενθαρρύνει τη δημιουργική συμμετοχή και το εν-
διαφέρον του χρήστη. Επιπλέον, εκπαιδευτικοί και φοιτητές/τριες χωρίς εξειδικευμένες 
γνώσεις ηλεκτρονικού υπολογιστή έκριναν το λογισμικό χρηστικό και κατάλληλο για παιδιά. 
Τα περιβάλλοντα μάθησης που το λογισμικό παρέχει το καθιστούν εύχρηστο και φιλικό για 
παιδιά, λόγω των πολλαπλών καναλιών επικοινωνίας που προσφέρει και της ελκυστικότη-
τάς του, που προκύπτει από το συνδυασμό εικόνας, κειμένου και βίντεο σε ένα περιβάλλον.  

Οι εκπαιδευτικοί και οι φοιτητές/τριες θεώρησαν πολύ σημαντική τη λειτουργία πλοήγησης 
σε καθημερινούς χώρους, η οποία προσφέρει έναν βιωματικό τρόπο μάθησης που ανταπο-
κρίνεται στις μαθησιακές ανάγκες των κωφών παιδιών. Ακόμα, η λειτουργία παράλληλης 
προβολής του επιλεγμένου αντικειμένου στην ΕΝΓ και στη γραπτή μορφή των ελληνικών, 
θεωρήθηκε επίσης πολύ σημαντική. Συνολικά από τις κρίσεις εκπαιδευτικών και φοιτη-
τών/τριών, δεν προτάθηκαν αλλαγές ή διορθώσεις για την ανάπτυξη του λογισμικού. Ση-
μειώνεται, επίσης, ότι στις απόψεις εκπαιδευτικών και φοιτητών/τριών δεν υπήρχαν σημα-
ντικές αποκλίσεις.  

Στο γράφημα 1 παρουσιάζονται οι κρίσεις των εκπαιδευτικών και των φοιτητών/τριών. Οι 
αριθμοί πάνω από κάθε στήλη παρουσιάζουν τον αριθμό των φοιτητών/τριών και εκπαι-
δευτικών που θεώρησαν την περιγραφόμενη λειτουργία ως «πολύ και πάρα πολύ σημαντι-
κή». Το γράφημα επομένως, παρουσιάζει τον αριθμό του δείγματος που σε κάθε ερώτηση 
έδινε απάντηση στην κλίμακα Likert «πολύ και πάρα πολύ». Υπενθυμίζεται ότι ο αριθμός 
των φοιτητών/τριών ήταν 22, ενώ των εκπαιδευτικών 7. Οι στήλες του γραφήματος δεν συ-
γκρίνονται μεταξύ τους και οι απαντήσεις δεν παρουσιάζονται σε ποσοστά. 
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Γράφημα 1 

Τα αποτελέσματα της έρευνας επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεση, ότι τα ηλεκτρονικά λε-
ξικά νοηματικής γλώσσας μπορούν να αποβούν καθοριστικά υποστηρικτικά εργαλεία στην 
εκμάθηση της ΕΝΓ και της γραπτής μορφής της Ελληνικής Γλώσσας, από Κωφούς μαθη-
τές/τριες. Εκδηλώνουν τέλος, την επιτακτική ανάγκη οπτικοποίησης των πληροφοριών που 
λαμβάνουν οι κωφοί μαθητές έτσι ώστε να πραγματοποιείται η ποιοτικότερη εκπαίδευσή 
τους. 

Συμπεράσματα 

Το «Sign360» είναι μία ιδέα που βασίζεται στον τρόπο που τα κωφά παιδιά μαθαίνουν, μέ-
σω του οπτικού καναλιού επικοινωνίας. Το λογισμικό διακρίνεται από την ιδιαιτερότητά 
του όσον αφορά τον τρόπο παράθεσης του περιεχομένου. Ο ήχος, ως βασικό στοιχείο αλ-
ληλεπίδρασης με το χρήστη, απουσιάζει και τη θέση του παίρνουν εικονικά-οπτικά στοιχεία 
προς εξισορρόπηση της απουσίας του ήχου.  

Το "Sign360" συνδέει το βίωμα-εικόνα του χρήστη με το νόημα που αντιστοιχεί στην ΕΝΓ 
και τη λέξη στα Ελληνικά. Έτσι παρέχει αυθεντικές περιστάσεις βιωματικής μάθησης. Η δυ-
νατότητα, επιπλέον, πλοήγησης σε πραγματικούς χώρους στο περιβάλλον 360 μοιρών, σε 
συνδυασμό με όσα αναφέρθηκαν, είναι πολλά υποσχόμενη για την Εκπαίδευση των Κωφών 
μαθητών/τριών. 

Επόμενο βασικό κομμάτι της έρευνας θα είναι η προσπάθεια για πιλοτική εφαρμογή του 
λογισμικού σε μορφή ξενάγησης στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα σε χώρους εκπαιδευτι-
κού ενδιαφέροντος. Σκοπός είναι ο χρήστης να πλοηγείται, για παράδειγμα, εικονικά σε ένα 
μουσείο, ενώ παράλληλα ξεναγείται στην ΕΝΓ. Επιπλέον, θα του παρέχεται η δυνατότητα 
να σταματά όπου θελήσει και επιλέγοντας τους υπερσυνδέσμους που είναι τοποθετημένοι 
σε αντικείμενα ή χώρους, να αναδύεται παράθυρο, στο οποίο ο φυσικός νοηματιστής της 
ΕΝΓ εξηγεί σε μορφή βίντεο. Έτσι θα δίνεται η ευκαιρία σε Κωφούς να απολαμβάνουν ξενα-
γήσεις που σπανίως γίνονται από φυσικούς νοηματιστές στην ΕΝΓ. Σκοπός είναι να γίνουν 
προσβάσιμοι χώροι εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος στην Κοινωνία των Κωφών. 
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Ήδη η πρώτη προσπάθεια λαμβάνει χώρα στο Παιδικό Μουσείο Θεσσαλονίκης όπου στα 
πλαίσια της κατασκευής νέας ιστοσελίδας σκοπεύουν να γίνουν διερμηνείες της εικονικής 
ξενάγησης στην ΕΝΓ.  
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Εκπαιδευτικός σχεδιασμός διαδικτυακού εργαλείου για την εκμάθηση και χρήση όρων 
της Πληροφορικής στην Ελληνική Νοηματική Γλώσσα 

Καπούλας Ιωάννης 
Καθηγητής Πληροφορικής ΠΕ20, ΜΑ 

ikapoulas@sch.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό ενός διαδικτυακού εκπαι-
δευτικού εργαλείου που να ανταποκρίνεται στις ανάγκες κωφών, βαρήκοων ή και ακουό-
ντων ατόμων για την εκμάθηση και χρήση όρων της πληροφορικής στην Ελληνική Νοηματι-
κή Γλώσσα (ΕΝΓ). Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός είναι βασισμένος στο μοντέλο ADDIE. Σαν 
αποτέλεσμα της διαδικασίας προέκυψε το εργαλείο που φιλοξενείται στη διεύθυνση 
http://www.orologia-eng.eu το οποίο έχει την δυνατότητα επέκτασης του εκπαιδευτικού 
του υλικού μέσω των χρηστών του και σε άλλες επιστήμες πέραν της πληροφορικής.  

Λέξεις κλειδιά: Εκπαιδευτικός Σχεδιασμός, ADDIE, Διαδίκτυο, Ελληνική Νοηματική Γλώσσα  

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα πολλών ερευνών, τα ευεργετήματα από τη χρήση των Τε-
χνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαιδευτική διαδικασία ατό-
μων με Προβλήματα Ακοής (ΠΑ), είναι πάμπολλα (Passig & Eden, 2000). Τούτο συμβαίνει 
κατά κύριο λόγο διότι η ροή των πληροφοριών μέσω της χρήσης των ΤΠΕ προσφέρεται με 
τρόπο διαδραστικό και οπτικό, κάνοντας πιο εύκολη έτσι την επικοινωνία και τη διδασκαλία 
στα άτομα με ΠΑ. Οι ΤΠΕ βοηθούν τους μαθητές με ΠΑ να ξεπεράσουν τις δυσκολίες επι-
κοινωνίας με τις οποίες έρχονται αντιμέτωποι μέσα στην σχολική τάξη, λόγω του παραδο-
σιακού τρόπου διάχυσης της πληροφορίας, ο οποίος περιορίζει τη διαδικασία της μάθησης. 
Επίσης, η χρήση των ΤΠΕ ενδυναμώνει τα άτομα με ΠΑ, αφού ο ρόλος τους πλέον δεν είναι 
παθητικός και παράλληλα αναπτύσσεται η περιέργεια και η κριτική σκέψη τους, καθώς α-
ντλούν ικανοποίηση εκ των γρήγορων αποτελεσμάτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ (RNID, 
2004).  

Η ανάγκη ύπαρξης εξειδικευμένου εκπαιδευτικού υλικού σε ηλεκτρονική μορφή το οποίο 
να προορίζεται για άτομα με ΠΑ και στο οποίο να γίνεται χρήση της ΕΝΓ, είναι μείζονος ση-
μασίας. Δυστυχώς, όσον αφορά την Ελληνική εκπαιδευτική πραγματικότητα, η ύπαρξη α-
ντίστοιχου εκπαιδευτικού υλικού είναι σημαντικά περιορισμένη. Την παραδοχή αυτή έρχε-
ται να τεκμηριώσει το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) για μαθητές με προβλήματα 
ακοής, στο οποίο αναφέρονται τα εξής: «Το εκπαιδευτικό υλικό για τη διδασκαλία της ΕΝΓ 
στο ελεύθερο εμπόριο αλλά και ως αποτέλεσμα ερευνητικών ή επιμορφωτικών προσπα-
θειών είναι περιορισμένο και με κανέναν τρόπο δεν καλύπτει τις τεράστιες ανάγκες που 
δημιουργεί το παρόν πρόγραμμα. Άμεση προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στη δημιουργία 
κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού άριστης ποιότητας και ικανής ποσότητας για την εφαρ-
μογή του προγράμματος.» (Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με προβλήματα 
ακοής Νοηματική, 2004. σελ 11). 
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση 

Οι ακόλουθες τρείς (3) υποενότητες περιλαμβάνουν την απαραίτητη βιβλιογραφική ανα-
σκόπηση σε θέματα εκπαιδευτικού σχεδιασμού, τα στάδια που αυτός περιλαμβάνει, καθώς 
και τα μοντέλα διαμέσου των οποίων υλοποιείται.  

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός 

Σύμφωνα με τον Gardner (1983) και τη θεωρία της πολλαπλής νοημοσύνης την οποία ανέ-
πτυξε, κάθε άνθρωπος επεξεργάζεται και εν τέλει μαθαίνει με το δικό του τρόπο. Επίσης 
διαφέρει και η αποδοτικότητα με την οποία συμβαίνει αυτό. Δηλαδή κάποιος μπορεί να 
επιτύχει τον στόχο (μάθηση) με λίγα μέσα και σε λίγο χρόνο, ενώ κάποιος άλλος να επιτύχει 
τον ίδιο στόχο σε περισσότερο χρόνο και με τη χρήση περισσότερων μέσων. Επομένως η 
εκπαιδευτική διαδικασία πρέπει απαραιτήτως να προσαρμόζεται κάθε φορά στη συγκεκρι-
μένη περίσταση. Για να είναι αποτελεσματικό κάτι τέτοιο, είναι σημαντικό η κάθε εκπαι-
δευτική διαδικασία να σχεδιάζεται συστηματικά λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις ανάγκες 
των μαθητών. Συνεπώς, ένας ορισμός για τον Εκπαιδευτικό Σχεδιασμό (Instructional Design) 
σύμφωνα με το Ινστιτούτο Ηλεκτρολόγων και Ηλεκτρονικών Μηχανικών είναι ο ακόλουθος: 
«Ως εκπαιδευτικός Σχεδιασμός ορίζονται οι διαδικασίες διαμέσου των οποίων κάποιο ειδικό 
πρόσωπο καθορίζει τις πιο κατάλληλες διδακτικές μεθόδους, για συγκεκριμένο κοινό εκ-
παιδευόμενων, με συγκεκριμένο τρόπο, αποβλέποντας σε προκαθορισμένα αποτελέσμα-
τα.» (IEEE Reference Guide for Instructional Design and Development, 2001). Το άτομο που 
πράττει τις ως άνω ενέργειες καλείται σχεδιαστής και δεν είναι απαραίτητο να διδάξει το 
ίδιο, το σχεδιασθέν αντικείμενο. Σε πολλές των περιπτώσεων όμως, συμβαίνει ο σχεδιαστής 
και ο διδάσκων να είναι το ίδιο άτομο, με αποτέλεσμα ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός να είναι 
μια διαδικασία που αφορά κατά κύριο λόγο τους εκπαιδευτικούς. 

Στάδια εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Υπάρχουν πολλοί τρόποι υλοποίησης του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, το σύνολο όμως των 
τρόπων αυτών εμπεριέχει τα ακόλουθα βασικά στάδια τα οποία στη βιβλιογραφία αναφέ-
ρονται και σαν στάδια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού συστημάτων (Σολομωνίδου, 2006). 
Τα στάδια αυτά είναι: η ανάλυση (Analysis), o σχεδιασμός (Design), η ανάπτυξη (Develop-
ment), η υλοποίηση/εφαρμογή (Implementation) και η αξιολόγηση (Evaluation) και παρου-
σιάζονται διαγραμματικά στην αριστερή πλευρά του σχήματος 1.  

              
Σχήμα 1: Τα στάδια του εκπαιδευτικού σχεδιασμού. Αριστερά σε ευθεία γραμμή, δεξιά η 

επικρατούσα εκδοχή. Πηγή: Piscurich, 2006  
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Αν ανατρέξει κανείς στην διεθνή βιβλιογραφία ωστόσο, θα παρατηρήσει ότι τα διαγράμμα-
τα που χρησιμοποιούνται για να παραστήσουν τα διάφορα στάδια του εκπαιδευτικού σχε-
διασμού ποικίλλουν. Η μορφή του διαγράμματος των σταδίων του εκπαιδευτικού σχεδια-
σμού η οποία απαντάται συχνότερα στην βιβλιογραφία, ταιριάζει περισσότερο σε αυτή που 
παρουσιάζεται στο δεξιό τμήμα του σχήματος 1 (Branch, 2010). Σύμφωνα με την εκδοχή 
αυτή το στάδιο της αξιολόγησης παίζει μείζονα ρόλο στη διαδικασία, διότι καθένα από τα 
υπόλοιπα στάδια ενδέχεται να υπόκειται σε αξιολόγηση ανά πάσα στιγμή. Επίσης η φορά 
με την οποία προσπελαύνει ο σχεδιαστής τα διάφορα στάδια δεν είναι πάντα μονόδρομη, 
αλλά αμφίδρομη. Αυτό σημαίνει ότι μεταξύ δύο σταδίων ενδέχεται να γίνονται μία ή και 
περισσότερες αναθεωρήσεις, προτού ο σχεδιαστής μεταβεί στο επόμενο στάδιο.  

Μοντέλα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού 

Για να είναι σε θέση κάποιος εκπαιδευτικός σχεδιαστής να υλοποιήσει τις ιδέες του θα 
χρειαστεί να ακολουθήσει κάποιο από τα λεγόμενα «μοντέλα» εκπαιδευτικού σχεδιασμού. 
Εάν ανατρέξει κανείς στην βιβλιογραφία, θα διαπιστώσει πως το πλήθος των μοντέλων αυ-
τών είναι μεγάλο και μπορεί να φτάνει τις μερικές δεκάδες διαφορετικά μοντέλα (Gus-
tafson & Branch, 2002). 

Το μοντέλο ADDIE (Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation), αποτε-
λεί την απλούστερη εκδοχή μοντέλου εκπαιδευτικού σχεδιασμού και τα στάδια που περι-
λαμβάνει ταυτίζονται με τα στάδια που παρουσιάζονται στο σχήμα 1. Περισσότερες λεπτο-
μέρειες σχετικά με το μοντέλο θα εξεταστούν στην ακόλουθη ενότητα, καθώς αυτό είναι 
και το μοντέλο που χρησιμοποιείται για τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό της παρούσας εργασί-
ας. Ο λόγος που επιλέχθηκε το συγκεκριμένο μοντέλο είναι ώστε η πολυπλοκότητα κατά 
την ανάπτυξη να διατηρηθεί σε χαμηλά επίπεδα.  

Μεθοδολογία εκπαιδευτικού σχεδιασμού 

Στις ακόλουθες πέντε (5) υποενότητες αναλύονται εν συντομία οι κύριες ενέργειες που έ-
λαβαν χώρα εκ μέρους του εκπαιδευτικού σχεδιαστή ώστε να αναπτυχθεί το εν λόγω διαδι-
κτυακό εργαλείο.  

Το στάδιο της Ανάλυσης (Analysis) 

Σύμφωνα με τον Piscurich (2006), στο παρόν στάδιο πρώτα διενεργείται η καταγραφή των 
αναγκών των ατόμων των οποίων το εκπαιδευτικό προϊόν που θα σχεδιαστεί αναμένεται να 
καλύψει. Η καλύτερη τακτική είναι να γίνεται χρήση πολλαπλών εργαλείων ταυτόχρονα. Για 
την παρούσα καταγραφή επιλέχθηκαν λοιπόν ως εργαλεία, η συνέντευξη και η βιβλιογρα-
φική ανασκόπηση. Το δείγμα των συνεντευξιαζόμενων αποτέλεσαν πέντε (5) εκπαιδευτικοί 
διαφόρων ειδικοτήτων οι οποίοι διδάσκουν σε σχολεία κωφών και οι οποίοι αποτελούν και 
εν δυνάμει χρήστες της υπηρεσίας. Κατεγράφησαν οι ανάγκες που αφορούν στο Ελληνικό 
εκπαιδευτικό σύστημα, οι ανάγκες των χρηστών του διαδικτυακού εργαλείου, καθώς και οι 
ανάγκες που αφορούν στο γνωστικό αντικείμενο της πληροφορικής. Η κωδικοποίηση όλων 
αυτών παρουσιάζεται στον ακόλουθο πίνακα 1.  
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Κατηγορία Προ-
διαγραφών 

Ανάλυση αναγκών – Λεπτομερής περιγραφή προδιαγραφών 

Περίληψη ικα-
νού αριθμού 
όρων της πλη-
ροφορικής.  

Η επιστήμη της πληροφορικής χρησιμοποιεί εκτενή ορολογία καθώς και 
πολλά ακρωνύμια. Απαιτείται η περίληψη στην ιστοσελίδα ικανού αριθ-
μού εξ αυτών.  

Η χρήση των 
πολυμέσων κα-
θίσταται απα-
ραίτητη. 

Σύμφωνα με την καταγραφή των αναγκών, η χρήση βίντεο, κειμένου κλπ 
είναι δεσπόζουσας σημασίας όταν το περιεχόμενο απευθύνεται σε άτο-
μα με ΠΑ  

Προσεκτική επι-
λογή του νοη-
ματιστή.  

Ο νοηματιστής πρέπει να είναι έμπειρος και να υπάρχει η απαραίτητη 
άνεση με την κάμερα. Απαραίτητη η συνεργασία του νοηματιστή και με 
άλλα άτομα για τη σωστή απόδοση των όρων.  

Εύκολη πρό-
σβαση. 

Η πρόσβαση στο υλικό πρέπει να είναι εύκολη ανεξαρτήτως τόπου, χρό-
νου ή μέσου.  

Ποιότητα και 
οργάνωση βί-
ντεο.  

Το τελικό αποτέλεσμα των βίντεο πρέπει να είναι ευχάριστο για τον θε-
ατή. Πρέπει να γίνει η σωστή επιλογή του codec για την συμπίεση των 
βίντεο ώστε να βρεθεί η χρυσή τομή μεταξύ ποιότητας και απαιτούμε-
νου bitrate. Να υπάρχει σαφής τρόπος ταξινόμησης των βίντεο.  

Απαιτήσεις 
Hardware.  

Οι απαιτήσεις από την σκοπιά του υλικού (Η/Υ, ρυθμός μετάδοσης δε-
δομένων σύνδεσης) δεν πρέπει να είναι υπερβολικές και να εμποδίζουν 
ή να περιορίζουν την πρόσβαση, δεδομένου και του πεπαλαιωμένου 
υλικού το οποίο χρησιμοποιούν τα Ελληνικά σχολεία.  

Απλή χρήση.  Η διεπαφή των χρηστών να είναι απλή και οι λειτουργίες ξεκάθαρες.  
Πίνακας 1: Η κωδικοποίηση των αναγκών για το στάδιο της ανάλυσης 

Το στάδιο του σχεδιασμού (Design) 

Το στάδιο του σχεδιασμού συνήθως ξεκινά με ένα βασικό ερώτημα στο οποίο πρέπει να 
δοθεί απάντηση από τον σχεδιαστή. Το ερώτημα αυτό είναι με ποιον/ποιους τρόπο/ους 
θα εφαρμοστεί ο σχεδιασμός που υλοποιείται, στους μαθητευόμενους (Piscurich, 2006). 
Για τον συγκεκριμένο σχεδιασμό, η απόφαση η οποία ελήφθη, ήταν ο σχεδιασμός να εφαρ-
μοστεί με τη χρήση τεχνολογικών βοηθημάτων και συγκεκριμένα υπό τη μορφή ασύγχρο-
νης τηλεκπαίδευσης, χωρίς ωστόσο να περιορίζεται εκτός σχολικής αιθούσης, με την έννοια 
ότι το υλικό θα μπορεί να είναι προσβάσιμο και εντός του σχολικού περιβάλλοντος με ή 
χωρίς τη βοήθεια του διδάσκοντος. 

Αφού έγινε η προεργασία σχετικά με τον τρόπο εφαρμογής, σειρά είχε η συμπλήρωση ενός 
εγγράφου, το οποίο στην ορολογία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού ονομάζεται τεκμήριο 
σχεδιασμού (design document) και στο οποίο καταγράφονται πληροφορίες για τον σχεδια-
σμό όπως: ο σκοπός του, οι στόχοι του οι εμπλεκόμενοι κλπ. Τέλος δημιουργήθηκε ένα μη 
λειτουργικό πρωτότυπο (prototype) του ιστοτόπου το οποίο χρησιμοποιήθηκε περισσότερο 
για να έρθει σε συμφωνία ο σχεδιαστής με τους beta testers για τα μενού που θα περιλαμ-
βάνει η ιστοσελίδα. Ένα screenshot από την αρχική σελίδα του ιστοτόπου, επεξεργαζόμενη 
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στην online υπηρεσία δημιουργίας πρωτοτύπων mockingbird (gomockingbird.com) φαίνε-
ται στην ακόλουθη εικόνα 1. 

 
Εικόνα 1 Στιγμιότυπο από τη διαδικασία δημιουργίας πρωτοτύπου του ιστοτόπου 

Το στάδιο της ανάπτυξης (Development) 

Στο συγκεκριμένο στάδιο πριν την έναρξη οποιασδήποτε ενέργειας και για λόγους 
καλύτερης εποπτείας, δημιουργήθηκε το διάγραμμα Gantt της εικόνας 2. 

 
Εικόνα 2 Ο χρονοπρογραμματισμός του έργου αποτυπωμένος σε διάγραμμα Gantt 

Σκοπός του διαγράμματος ήταν η αποτύπωση του χρονοπρογραμματισμού του έργου το 
οποίο περιελάμβανε τις ακόλουθες επιμέρους ενέργειες: Επιλογή των όρων, γύρισμα των 
Βίντεο, Video Editing (Μοντάζ), εισαγωγή κειμένου και ήχου στα βίντεο, ανέβασμα βίντεο 
στην υπηρεσία YouTube.com, καταχώρηση Domain Name, εγκατάσταση Joomla, επιλογή 
και εγκατάσταση Template, επιλογή και εγκατάσταση επεκτάσεων (extensions), ενσωμάτω-
ση βίντεο στην ιστοσελίδα, δημιουργία Περιεχομένου, δημιουργία Intro / γραφικών και τέ-
λος τον έλεγχο καλής λειτουργίας.  

Όπως φαίνεται και από το διάγραμμα Gantt της εικόνας 2 η συνολική διάρκεια για την ανά-
πτυξη του έργου αναμένετο να διαρκέσει περί τους δύο (2) μήνες, με ένα μεγάλο τμήμα του 
χρόνου αυτού να είναι αφιερωμένο στη διαδικασία του Video Editing (Μοντάζ). Η πραγμα-
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τική διάρκεια υλοποίησης επαλήθευσε τον χρονοπρογραμματισμό του συγκεκριμένου δια-
γράμματος με μικρές αποκλίσεις.  

Το στάδιο της Εφαρμογής (Implementation) 

Το στάδιο της εφαρμογής είναι το στάδιο στο οποίο δοκιμάζεται η συνολική λειτουργία της 
εκπαιδευτικής εφαρμογής στην πράξη (Πολκάς & Τουλούμης, 2012). Σύμφωνα με τον 
Piscurich (2006), μία από τις σημαντικότερες διεργασίες που λαμβάνουν χώρα στο στάδιο 
αυτό είναι αυτή του beta testing. Για την διαδικασία του beta testing στην ιστοσελίδα oro-
logia-eng.eu συμμετείχαν εθελοντικά δύο beta testers, οι οποίοι συμμετείχαν και στη διαδι-
κασία καταγραφής των αναγκών κατά το στάδιο της Ανάλυσης.  

Η κύρια επισήμανση που ελήφθη σαν ανατροφοδότηση από τα άτομα αυτά αφορούσε την 
απόκριση του joomla extension SpiderVideoPlayer έκδοση Lite, το οποίο ήταν υπεύθυνο για 
την αναπαραγωγή των βίντεο. Συγκεκριμένα αναφέρθηκε ότι κατά την αναπαραγωγή των 
βίντεο η απόκριση του player ήταν πολύ αργή, η αναπαραγωγή των βίντεο δεν ήταν πάντο-
τε ολοκληρωμένη (απουσίαζαν καρέ από την αρχή ή από το τέλος του βίντεο), καθώς και 
ορισμένες φορές ο συγκεκριμένος player δημιουργούσε προβλήματα στη λειτουργία των 
ίδιων των web browsers κάνοντάς τους να μην αποκρίνονται.  

Η συγκεκριμένη δυσλειτουργία ύστερα από παρακολούθηση του ποσοστού χρήσης των ε-
πεξεργαστών των προσωπικών υπολογιστών των beta testers κατά την διάρκεια αναπαρα-
γωγής των βίντεο, απεδείχθη ότι οφείλετο σε ανεπάρκεια επεξεργαστικής ισχύος.  

Το στάδιο της Αξιολόγησης (Evaluation) 

Στο στάδιο της αξιολόγησης μένει να πραγματοποιηθεί τόσο η διαμορφωτική (formative) 
αξιολόγηση, όσο και η τελική (summative) αξιολόγηση του έργου (Σάμψων, 2011). Η δια-
μορφωτική αξιολόγηση στοχεύει στην τροποποίηση των τμημάτων εκείνων του έργου, για 
τα οποία έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει οποιαδήποτε δυσλειτουργία. Επισημαίνεται ότι η 
διαμορφωτική αξιολόγηση αποτελούσε μέρος κάθε σταδίου για έλεγχο και διόρθωση 
σφαλμάτων πριν από το επόμενο στάδιο καθ’όλη την διάρκεια του έργου. Επίσης στόχος 
της τελικής αξιολόγησης είναι να διαφανεί το κατά πόσον επιτεύχθηκαν οι στόχοι του συ-
γκεκριμένου εκπαιδευτικού σχεδιασμού συνολικά.  

Στην προκειμένη περίπτωση και σύμφωνα με τις δοκιμές καθώς και την ανατροφοδότηση 
των beta testers, έμενε να διευθετηθεί το πρόβλημα που παρουσιάζεται κατά την αναπα-
ραγωγή των βίντεο με το extension SpiderVideoPlayer, σε Η/Υ και συσκευές με hardware 
περιορισμένων δυνατοτήτων. Μη διευθέτηση του προβλήματος αυτού συνεπάγεται αυτό-
ματα και μη συμμόρφωση με την κατηγορία προδιαγραφών «Απαιτήσεις Hardware» του 
πίνακα 1 που αφορά την ανάλυση αναγκών. Για τη διόρθωση της δυσκολίας αυτής επελέγη 
για την αναπαραγωγή των video το component jomwebplayer έκδοση 3.1.0, ως εκείνο με 
τις μικρότερες απαιτήσεις σε πόρους. Ύστερα από τη διευθέτηση του συγκεκριμένου προ-
βλήματος αναπαραγωγής, επετεύχθησαν όλοι οι τεθέντες στόχοι του εκπαιδευτικού σχε-
διασμού. 
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Το τελικό αποτέλεσμα 

Η παρούσα ενότητα είναι αφιερωμένη στην παρουσίαση της τελικής μορφής την 
οποία έχει λάβει η ιστοσελίδα για την ορολογία στην ΕΝΓ, orologia-eng.eu. Ακολουθούν 
διάφορα screenshots από τα μενού της ιστοσελίδας, καθώς και κάποια σύντομα σχόλια.  

     

Εικόνα 3 Το intro video            Εικόνα 4 Η αρχική σελίδα 

Στις εικόνες 3 και 4. βλέπουμε το εισαγωγικό βίντεο και την αρχική σελίδα της ιστοσελίδας 
orologia-eng.eu, αντίστοιχα. Η εισαγωγή (intro) της ιστοσελίδας δημιουργήθηκε για λόγους 
διαφήμισης και προώθησης του περιεχομένου της. Η αρχική σελίδα καλωσορίζει τον χρή-
στη με ένα σύντομο ηχητικό μήνυμα. 

  

      Εικόνα 5 Τα buttons του μενού            Εικόνα 6 Ο αναγνώστης Text to Speech 

Στις εικόνες 5 και 6 βλέπουμε τα κουμπιά που απαρτίζουν το μενού της ιστοσελίδας, καθώς 
και το γραφικό που εμφανίζεται στην ιστοσελίδα για την ενεργοποίηση του αναγνώστη Text 
to Speech. Επιλέγοντας το κουμπί Βίντεο ΕΝΓ του μενού ο χρήστης μεταβαίνει σε μία σελί-
δα από την οποία μπορεί να επιλέξει την επιστήμη που τον αφορά για να αναπαράγει τα 
βίντεο με την αντίστοιχη ορολογία. Επιλέγοντας το κουμπί «Ανέβασμα βίντεο» ο χρήστης 
μεταβαίνει σε μία σελίδα από την οποία μπορεί να ενημερωθεί για τη διαδικασία τροφο-
δοσίας της ιστοσελίδας με δικά του βίντεο ορολογίας. Με άλλα λόγια στο σημείο αυτό 
μπορεί ο χρήστης να ανεβάσει δικά του βίντεο ορολογίας. Επιπρόσθετα, επιλέγοντας το 
κουμπί «Περί» ο χρήστης μεταβαίνει σε μία σελίδα από την οποία μπορεί να ενημερωθεί 
για τα θέματα προσβασιμότητας και άλλα θέματα που αφορούν την ιστοσελίδα. Τέλος και 
στα πλαίσια του καθολικού σχεδιασμού, o χρήστης επιλέγοντας οποιοδήποτε Ελληνικό κεί-
μενο εντός της ιστοσελίδας orologia-eng.eu και πατώντας το εικονίδιο με το μεγάφωνο που 
θα εμφανιστεί είναι σε θέση να ακούσει το κείμενο που μόλις επέλεξε. 
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Εικόνα 7 Αλφαβητική ταξινόμηση                     Εικόνα 8 Λίστα βίντεο 

Στις εικόνες 7 και 8 παρουσιάζεται η μορφή που έχει η λίστα με την αλφαβητική ταξινόμηση 
των όρων μιας επιστήμης καθώς και η μορφή που έχει η λίστα των βίντεο ενός συγκεκριμέ-
νου γράμματος αντίστοιχα. Επιλέγοντας κάποιον όρο από το μενού της εικόνας 8, ξεκινά 
άμεσα η αναπαραγωγή του αντίστοιχου βίντεο.  

 

Εικόνα 9 Ο video player για την  αναπαρα-
γωγή των νοημάτων      Εικόνα 10 Το με-

νού αλλαγής παραμέτρων προσβασιμότη-
τας 

Στην εικόνα 9 φαίνεται ο jomwebplayer έκδοση 3.1.0 κατά τη στιγμή αναπαραγωγής του 
βίντεο ενός όρου. Η λειτουργία του είναι αντίστοιχη με τους κοινούς players που συναντά 
κανείς σε διάφορες σελίδες του διαδικτύου, με την δυνατότητα αυξομείωσης της έντασης 
του ήχου, της προβολής σε πλήρη οθόνη, την απόκρυψη ή εμφάνιση της σχετικής λίστας με 
παρόμοια βίντεο (δεξί μέρος του player) κλπ. Σε περίπτωση που ο χρήστης θελήσει αλλαγή 
γράμματος ή επιστήμης, μπορεί να το πράξει απλά πατώντας το κουμπί προηγούμενο ή 
πίσω (back) όσες φορές χρειάζεται, στον πλοηγό ιστού (web browser) που χρησιμοποιεί.  

Με την βοήθεια των επιλογών του μενού της εικόνας 10 το οποίο εκκινεί πατώντας το εικο-
νίδιο με την μορφή του ανθρώπινου σώματος που βρίσκεται στο επάνω δεξί μέρος της ι-
στοσελίδας, ο χρήστης μπορεί να αυξομειώσει το μέγεθος των γραμματοσειρών (Font Size), 
να αλλάξει την αντίθεση των γραμμάτων σε σχέση με το φόντο (High Contrast) κλπ. 

Συζήτηση - Επίλογος 

Σύμφωνα με τα όσα μελετήσαμε έως τώρα, μπορούμε να ισχυριστούμε ότι οι ανάγκες των 
ατόμων με ΠΑ που γνωρίζουν ΕΝΓ, ως προς τη μελέτη και κατανόηση εννοιών της πληρο-
φορικής, είναι σαφώς διαφορετικές από τις αντίστοιχες ανάγκες που έχει ένα ακούον άτο-
μο. Κύριες ανάγκες είναι η οπτικοποίηση όλων αυτών των εννοιών καθώς και η εύκολη 
πρόσβαση σε αυτές ανεξαρτήτως τόπου και χρόνου. Το γεγονός αυτό καθιστά την ίδια την 
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επιστήμη της πληροφορικής το πλέον ελκυστικό εργαλείο για τη μελέτη και την κατανόηση 
των ίδιων των εννοιών της (Bonnici, Dresang, Thomas, & Burnett, 2001). Ειδικότερα το δια-
δίκτυο, παρέχει τη δυνατότητα να καταργηθούν τα φυσικά όρια της τάξης και να επεκτα-
θούν οι εμπειρίες των μαθητευόμενων (Wilson, 1995). Τα οφέλη από τη χρήση του διαδι-
κτύου, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της περιέργειας και των αναλυτικών δεξιοτήτων των 
μαθητευόμενων, καθώς και την απόκτηση νέων εμπειριών διάμεσου των πολυμέσων 
(White, 1997).  

Το διαδικτυακό εργαλείο που βρίσκεται στην διεύθυνση orologia-eng.eu, εξυπηρετεί τις 
προαναφερθείσες ανάγκες σε μεγάλο βαθμό καθώς η απόδοση των διαφόρων εννοιών της 
πληροφορικής στην ΕΝΓ βρίσκεται εκεί σε πολυμεσική μορφή για μελέτη από τον κάθε εν-
διαφερόμενο, ανά πάσα στιγμή.  

 
Βιβλιογραφία 
Ελληνόγλωσση 

Αναλυτικά προγράμματα σπουδών για μαθητές με προβλήματα ακοής Νοηματική (2004). 
Αθήνα: Παιδαγωγικό Ινστιτούτο.  

Πολκάς, Λ. & Τουλούμης, Κ. (2012). Μελέτη για τον σχεδιασμό, την ανάπτυξη και την εφαρ-
μογή σεναρίων και εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων για τη διδασκαλία της αρχαίας 
ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Θεσσαλονίκη: 
Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας.  

Σάμψων, Δ. (2011). Θέματα Εκπαιδευτικού Σχεδιασμού. Πειραιάς: Τμήμα Ψηφιακών Συστη-
μάτων.  

Σολομωνίδου, Χ. (2006). Νέες τάσεις στην εκπαιδευτική τεχνολογία. Αθήνα: Μεταίχμιο. 

Ξενόγλωσση 

Bonnici, L., Dresang, E.T., Thomas, M. & Burnett, K. (2001). Contextual Learning: Learning 
About Information Technology through Information Technology. In J. Price et al. (Eds.), 
Proceedings of Society for Information Technology & Teacher Education International 
Conference 2001 (pp. 797-802). Chesapeake, VA: AACE. 

Branch, R. (2010). Instructional Design. The ADDIE Aproach. London: Springer. 

Gardner, H. (1983). Frames of Mind: The theory of multiple intelligences. New York: Basic 
Books. 

Gustafson, K. L. & Branch, R. M. (2002). (4th ed.) Survey of Instructional Development Mod-
els. Syracuse, NY: ERIC Clearinghouse on Information & Technology. 

IEEE Reference Guide for Instructional Design and Development (2001). New York: The Insti-
tute of Electrical and Electronics Engineering. 

1371

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Passig, D. & Eden, S. (2000). Improving flexible thinking in deaf and hard of hearing children 
with virtual reality technology. American Annals o f the Deaf 145, 286-291.  

Piscurich, G. (2006). Rapid Instructional Design. San Francisco: Pfeiffer.  

RNID (2004). Using ICT with deaf pupils. London: RNID. 

White, C. (1997) Technology and social studies: An introduction. Social Education, 61(3), 147-
49. 

Wilson, J. (1995) Social studies online resources. Social Studies and the Young Learner, 7, 24-
26. 

1372

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Ειδική Αγωγή. Ένα διαθεματικό σχέδιο εργασίας για  
μαθητές με ήπια νοητική υστέρηση με θέμα την οικογένεια 

                 Ιορδανίδου Μάρθα                                                    Δανιηλίδου Ευγενία  
Εκπαιδευτικός ΠΕ02 με ειδίκευση στην Ειδική Αγωγή             Σχολική Σύμβουλος Φιλολόγων 

                          miord30@otenet.gr                                                    daniieugenia@gmail.com  

Περίληψη 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στην Ειδική 
Αγωγή συμβάλλει στην ποιοτική βελτίωση της μαθησιακής διαδικασίας παρέχοντας νέες 
αναπαραστάσεις και βιωματικές εμπειρίες και οδηγώντας τους μαθητές σε πληρέστερη 
κατανόηση των εννοιών. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται ένα διαθεματικό Σχέδιο 
Εργασίας στο πλαίσιο του μαθήματος της Γλώσσας με αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. για μαθητές με 
ήπια νοητική υστέρηση που φοιτούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.  Οι μαθητές μέσα από τη μελέτη του 
διηγήματος του Λέοντος Τολστόι «Ο παππούς και το εγγονάκι» και  μέσα από ειδικά 
διαμορφωμένες δραστηριότητες που συνάδουν με τα γνωστικά και κοινωνικά τους 
χαρακτηριστικά αντιλαμβάνονται τα χαρακτηριστικά του θεσμού της οικογένειας, 
γνωρίζουν την αξία της ύπαρξης και της προσφοράς των ηλικιωμένων προσώπων σε μια 
οικογένεια και την ανάγκη ανάπτυξης συναισθηματικών δεσμών μ’ αυτά. Παράλληλα, 
αναπτύσσουν δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, 
εξοικειώνονται με ψηφιακά εργαλεία και αποκτούν επικοινωνιακές και συνεργατικές 
δεξιότητες. 

Λέξεις - κλειδιά: Ειδική Αγωγή, Νέες Τεχνολογίες, διαθεματικότητα, Γλώσσα 

Εισαγωγή 

Η αξιοποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) στην 
εκπαιδευτική διαδικασία συμβάλλει στη αλλαγή του παραδοσιακού τρόπου διδασκαλίας 
δίνοντας πιο ενδιαφέρον και διασκεδαστικό περιεχόμενο, βελτιώνει τη διαδικασία μάθησης 
οδηγώντας τους μαθητές σε πληρέστερη κατανόηση των εννοιών (Βοσνιάδου, 2006) και 
συντελεί στην ενεργητική, ανακαλυπτική, συνεργατική μάθηση. Στον τομέα της Ειδικής 
Αγωγής  η χρήση των Νέων Τεχνολογιών στη μαθησιακή διαδικασία µπορεί να 
υποκαταστήσει σε µεγάλο βαθµό στοιχεία της μειονεξίας ή της αναπηρίας, φέρνοντας το 
µαθητή πιο κοντά στο γνωστικό αγαθό αλλά και στην κοινωνική πραγματικότητα, αφού του 
δίνουν τη δυνατότητα της επικοινωνίας µε το περιβάλλον του και της αλληλεπίδρασής του 
µε αυτό (Φύτρος, 2005). Ειδικότερα για τη διδασκαλία του μαθήματος της Νεοελληνικής 
Γλώσσας, στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) των Σχολικών Μονάδων Ειδικής 
Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) αναφέρεται  ότι στην επίτευξη της επικοινωνιακής 
πρόθεσης του μαθήματος της Γλώσσας συμβάλλει η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε., καθώς 
επιτυγχάνεται η ενεργητική εμπλοκή των μαθητών σε μια διερευνητική μαθησιακή 
διαδικασία με την παράλληλη αξιοποίηση προσωπικών βιωμάτων και εμπειριών και 
πραγματώνεται η σχετική ελευθερία στην επιλογή της μαθησιακής διαδρομής με τη 
βοήθεια της δικτυακής πληροφορίας και των ψηφιακών εργαλείων (Αναλυτικά 
Προγράμματα Σπουδών  Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. , 2004, σ.15) 
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Επιπλέον, στο ίδιο Πρόγραμμα Σπουδών επιδιώκεται η διδασκαλία των γνωστικών 
αντικειμένων με διαθεματική προσέγγιση, διότι «η διαθεματικότητα ενισχύει τη συσχέτιση 
των επιμέρους γνώσεων και είναι μια μέθοδος που βοηθάει τα Α.Μ.Ε.Α. να συλλάβουν 
ενιαία τον φυσικό και κοινωνικό κόσμο αντί για διαιρεμένο, αποσπασματικό και 
διασπαρμένο. Σύμφωνα, επίσης, με τον Β. Bernstein, ο νοηματικός προσανατολισμός 
πολλών μαθητών και κυρίως όσων προέρχονται από τα χαμηλά κοινωνικά στρώματα 
κινείται στο χώρο του συγκεκριμένου και του τοπικού πλαισίου δράσης, γεγονός που 
συνδυάζεται με τη διαθεματική προσέγγιση, όπου η σχολική γνώση συνδέεται με τις 
καθημερινές εμπειρίες των μαθητών» (Α. Π. Σ. Ε.Ε.Ε.Ε.Κ., 2004, σ.15) 

Σχέδιο Εργασίας 

Με βάση αυτά τα δεδομένα διαμορφώθηκε με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο του 
μαθήματος της Γλώσσας ένα διαθεματικό Σχέδιο Εργασίας με εμπλεκόμενα γνωστικά 
αντικείμενα τη Λογοτεχνία, την Πληροφορική, τη Γεωγραφία και τα Καλλιτεχνικά για 
μαθητές με ήπια νοητική υστέρηση που φοιτούν σε Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Θέμα του Σχεδίου Εργασίας 
είναι η οικογένεια και ειδικότερα η ανάπτυξη συναισθηματικών δεσμών με τα ηλικιωμένα 
άτομα  και η καλλιέργεια σεβασμού και εκτίμησης απέναντι στα ηλικιωμένα άτομα της 
κοινωνίας γενικότερα. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης ενδείκνυται για μαθητές με 
ήπια νοητική υστέρηση, γιατί συμβάλλει στην καλλιέργεια συγκλινόντων δεξιοτήτων όπως 
λεξιλόγιο, έκφραση, υπολογιστική ικανότητα, γνώσεις, κοινωνικές δεξιότητες.  

Το Σχέδιο Εργασίας εφαρμόστηκε σε οκτώ διδακτικές ώρες στο Εργαστήριο Πληροφορικής 
του σχολείου σε τμήμα που φοιτούσαν 6 μαθητές με ήπια νοητική υστέρηση. Το προφίλ 
των μαθητών αυτών συνοδευόταν από γνωστικούς περιορισμούς και ανεπάρκειες, κοινωνι-
κή υστέρηση, χαμηλή αυτοαντίληψη και εκτίμηση καθώς  και έλλειψη κινήτρων, χαρακτη-
ριστικά που κάθε μαθητής είχε σε διαφορετικό βαθμό. Επισημαίνεται ότι οι συγκεκριμένοι 
μαθητές δεν είχαν καμιά μορφή κινητικής αναπηρίας, γεγονός που διευκόλυνε τη διεκπε-
ραίωση των διαφόρων δραστηριοτήτων που απαιτούσαν χρήση υπολογιστή.  Με βάση αυ-
τά τα χαρακτηριστικά τέθηκαν οι στόχοι και σχεδιάστηκαν οι δραστηριότητες των φύλλων 
εργασίας της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης. 

Γενικοί Στόχοι 

Οι μαθητές: 

• Να αναπτύξουν, να διευρύνουν και να εμπεδώσουν οι μαθητές τα αισθήματα αγάπης 
και κατανόησης προς τους ηλικιωμένους συγγενείς και φίλους.  

•  Να προβληματιστούν για την εξέλιξη και τις μορφές του οικογενειακού θεσμού στο 
πλαίσιο του χρόνου και του τόπου. 

• Να συνειδητοποιήσουν τις δυνατότητες που προσφέρουν  οι Τ.Π.Ε. στην κατάκτηση της 
γνώσης. 
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• Να αναπτύξουν δεξιότητες στη συνεργασία και το διάλογο. 

•     Να αποκτήσουν γνώσεις βιωματικά. 

Γνωστικοί Στόχοι 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες κατανόησης  και παραγωγής προφορικού και γραπτού 
λόγου.  

• Να εμπλουτίσουν το λεξιλόγιό τους.  

•     Να γνωρίσουν τον συγγραφέα Λέων Τολστόι. 

• Να προσεγγίσουν στοιχεία της χώρας του συγγραφέα. 

•     Να κατανοήσουν την αξία την ύπαρξης και της προσφοράς των ηλικιωμένων  

        προσώπων σε μια οικογένεια. 

•     Να διακρίνουν ομοιότητες και διαφορές στον οικογενειακό θεσμό ανάμεσα σε  

       διαφορετικούς τόπους . 

•     Να εκφράσει  με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας ( προφορικός λόγος, ζωγραφική,  

       μουσική)  τα συναισθήματα και τις σκέψεις του για το συγκεκριμένο θέμα. 

Στόχοι Πληροφοριακού Γραμματισμού 

• Να διαπιστώσουν την εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφόρηση. 

• Να γνωρίσουν νέους ιστότοπους και να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών  

       και εικόνων  σ’ αυτούς. 

•     Να ασκηθούν, όσο αυτό είναι εφικτό, στη συνεργατική εκπόνηση γραπτών    

       εργασιών με την αξιοποίηση του  επεξεργαστή κειμένου. 

•     Να βελτιώσουν την ικανότητα παρατήρησης οπτικοακουστικού υλικού μέσω των  

       έργων τέχνης και του βίντεο. 

Ως αφόρμηση και κύριο πλαίσιο αναφοράς για την πληρέστερη κατανόηση της έννοιας και 
του θεσμού της οικογένειας, όπως και την ανάπτυξη θετικών σχέσεων με  τα ηλικιωμένα 
άτομα, επιλέχθηκε το διήγημα του Λέοντος Τολστόι  «Ο παππούς και το εγγονάκι» από το 
ψηφιακό βιβλίο  της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας της  Α΄ Γυμνασίου (ενότητα Οικογενειακές 
σχέσεις). Η επιλογή του λογοτεχνικού κειμένου έγινε σκόπιμα, γιατί η Λογοτεχνία 
δημιουργεί  ευνοϊκό μαθησιακό περιβάλλον, προκαλεί το ενδιαφέρον και την ενεργητική 
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ανταπόκριση των μαθητών, προσφέρει ποικιλία γλωσσικών παραδειγμάτων, όπως η χρήση 
του διαλόγου, η περιγραφή, το λεξιλόγιο και οι γραμματικοσυντακτικές δομές της γλώσσας 
(Μητακίδου & Τρέσσου 2002). Επιπλέον, το συγκεκριμένο διήγημα είναι μικρό σε έκταση, 
με απουσία εκφραστικών μέσων και σχημάτων, γεγονός που καθιστά την αφήγηση λιτή, 
ουσιαστική και προσιτή στους μαθητές με τα συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. 

Χρησιμοποιήθηκε, κυρίως, ο επεξεργαστής κειμένου (Word) και  αξιοποιήθηκαν πολλές από 
τις δυνατότητές του, όπως η χρήση ορθογραφικού-γραμματικού ελέγχου, η παραγωγή 
κειμένων, η υπογράμμιση κειμένου, η κατασκευή εννοιολογικού χάρτη και παράλληλα οι 
μαθητές αναζήτησαν στο διαδίκτυο πληροφορίες και υλικό απαραίτητο για τη συμπλήρωση 
των φύλλων εργασίας.   

Μεθοδολογία  

Η διδακτική μεθοδολογία που υιοθετήθηκε για την κάλυψη των διδακτικών στόχων ήταν η 
διαθεματική και ενεργητική-βιωματική προσέγγιση της γνώσης, η  ανάλυση έργου και η 
συνεργατική μάθηση, όπως προτείνεται και στα Αναλυτικά Προγράμματα για μαθητές με 
τις συγκεκριμένες ειδικές ανάγκες. Οι μαθητές  χωρίστηκαν σε  ζεύγη (εταιρική εργασία) με 
βάση τη φιλία και την  ικανότητα του ενός εκ των δυο στη χρήση επεξεργαστή κειμένου 
(Word). Η εταιρική εργασία εξυπηρετεί τη διαφοροποίηση της διδασκαλίας, καλύπτει τα 
ιδιαίτερα ενδιαφέροντα και τις δυνατότητες των μαθητών και δίνει τη δυνατότητα να 
εξασφαλίζει βιώματα επιτυχίας και ο  λιγότερο ικανός μαθητής (Νημά & Καψάλης, 2002). 

Επειδή ήταν η πρώτη φορά που εφαρμόστηκε ένα ολοκληρωμένο διαθεματικό Σχέδιο 
Εργασίας με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στο συγκεκριμένο τμήμα,  η υποστήριξη της 
εκπαιδευτικού της τάξης ήταν συστηματική και άμεση, ώστε όλοι οι μαθητές να 
καταλαβαίνουν τις εκφωνήσεις και να εργάζονται στον υπολογιστή με σχετική ευκολία, 
μεταβαίνοντας με άνεση από τους προτεινόμενους ιστότοπους στα Φύλλα Εργασίας και 
αντίστροφα. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν καθοδηγητικός, με συνεχείς υποστηρικτικές 
ερωτήσεις και χρήση παραδειγμάτων, προκειμένου οι μαθητές να κατανοούν κάθε έννοια ή 
καινούριο στοιχείο, με ανάκληση προηγούμενων γνώσεων και αξιοποίηση των  εμπειριών  
και των βιωμάτων των μαθητών. Οι  μαθητές με μέτρια και ελαφρά νοητική καθυστέρηση 
έχουν ανάγκη από συστηματικότερη παιδαγωγική υποστήριξη κατά τη διαδικασία μάθησης 
που μπορεί να κυμαίνεται από μικρού βεληνεκούς παρεμβάσεις ή μικρής διάρκειας 
εξατομικευμένη υποστήριξη έως τη συνεχή καθοδήγηση και το συνεπή ανατροφοδοτικό 
έλεγχο (Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης για μαθητές με 
μέτρια και ελαφρά νοητική καθυστέρηση, σ.17 ) 

Για την υλοποίηση του συγκεκριμένου Σχεδίου Εργασίας προαπαιτούμενα θεωρούνται η 
εξοικείωση των μαθητών με τους  Η/Υ και συγκεκριμένα με την περιήγηση στο διαδίκτυο 
(μηχανή αναζήτησης του google) και με τον επεξεργαστή κειμένου (Wοrd), καθώς, επίσης, 
και η παρουσίαση από την εκπαιδευτικό μέσα στη σχολική τάξη των  άγνωστων στους 
μαθητές ιστότοπων που αναφέρονται στα Φύλλα Εργασίας,  με τη χρήση του Διαδραστικού 
πίνακα, με στόχο την εξοικείωσή τους μ’ αυτούς. 
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Τα Φύλλα Εργασίας 

Για την υλοποίηση του Σχεδίου Εργασίας διαμορφώθηκαν από την εκπαιδευτικό της τάξης  
4 φύλλα εργασίας κοινά για όλους τους μαθητές. 

1ο Φύλλο Εργασίας: Εξοικείωση με τις ιστοσελίδες (1η-2η ώρα) 

Βρείτε στην επιφάνεια εργασίας τον φάκελο με το όνομα:Σχέδιο Εργασίας.Κατόπιν ανοίξτε 
τον φάκελο και έπειτα το αρχείο Word με το όνομα, 1ο Φύλλο Εργασίας . 

1.Πατήστε την ηλεκτρονική διεύθυνση: http://ebooks.edu.gr/2013/  και έπειτα πατήστε με 
τη σειρά: Δείτε το υλικό ανά τάξη ->Γυμνάσιο Α’ -> Διαδραστικά βιβλία μαθητή -> Κείμενα 
Νεοελληνικής Λογοτεχνίας.Συζητήστε με τον διπλανό σας και  εντοπίστε  τα πλεονεκτήματα 
και τα μειονεκτήματα του ψηφιακού και του έντυπου βιβλίου. 

2.Τώρα συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 

 Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

Έντυπο βιβλίο - - 

Ψηφιακό βιβλίο - - 

3. Βλέπετε όλοι  στους υπολογιστές σας το εξώφυλλο του βιβλίου. Πηγαίνετε  τώρα στο 
πλαίσιο πάνω δεξιά. Πατήστε το βελάκι και θα εμφανιστούν τα περιεχόμενα. Έπειτα, 
πηγαίνετε στην Ενότητα 3,Οικογενειακές σχέσεις, και πατήστε: Λέων Τολστόι,«Ο παππούς 
και το εγγονάκι».Ακολουθεί ανάγνωση του κειμένου από την εκπαιδευτικό από το ψηφιακό 
βιβλίο.  

4.Πηγαίνετε στο κείμενο εκεί που λέει: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής και πατήστε το 
βελάκι. Εμφανίζεται η παρακάτω εικόνα: Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 

Α Β Γ Δ Ε Ζ Η Θ Ι Κ Λ Μ Ν Ξ Ο Π Ρ Σ Τ Υ Φ Χ Ψ Ω  Βρες 

Στη συνέχεια γράψτε μέσα στο πλαίσιο δύο λέξεις:1)Πρώτα τη λέξη: θερμάστρα  και 
πατήστε: Βρες. Ανοίγει  μια σελίδα με τη σημασία της λέξης. Αριστερά στη σημασία της 
λέξης βλέπετε ένα καλάθι . Πατήστε πάνω στο καλάθι. 2) Μετά γράψτε στο πλαίσιο τη  
λέξη: γαβάθα  και ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. 3)Τώρα δίπλα στο καλάθι 2 

Προβολή, βλέπετε αριστερά τον αριθμό 2 και δεξιά τη λέξη:Προβολή. Πατήστε τη λέξη: 
Προβολή και ανοίγει μια σελίδα με τις σημασίες των δύο λέξεων. 4)Αντιγράψτε τις 
σημασίες των λέξεων 5)Πηγαίνετε μετά στην Επιφάνεια Εργασίας και ανοίξτε ένα αρχείο 
Word, κάντε επικόλληση και έχετε ένα έτοιμο λεξιλόγιο με τις άγνωστες λέξεις του 
κειμένου.Αν έχετε και άλλες άγνωστες λέξεις ακολουθήστε την ίδια διαδικασία. 

  2ο Φύλλο Εργασίας: Γνωριμία με τον συγγραφέα και τη χώρα του (3η-4η ώρα) 
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1.Πηγαίνετε στα βιογραφικά του συγγραφέα, διαβάστε τα μαζί με τον διπλανό σας και 
υπογραμμίστε τις άγνωστες λέξεις. Μετά πατήστε την εικόνα και θα ανοίξει η ιστοσελίδα 
http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%9B%CE%AD%CF%89%CE%BD_%CE%A4%CE%BF%CE%BB%
CF%83%CF%84%CF%8C%CE%B9 στο βιογραφικό του Λ. Τολστόι. Διαβάζει η εκπαιδευτικός, 
εντοπίζει επιπλέον λεπτομέρειες και εξηγεί  τις άγνωστες λέξεις.  

2. Στη συνέχεια απαντήστε στις παρακάτω  ερωτήσεις: 

α) Πότε έζησε ο Λέων Τολστόι και πού γεννήθηκε β) Κυκλώστε τα επαγγέλματα και τις     

               ενασχολήσεις του Τολστόι: Συγγραφέας, γλύπτης, ζωγράφος, γιατρός, ιερέας. 

γ) Να αναφέρετε  τρία έργα του Τολστόι:1: ………….  2: …………… 3: ……………… 

δ)           Με ποια θέματα ασχολήθηκε στα έργα του; Ποιες σκέψεις έκανε; 

3.Πηγαίνετε στο Google -> εικόνες και γράψτε: α) Ρωσία χάρτης και μετά β) Ρωσία 
αξιοθέατα. Μελετήστε το χάρτη και συζητήστε για το μέγεθος της χώρας και την απόστασή 
της από τη χώρα μας. Στη συνέχεια, δείτε τα αξιοθέατα της Ρωσίας και επιλέξτε αυτά που 
σας κάνουν εντύπωση. Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού αναφέρονται σημαντικές  
πληροφορίες για τη Ρωσία (Μόσχα-Αγία Πετρούπολη, κρύο-χιόνι, τσάι, μπάμπουσκα), οι 
οποίες καταγράφονται στον πίνακα.  

Ανοίξτε τώρα ένα αρχείο Word. Μετά πατήστε :Εισαγωγή-> SmartΑrt->Επιλογή γραφικού 
SmartΑrt ->Σχέση->Κύκλος με ακτίνες. Συμπληρώστε τις παραπάνω λέξεις που σχετίζονται 
με  τη Ρωσία στους τέσσερις κύκλους γύρω από τον μεσαίο. 

3ο Φύλλο Εργασίας:  Μιλάω για την οικογένεια του Μίσα και τη δική μου (5η -6η ώρα) 

1. Πηγαίνετε στο Λεξικό της Κοινής Νεοελληνικής 
http://www.greeklanguage.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/triantafyllides/index.h
tml και γράψτε με τη σειρά τις λέξεις: εγγονός, δισέγγονος, πρόγονος, απόγονος. 

Βρείτε τη σημασία των λέξεων και φτιάξτε ένα λεξιλόγιο, όπως κάνατε και στο 1ο Φύλλο 
Εργασίας. Μετά γράψτε από μια πρόταση με την κάθε λέξη. 

2.Πώς κρίνετε τη συμπεριφορά: α) του Μίσα απέναντι στον παππού του και β) των γονιών 
του Μίσα απέναντι στον παππού (απαντήστε προφορικά). Μετά ανοίξτε ένα αρχείο Word  
και γράψτε έναν μικρό φανταστικό διάλογο ανάμεσα στο Μίσα και τους γονείς του, στον 
οποίο ο Μίσα θα ζητάει από   τους γονείς του να του εξηγήσουν τη συμπεριφορά τους και ο 
ίδιος θα προσπαθεί να τους πείσει για το αντίθετο.  

3.Τώρα παρουσιάστε προφορικά στην ομάδα ο καθένας τον παππού του. Κατόπιν σε ένα 
αρχείο Word γράψτε με τη σειρά μια παράγραφο για τον παππού σας απαντώντας στις 
ερωτήσεις: Πώς είναι εξωτερικά; Πώς είναι σαν χαρακτήρας; Τι κάνετε συνήθως όταν είστε 
μαζί; Αν μένει μαζί σας, γράψτε αν σας αρέσει αυτό. Αν δεν μένει ,γράψτε  αν θα θέλατε να 
μένει μαζί σας και γιατί; Στο τέλος γράψτε μια ευχή για τον παππού. Τέλος, αφού 
εκτυπώσετε την παράγραφο που γράψατε, ζωγραφίστε το πρόσωπο σε μια σελίδα, όπως 
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θέλετε. Σε περίπτωση που οι παππούδες σας δεν είναι στη ζωή, γράψτε για τη γιαγιά σας ή 
για κάποιο άλλο ηλικιωμένο πρόσωπο της οικογένειάς σας. 

4.Παρατηρήστε τον εννοιολογικό χάρτη με θέμα, Σύγχρονες μορφές οικογένειας, που θα 
βρείτε στην ηλεκτρονική διεύθυνση http://daskalabm.blogspot.gr/2010/04/11-1.html  και 
προσπαθήστε σε συνεργασία με τον διπλανό σας να καταλάβετε ποια είναι η μορφή της 
κάθε οικογένειας. Στη συνέχεια σκεφτείτε ποια μορφή έχει η δική σας οικογένεια και  
μοιραστείτε αυτές τις πληροφορίες σε όλη την τάξη.     

4ο Φύλλο Εργασίας: Οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας αξίζουν την αγάπη(7η-8η ώρα)  

1. Πατήστε στη διεύθυνση:  http://www.youtube.com/watch?v=mNK6h1dfy2o   

Δείτε το βιντεάκι μια φορά από την αρχή μέχρι το τέλος. Διαβάστε τις ερωτήσεις από κάτω. 

Δείτε πάλι το βιντεάκι και προσπαθήστε να απαντήσετε στις ερωτήσεις, προφορικά στην 
αρχή και μετά γραπτά. Μπορείτε να σταματάτε το βιντεάκι, όποτε θέλετε. 

Ερωτήσεις: Πόσα άτομα είναι στο βίντεο; Τι κάνει ο νέος άνδρας; Τι κάνει ο ηλικιωμένος 
άνδρας; Πόσες φορές ρώτησε ο ηλικιωμένος άνδρας «τι είναι αυτό;» Πώς απάντησε ο νέος 
άνδρας την κάθε φορά; Τι έκανε μετά ο ηλικιωμένος άνδρας; Πόσες φορές ρώτησε ο νέος 
άνδρας όταν ήταν παιδί «τι είναι αυτό;» Πώς απάντησε ο πατέρας του; Τι μάθημα 
παίρνουμε από αυτήν τη μικρή ιστορία; 

2. Α) Να παρατηρήσετε  σ’ αυτή τη σελίδα http://blogs.sch.gr/9dimlarislar/archives/4780  

τους δύο πίνακες που αφορούν τον παππού, («Τα πρώτα βήματα» και «Ο κακός εγγονός»,   
Γεώργιος Ιακωβίδης) και να τους περιγράψετε προφορικά. 

Β) Ανοίξτε τον παρακάτω σύνδεσμο http://www.sansimera.gr/worldays/56 , διαβάστε το 
κείμενο και μετά σε συνεργασία με τον διπλανό σας βρείτε διάφορες φωτογραφίες από 
περιοδικά και φτιάξτε μια αφίσα-κολάζ που θα μπορούσε να αξιοποιηθεί σε μια εκδήλωση 
για την παγκόσμια ημέρα ηλικιωμένων. 

Προστιθέμενη αξία – Συμπεράσματα 

Ο σχεδιασμός και η εφαρμογή του συγκεκριμένου Σχεδίου Εργασίας αποτελεί μια 
εμπλουτισμένη διδακτική πρόταση στην οποία αξιοποιούνται πολλές από τις δυνατότητες 
των Τ.Π.Ε. Συγκεκριμένα, η χρήση του επεξεργαστή κειμένου (Word) διευκολύνει την 
παραγωγή διαφόρων τύπων κειμένων, χωρίς πολλά γλωσσικά λάθη και δίνει ευκαιρίες 
αυτοδιόρθωσης μέσω της χρήσης του Ορθογραφικού-Γραμματικού ελέγχου, ενισχύοντας 
και την αυτόνομη κατάκτηση της γνώσης. Η πληκτρολόγηση μιας λέξης φαίνεται πως είναι 
ωφέλιμη, καθώς από τη μια  οι μαθητές μαθαίνουν υποδειγματικές κινήσεις των δαχτύλων, 
οι οποίες τους βοηθούν να θυμούνται τη σωστή ορθογραφία, ενώ από την άλλη βοηθάει τη 
σύνδεση ήχου-γραφήματος (Βλασοπούλου & Παπαδημητρίου, 2006). Η κατασκευή 
εννοιολογικών χαρτών από τους μαθητές συμβάλλει στην κατανόηση εννοιών, στη 
διατήρηση και ανάκληση γνώσεων, στην οργάνωση και κατηγοριοποίηση εννοιών και 
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γενικά στην ανάπτυξη της κριτικής τους σκέψης (Παρασκευά & Παπαγιάννη, 2008). 
Επιπλέον, η αξιοποίηση on-line λεξικών καθιστά τις πληροφορίες εύχρηστες και ελκυστικές 
για τους μαθητές και επιτυγχάνεται πιο εύκολα η γλωσσική εξομάλυνση και η κατανόηση 
εννοιών (http://www.greek-language.gr/greekLang/modern_greek/tools/lexica/). Είναι 
γεγονός, όμως, ότι ο κάθε μαθητής χρειάζεται το δικό του χρόνο για να μπορεί με ευχέρεια 
να χρησιμοποιεί το on line λεξικό και η απόκτηση αυτής της δεξιότητας είναι σημαντικό να 
καλλιεργηθεί πιο συστηματικά. Με την περιήγηση στο διαδίκτυο οι μαθητές καθίστανται 
σταδιακά «ερευνητές πληροφοριών», ανακαλύπτουν  μόνοι τους τις πληροφορίες και 
κατανοούν αφηρημένες έννοιες με τη χρήση εξεικονιστικών παραστάσεων (Επιμορφωτικό 
Υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα ΚΣΕ, 2013 σ. 93-94). Η δημιουργική 
ένταξη των Τεχνών στο συγκεκριμένο Σχέδιο Εργασίας με την αξιοποίηση ζωγραφικών 
πινάκων και την παρακολούθηση ενός βίντεο με στοχευμένο περιεχόμενο δημιουργεί 
πλαισιακή στήριξη στη μάθηση με πολυαισθητηριακό τρόπο, βοηθά τους μαθητές να 
αντιληφθούν τη σχέση της Τέχνης με την καθημερινή ζωή και  δίνει ερεθίσματα για 
προσωπική έκφραση (Μείζον Πρόγραμμα Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών, 2011, Βορβή &  
Δανιηλίδου, 2014). 

Επιχειρώντας μια συνολική αξιολόγηση της διδακτικής εφαρμογής του Σχεδίου Εργασίας,  
εκτιμούμε ότι ο βαθμός επίτευξης των στόχων που τέθηκαν ήταν ικανοποιητικός. Η 
αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική διαδικασία για τους μαθητές με ήπια νοητική 
υστέρηση δημιούργησε ένα ελκυστικό περιβάλλον μάθησης το οποίο πλαισιώθηκε από 
ζωηρές εικόνες και χρώματα, διαδραστικότητα, άμεση ανατροφοδότηση, στοιχεία που 
παρακίνησαν τα παιδιά στην ενεργητική μάθηση. Μέσα από κατάλληλα σχεδιασμένες 
δραστηριότητες μπόρεσαν να αναπτύξουν γνωστικές δεξιότητες, όπως η οργάνωση, η 
ανάκληση και η ταξινόμηση πληροφοριών, η χρονική ακολουθία, η αναγνώριση ομοιοτήτων 
και διαφορών κ.α. Επιπλέον, μέσα  από την εταιρική εργασία ενισχύθηκαν οι  κοινωνικές 
τους δεξιότητες και βελτιώθηκαν οι σχέσεις τους με τους συμμαθητές τους. Ακόμη και οι 
μαθητές που δεν είχαν μεγάλο βαθμό εξοικείωσης με τις νέες τεχνολογίες  έδειξαν έντονο 
ενδιαφέρον και διάθεση να βελτιωθούν και να περιηγηθούν στο διαδίκτυο. Όλες οι 
εργασίες των μαθητών καταχωρίστηκαν στον ηλεκτρονικό φάκελο (portfolio) του κάθε 
μαθητή, στο πλαίσιο των εναλλακτικών μορφών αξιολόγησης στην Ειδική Αγωγή. 

Ωστόσο, είναι απαραίτητο να αναφερθεί ότι η εκπαιδευτικός έπρεπε να είναι προσεχτική 
στη διαχείριση του χρόνου, καθώς κάθε ζεύγος μαθητών είχε το δικό του ρυθμό 
λειτουργίας. Δυσκολίες αντιμετώπισαν οι περισσότεροι μαθητές στην πληκτρολόγηση 
απαντήσεων μεγάλης έκτασης καθώς και στο σχεδιασμό εννοιολογικού χάρτη, για τις 
οποίες χρειάστηκε ιδιαίτερη υποστήριξη και καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. Συχνά, ακόμη,  
προέκυπταν προβλήματα με τη λειτουργία του διαδικτύου ή των ίδιων των υπολογιστών, 
παράγοντες που ανέστελλαν την ομαλή πορεία των εργασιών. Ήταν ανάγκη, επίσης, για την 
ολοκλήρωση των φύλλων εργασίας η εκπαιδευτικός να έχει στη διάθεσή της το εργαστήριο 
Πληροφορικής για ένα συνεχόμενο διδακτικό δίωρο κάθε φορά.  

Η παρούσα διαθεματική διδακτική πρόταση αποτελεί ένα παράδειγμα αξιοποίησης των 
Τ.Π.Ε. στο πλαίσιο των Α.Π.Σ. της Ειδικής Αγωγής. Επειδή, όμως, στο χώρο της Ειδικής 
Αγωγής κάθε μαθητής έχει ανάγκη το δικό του εξατομικευμένο πρόγραμμα, που βασίζεται 
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στην αξιολόγηση των μαθησιακών και άλλων αναγκών του, θα πρέπει ο/η εκπαιδευτικός,  
με την προϋπόθεση ότι έχει επιμορφωθεί στις Τ.Π.Ε., να εντάσσει τον Η/Υ στη μαθησιακή 
διαδικασία με στόχο την παροχή στους μαθητές  ίσων ευκαιριών στη μάθηση, αξιοποιώντας 
τις Νέες Τεχνολογίες όχι ως αυτοσκοπό αλλά ως μέσο για την επίτευξη αποτελεσματικής και 
ποιοτικής  διδασκαλίας.  
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Περίληψη 

Τα τελευταία χρόνια, η πρόοδος της τεχνολογίας έχει προσδώσει εύφορο έδαφος στην δια-
δραστική εφαρμογή ποικίλων θεωριών και προσεγγίσεων, οδηγώντας σε σημαντικά εκπαι-
δευτικά αποτελέσματα. Εντούτοις, οι Διαταραχές Αυτιστικού Φάσματος (ΔΑΦ) αποτελούν 
ένα πεδίο ελλιπούς έρευνας. Για τον λόγο αυτό και στα πλαίσια ετήσιας έρευνας που υλο-
ποιείται στο Κέντρο Αυτισμού SOS από τον Σεπτέμβριο του 2013, ποικίλα γνωστικά πεδία 
μαθητών με ΔΑΦ τέθηκαν υπό το ερευνητικό μικροσκόπιο, με ένα εκ των οποίων να αποτε-
λεί η ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων. Έτσι, επτά εκπαιδευόμε-
νοι, με προϋπάρχουσες, ή μη, γλωσσικές δεξιότητες, αποτέλεσαν το ερευνητικό δείγμα της 
μελέτης και ακολούθησαν πρόγραμμα εκπαίδευσης με χρήση του Διαδραστικού Πίνακα 
(ΔΠ). Ως αποτέλεσμα της μέχρι τώρα έρευνας, ο ΔΠ συνέβαλε ουσιαστικά στην καλλιέργεια 
των υπό μελέτη δεξιοτήτων, αποδεικνύοντας την ύπαρξη οπτικής αντίληψης των εν λόγω 
ατόμων. Η οπτική ενίσχυση μέσω αυτού, φαίνεται να συμβάλει σημαντικά στην καλλιέργεια 
των δεξιοτήτων αυτών, καθιστώντας την συνέχιση της έρευνας επιτακτική. 

Λέξεις – κλειδιά: Αυτισμός, Διαδραστικός Πίνακας, Γλωσσικές Δεξιότητες, Οπτική Αντίληψη 

Εισαγωγή 

Οι γλωσσικές δεξιότητες και κυρίως η καθυστέρηση της γλωσσικής ανάπτυξης, αποτελεί μια 
σημαντική πρώτη ανησυχία ενός μεγάλου αριθμού γονέων με παιδιά στο φάσμα του αυτι-
σμού (Howlin & Asgharian, 1999), αποτελώντας, ταυτόχρονα, μια από τις πρώτες χαρακτη-
ριστικές ενδείξεις ύπαρξης της διαταραχής. Δεδομένης της αυξημένης πιθανότητας μη εμ-
φάνισης λόγου ως επικοινωνιακού μέσου, ποικίλες έρευνες (Kamio & Toichi, 2000; Bondy & 
Frost, 2001; Schopler & Olley, 1982) εστίασαν στον τρόπο γνωστικής ανάπτυξης των ατό-
μων, επιχειρώντας να διερευνήσουν τα γνωστικά προφίλ των εκπαιδευομένων αλλά και την 
αιτιολογία των όποιων διαφοροποιήσεων. Έτσι και όσον αφορά τα γνωστικά προφίλ των 
αυτιστικών μαθητών, μια σημαντική παρατήρηση επισημάνθηκε από τον Asperger (1991), 
σύμφωνα με τον οποίο, οι εν λόγω εκπαιδευόμενοι παρουσιάζουν συγκεκριμένη ιδιοσυ-
γκρασία και, σε κάποιες περιπτώσεις, βερμπαλισμό στην χρήση της γλώσσας, ενώ συχνά 
αποκλίνουν από την χρήση προσωδίας και κυρίως τονισμού και ρίμας. Σύμφωνα με τους 
Bartak, Rutter και Cox (1977), η κατανόηση του λόγου αποτελεί το μεγαλύτερο ελλειμματι-
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κό πεδίο στα άτομα με ΔΑΦ από ότι στα άτομα με Νοητική Υστέρηση (ΝΥ) με αντίστοιχο μη-
λεκτικό γνωστικό επίπεδο, με την Tager-Flusberg (1981) να συμφωνεί σε αυτό το συμπέρα-
σμα. Εντούτοις, η ίδια ερευνήτρια υποστηρίζει ότι τα παιδιά με ΔΑΦ δεν διαφέρουν από 
την αντίστοιχη ομάδα ελέγχου με παιδιά με ΝΥ στη φωνολογία, την προσωδία και το συ-
ντακτικό, αλλά παρουσιάζουν πιο σοβαρά ελλείμματα  στην κατανόηση και στην πραγμα-
τολογία (επικοινωνιακή χρήση της γλώσσας), σε σχέση με άλλα παιδιά με αναπτυξιακές 
διαταραχές του λόγου. 

Η αιτιολογία αυτών των διαφοροποιήσεων φάνηκε να αποτελεί ένα σημαντικό πεδίο προς 
διερεύνηση, με ποικίλα σημαντικά αποτελέσματα να έχουν παρουσιαστεί και να προσφέ-
ρουν καλύτερη κατανόηση του τρόπου γνωστικής ανάπτυξης του υπό μελέτη πληθυσμού. 
Έτσι, σύμφωνα με τους Williams και Minshew (2010), οι αυτιστικοί εκπαιδευόμενοι επεξερ-
γάζονται τη γλωσσική πληροφορία στις αντίστοιχες περιοχές του αριστερού εγκεφαλικού 
ημισφαιρίου, όπως και οι τυπικοί αντίστοιχοι, ως προς την ηλικία και τον δείκτη IQ, συνο-
μήλικοί τους, αλλά παρουσιάζουν περισσότερη ενεργοποίηση στην περιοχή Wernicke (ση-
μασιολογική επεξεργασία), από ό,τι στην περιοχή Broca, που είναι χρήσιμη για την ενσωμά-
τωση της πληροφορίας. Επίσης και σύμφωνα με ποικίλες έρευνες (Tager-Flusberg, 1981; 
Tager-Flusberg, Paul & Lord, 2005; Wetherby & Prizant, 2005), η έλλειψη ή μείωση της χρή-
σης της ομιλούμενης γλώσσας από άτομα με ΔΑΦ, φαίνεται να απορρέει από ένα εύρος 
υποκείμενων δυσκολιών, μεταξύ των οποίων βρίσκονται οι δυσκολίες στην αντίληψη της 
ανθρώπινης ομιλίας, οι δυσκολίες στην ανάλυση λέξεων από τη ροή του λόγου, αλλά και 
αυτές που απορρέουν  από την έλλειψη αντιστοίχισης αντικειμένων ή άλλων περιβαλλοντι-
κών πληροφοριών με την ονοματολογία τους. 

Σε αυτά τα ελλείμματα και στον τρόπο αντιμετώπισής τους έρχεται να απαντήσει η μελέτη 
λειτουργικής απεικόνισης μαγνητικού συντονισμού (fMRI) των Kana και συν. (2006), σύμ-
φωνα με τους οποίους, τα άτομα με ΔΑΦ χρησιμοποιούν διαφορετικές εγκεφαλικές περιο-
χές σχετικές με την οπτική απεικόνιση και επεξεργασία, σε γλωσσικές δραστηριότητες, α-
κόμα και όταν οι δραστηριότητες δεν το απαιτούν. Το εύρημα αυτό υποδεικνύει, ότι, η 
πληροφορία που, κανονικά, θα έπρεπε να επεξεργαστεί με τη χρήση γλωσσικών εγκεφαλι-
κών περιοχών, επεξεργάζεται, στα άτομα με ΔΑΦ, οπτικά. Σε αυτό  συμφωνεί σημαντικό 
πλήθος άλλων ερευνητών (Kamio & Toichi, 2000; Bondy & Frost,2001; Schopler & Olley, 
1982), γεγονός που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα εκτενούς χρήσης των οπτικών ερεθι-
σμάτων για την παραγωγή, καλλιέργεια και χρήση του λόγου. Η χρήση αυτή, καθώς και τα 
οφέλη της αποτέλεσαν δυο από τα σημαντικότερα ερευνητικά πεδία της ετήσιας έρευνας 
που πραγματοποιείται στο Κέντρο Αυτισμού SOS.  

Το Κέντρο Αυτισμού SOS αποτελεί Μονάδα Θεραπευτικής Αγωγής για άτομα με ΔΑΦ ή ΝΥ 
και λειτουργεί σε καινούριες εγκαταστάσεις στους Θρακομακεδόνες από το 2009. Στη Μο-
νάδα, λειτουργεί Οικοτροφείο και Κέντρο Ημερήσιας Φροντίδας, στο οποίο συμμετέχουν 
σαράντα (40) άτομα, ενώ στα πλαίσια του τελευταίου παρέχεται πρόγραμμα εξατομικευμέ-
νης παρέμβασης. Η παρέμβαση αυτή περιλαμβάνει Ειδική Διαπαιδαγώγηση, Εργοθεραπεί-
α, Λογοθεραπεία, Φυσική Αγωγή και χρήση Νέων Τεχνολογιών με τη συμβολή του Διαδρα-
στικού Πίνακα.  
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Εξαιτίας της ύπαρξης του ΔΠ και των ποικίλων οφελών που φαίνεται να προσφέρει στην 
εκπαίδευση τυπικών εκπαιδευομένων (Digregorio & Sobel-Lojeski, 2010), αποφασίστηκε η 
μελέτη της συμβολής του στην καλλιέργεια και ανάπτυξη του εύρους των γνωστικών δεξιο-
τήτων των εκπαιδευομένων με ΔΑΦ, στα πλαίσια ετήσιας έρευνας. Η καλλιέργεια των 
γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων αποτέλεσε ένα από τα σημαντικότερα πεδία της 
έρευνας, με ιδιαίτερη μέριμνα να δίνεται στη διερεύνηση της οπτικής αντίληψης των εν 
λόγω ατόμων κατά την ανάπτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, αλλά και στη συμβολή της οπτικής 
ενίσχυσης που προσφέρει ο ΔΠ για την καλλιέργεια αυτών. 

Ερευνητική μεθοδολογία 

Ερευνητικό Δείγμα 

Για τον λόγο αυτό, μια ομάδα επτά εκπαιδευομένων αποτέλεσε το ερευνητικό δείγμα της 
συγκεκριμένης υπομελέτης, με το γλωσσικό επίπεδό τους να ποικίλει σημαντικά για την 
καλύτερη εξυπηρέτηση των σκοπών της έρευνας. 

Στο ερευνητικό δείγμα υπήρχαν: 

• Τρία άτομα Υψηλής Λειτουργικότητας, εκ των οποίων τα δυο παρουσίαζαν καλό 
υπόβαθρο γλωσσικών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, γνώση ορθογραφημένης 
γραφής απλών λέξεων και χρήση του λόγου ως επικοινωνιακού μέσου, αλλά συχνή 
λανθασμένη φωνολογική επίγνωση που επηρέαζε τόσο τη λεκτική εκφορά τους, 
όσο και τη γραφή. Επιπλέον, το τρίτο άτομο της εν λόγω ομάδας παρουσίαζε καλό 
υπόβαθρο γλωσσικών δεξιοτήτων αλλά περιορισμένη χρήση του λόγου ως επικοι-
νωνιακού εργαλείου. 

• Δυο άτομα Μέσης Λειτουργικότητας με αντίστροφη ύπαρξη ανεπτυγμένων γλωσσι-
κών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, που, εντούτοις, παρουσίαζαν καλό επίπεδο 
γνωστικής αντίληψης αλλά συγκεκριμένα και σημαντικά ελλείμματα στη φωνολογι-
κή επίγνωση. 

• Δυο άτομα Χαμηλής Λειτουργικότητας, που χαρακτηρίζονταν από αδυναμία χρήσης 
του λόγου ως επικοινωνιακού μέσου, καλή αντίληψη λεκτικών οδηγιών αλλά μη 
ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες και έλλειψη πρωτοβουλιών. 

Παρόλο που στο δείγμα της ευρύτερης έρευνας, ο πληθυσμός είναι σχεδόν τριπλάσιος, ε-
ντούτοις, για την συγκεκριμένη υπομελέτη, επιλέχθηκαν μόνο τα εν λόγω άτομα, για την 
πιο προσεκτική παρακολούθηση των αποτελεσμάτων. Μολονότι, επίσης, αυτός ο περιορι-
σμός δεν επιτρέπει την όποια γενίκευση των συμπερασμάτων, αυτά μπορούν, εντούτοις, να 
λειτουργήσουν ως μια σημαντική πρώτη ένδειξη, η οποία θα πρέπει να μελετηθεί και να 
υποστηριχθεί με στατιστική ανάλυση, σε επόμενες έρευνες ή σε επόμενα τμήματα της πα-
ρούσας έρευνας.     

 

 

1384

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Ερευνητικά εργαλεία 

Σε σχέση με τα ερευνητικά εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν, σε αυτά συγκαταλέγεται ένα 
συγκεκριμένο πακέτο λογισμικών και δυο αξιολογητικά, τα οποία παράχθηκαν από τους 
ίδιους τους διδάσκοντες. Οι εκπαιδευόμενοι, λοιπόν, αξιολογήθηκαν ως προς το επίπεδο 
λειτουργικότητας και γνώσεων βάση συγκεκριμένου πακέτου λογισμικών που περιελάμβα-
νε: 

• Το Jele (www.jele.gr), το οποίο αποτελεί ένα εκπαιδευτικό και ψυχαγωγικό διαδρα-
στικό βοήθημα που βασίζεται στην ύλη του Δημοτικού. Το Jele είναι εμπλουτισμένο 
με κίνηση, ήχους, εικόνες, χαρούμενα χρώματα και έξυπνους διαλόγους έτσι ώστε 
να επιτυγχάνεται μάθηση μέσα από την εξερεύνηση, ενώ  περιλαμβάνει την ενί-
σχυση, σε περίπτωση επιτυχίας, αλλά και βοήθεια σε περίπτωση δυσκολίας. 

• Το poisson rouge (http://www.poissonrouge.com/schoolofgreek/), το οποίο αποτε-
λεί ένα online εκπαιδευτικό λογισμικό που έχει ως στόχο την εκμάθηση βασικών 
γνωστικών αντικειμένων, όπως χρώματα, σχήματα, μουσικά όργανα, μεταφορικά 
μέσα, αντικείμενα WC κτλ.  

• Το παράξενο ταξίδι του Φουντούλη, που  έχει ως στόχο την γλωσσική καλλιέργεια 
των μαθητών και την εξοικείωσή τους με ευρύτερα θέματα που αφορούν τον κόσμο 
που τα περιβάλλει. Μέσα από ένα μεγάλο αριθμό κειμένων και από ένα εύρος δια-
φορετικών δραστηριοτήτων, όπως πολλαπλής επιλογής, σωστού ή λάθους, επιλο-
γής από λίστα, αντιστοιχίσεων, τοποθέτησης σε λίστες, συμπλήρωσης κενών, παρα-
γωγής κειμένου, επίλυσης σταυρολέξων, εικονόλεξων κ.α., οι μαθητές κατανοούν 
τον προφορικό και τον γραπτό λόγο. 

• Το Μαγικό Φίλτρο, το οποίο αποτελεί ένα ψηφιακό μαθησιακό παιχνίδι περιπέ-
τειας, που αποτελείται από 4 επεισόδια και περιλαμβάνει σκηνές αφήγησης και 20 
επιμέρους παιχνίδια σχετικά με τα μαθηματικά και τη γλώσσα, προσομοιώνοντας, 
ταυτόχρονα, συνήθεις, για τα παιδιά, κοινωνικές καταστάσεις.   

• Τις Αριθμομαχίες/Εικονόλεξα, με κύρια χρήση των εικονόλεξων, στα οποία οι εκ-
παιδευόμενοι καλούνταν να αναγνωρίσουν τα ονόματα των εικονιζόμενων αντικει-
μένων και να τα γράψουν στο σταυρόλεξο, με τη χρήση εικονικού πληκτρολογίου. 

, ενώ τα συγκεκριμένα λογισμικά χρησιμοποιήθηκαν και στη συνέχεια της έρευνας για την 
επίτευξη των σκοπών της και την εξαγωγή των συμπερασμάτων. Επίσης, τα αξιολογητικά 
που αναπτύχθηκαν από τους διδάσκοντες, ήταν διαφορετικής λεπτομέρειας και έκτασης, 
με το ένα να αποτελεί μια λίστα ελέγχου σημείων επίτευξης δραστηριοτήτων, είτε ως απο-
τέλεσμα ενυπαρχουσών γνώσεων, είτε μετά από πρότερη παρακολούθηση της εκπόνησης 
της όποιας επιλεχθείσας δραστηριότητας και να υλοποιείται σε καθημερινή βάση και το 
δεύτερο να αποτελεί μια γενικότερη αξιολόγηση του μαθητή και να υλοποιείται σε μηνιαία 
βάση.     
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Ερευνητική Διαδικασία 

Για την διερεύνηση της οπτικής αντίληψης των αυτιστικών εκπαιδευομένων, κατά την ανά-
πτυξη γλωσσικών δεξιοτήτων, αλλά και την συμβολή της οπτικής ενίσχυσης του ΔΠ για την 
καλλιέργεια αυτών, αποφασίστηκε η εργασία τόσο σε ατομικό όσο και σε δυαδικό σύστη-
μα, αλλά και η χρήση διαφορετικών δραστηριοτήτων εκ των προαναφερθέντων λογισμικών, 
για την ύπαρξη μιας πληρέστερης εικόνας του επιπέδου των ατόμων. Έτσι, οι εκπαιδευόμε-
νοι δούλευαν είτε ατομικά, εκτελώντας δραστηριότητες που ανταποκρίνονταν στο γνωστικό 
τους επίπεδο, είτε ομαδικά, σε δυάδες, παρακολουθώντας την εκπόνηση δραστηριοτήτων, 
που δεν μπορούσαν από μόνοι τους να ολοκληρώσουν. Οι δραστηριότητες αυτές, αφού 
υλοποιούνταν από έναν άλλον συμμαθητή τους, στην συνέχεια δίνονταν στο δεύτερο άτο-
μο της δυαδας, οπότε και ελέγχονταν, από τους διδάσκοντες, το επίπεδο και ο βαθμός της 
ολοκλήρωσής τους.   

Δεδομένης της ανάγκης ενός εύλογου χρονικού διαστήματος για τον έλεγχο όλων των προ-
αναφερθέντων, ο κάθε εκπαιδευόμενος είχε κατά μέσο όρο δεκαπέντε λεπτά ημερησίως 
στον ΔΠ για την ολοκλήρωση του προγράμματός του, ενώ την υπόλοιπη ώρα παρακολου-
θούσε τους συμμαθητές του να πραγματοποιούν το δικό τους πρόγραμμα. Εντός του τετάρ-
του του διδακτικού χρόνου του κάθε εκπαιδευομένου, χρησιμοποιούνταν και το δυαδικό 
σύστημα, ενώ η στοχοθεσία, ο σχεδιασμός αλλά και ο τρόπος υλοποίησης περιγράφονται 
αναλυτικά για κάθε ομάδα παρακάτω. 

• Για τα άτομα Υψηλής Λειτουργικότητας, παρά τη διαφοροποιημένη χρήση του λό-
γου ως επικοινωνιακού μέσου αλλά την ύπαρξη ανεπτυγμένων λεξιλογικών γνώσε-
ων, χρησιμοποιήθηκαν από τα προαναφερθέντα λογισμικά, κυρίως δραστηριότητες 
γραφής. Οι δραστηριότητες αυτές στηρίζονταν στην ονοματολογία αντικειμένων για 
την διεύρυνση και την καλύτερη ανάπτυξη του λεξιλογίου, αλλά και την ανάπτυξη 
της φωνολογικής ενημερότητας. Έτσι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευόμενοι καλούνταν 
να γράψουν με διαδραστική χρήση των γραμμάτων, τα ονόματα δοθέντων εικόνων, 
με τα λάθη που προέκυπταν από λάθη της φωνολογικής επίγνωσης και δεν γίνο-
νταν δεκτά από τα λογισμικά, να διορθώνονται με την παρέμβαση του εκπαιδευτή, 
ο οποίος χρησιμοποιούσε ρυθμική εκφορά των φωνημάτων (με ρυθμικά παλαμά-
κια) και καλούσε τον εκπαιδευόμενο να επαναλάβει την ρυθμική εκφορά μαζί του. 
Μετά τη σωστή εκφορά της λέξης και την γραφή της, ο εκπαιδευτής ρωτούσε τον 
εκπαιδευόμενο που χρησιμοποιείται ή εντοπίζεται το αντικείμενο που έχει ανα-
γνωρίσει και έχει καταγράψει, καλώντας τον να κάνει αναγνώριση αλλά και βοηθώ-
ντας τον να κάνει γενίκευση σε φυσικά περιβάλλοντα. 

• Αντίστοιχη ήταν και η διαδικασία για την ομάδα Μέσης Λειτουργικότητας, μόνο 
που σε αυτή δόθηκε πρώτιστη έμφαση στην ονοματολογία λέξεων και την φωνολο-
γική επίγνωσή τους. Επίσης, δεδομένου του ότι ο ένας εκ των δυο εκπαιδευομένων 
παρουσίαζε οπτική εκμάθηση της γραφής με αδυναμία καλλιέργειας της φωνολογι-
κής επίγνωσης, δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στην επανάληψη των δραστηριοτήτων 
γραφής για την οπτική εκμάθηση λέξεων αλλά και την ταυτόχρονη εικονική τους 
αντιστοίχιση. Έμφαση δόθηκε και στην φωνολογική επίγνωση, κυρίως κατά τις 
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δραστηριότητες γραφής του εκπαιδευομένου που παρουσίαζε ελλείμματα στην ε-
πικοινωνία, αλλά είχε ανεπτυγμένες γλωσσικές δεξιότητες. 

• Τέλος, η ομάδα Χαμηλής Λειτουργικότητας δουλεύτηκε κυρίως με το Poissonrouge 
και το Μαγικό Φίλτρο, για την αντιστοίχιση του αντικειμένου με την ονοματολογία 
του και την ακουστική διάκριση της πληροφορίας. Οι εκπαιδευόμενοι της ομάδας 
αυτής εργάστηκαν επίσης, κατά κόρον, στο δυαδικό σύστημα για την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων γραφής, είτε με άτομα Μέσης Λειτουργικότητας είτε με άτομα Υψηλής. 
Έτσι, τα εν λόγω άτομα κλήθηκαν να παρατηρήσουν την εκτέλεση δραστηριοτήτων 
γραφής από συμμαθητές τους και, στην συνέχεια, να εκτελέσουν οι ίδιοι τις ίδιες 
δραστηριότητες, για την καλύτερη διερεύνηση της ύπαρξης οπτικής αντίληψης και 
μνήμης, μέσω της ανάλυσης των επιτυχών απαντήσεών τους. 

Αποτελέσματα- Συζήτηση 

Ως αποτέλεσμα της όλης διαδικασίας, η οποία αξιολογούνταν σε καθημερινή και μηνιαία 
βάση μέσω της επιτυχούς ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων και την εκφορά και χρήση του 
λόγου, κυρίως για τις ομάδες Υψηλής και Μέσης λειτουργικότητας, ο ΔΠ και η ανατροφοδό-
τηση των λογισμικών φάνηκαν να ενισχύουν την οπτική αντίληψη των εκπαιδευομένων, 
συνεισφέροντας θετικά στην ανάπτυξη και καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων. Επίσης, η 
αξιοποίηση του ΔΠ αποτέλεσε σημαντικό κίνητρο για την μάθηση, την εστίαση της προσο-
χής και την ενεργοποίηση των μαθητών, γεγονός το οποίο έρχεται σε συμφωνία με τους 
McClaskey και Welch (2009), κατά τους οποίους η χρήση ενός τέτοιου εργαλείου στα άτομα 
με ΔΑΦ επιφέρει εντυπωσιακά αποτελέσματα, με τα κύρια οφέλη να εστιάζονται στην βελ-
τίωση της επικοινωνίας, της συνδιαλλαγής, της αλληλεπίδρασης και της προσοχής.  

Οι εκπαιδευόμενοι, επιπλέον, όλων των ομάδων, έτειναν να χρησιμοποιούν τις φυσικές και 
αντιληπτικές τους ικανότητες με έναν τρόπο που να είναι συμβατός προς αυτούς (Keay-
Bright, 2007), ενώ άρχισαν να χρησιμοποιούν εκφραστικές μορφές επικοινωνίας για να υ-
ποδείξουν το ενδιαφέρον τους (Keay-Bright, 2007) και να καλέσουν και τους συμμαθητές 
τους, όπως και τους εκπαιδευτές τους, να συμμετάσχουν κατά την διάρκεια της εκπαίδευ-
σής τους με τον ΔΠ.  Με αυτόν τον τρόπο, άρχισε να αναπτύσσεται μια πιο ποιοτική και ου-
σιαστική σχέση μεταξύ των εκπαιδευομένων με τους συμμαθητές τους, αλλά και των ιδίων 
με τους εκπαιδευτές τους, γεγονός το οποίο συνέβαλε και στην επίτευξη μεγαλύτερων και 
καλύτερων εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων για τον συνολικό πληθυσμό- στόχο.    

Η οπτική επεξεργασία της πληροφορίας καθώς και η οπτική εκμάθηση γλωσσικών δεξιοτή-
των, όπως υπογραμμίζεται από πληθώρα ερευνητών (Kamio & Toichi, 2000; Bondy & 
Frost,2001; Schopler & Olley, 1982), φάνηκε να είναι ιδιαίτερα αναπτυγμένη, κυρίως για τα 
άτομα Μέσης και Χαμηλής Λειτουργικότητας, γεγονός που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα 
εκτενούς χρήσης οπτικών ερεθισμάτων μέσω ΔΠ για την παραγωγή, καλλιέργεια και χρήση 
του λόγου. Ιδιαίτερα για την ομάδα Χαμηλής Λειτουργικότητας, αυτό το εύρημα είναι ιδιαί-
τερα σημαντικό και ενθαρρυντικό για την εκπαιδευτική της πορεία, όπως σημαντική είναι 
και η προσήλωσή των εν λόγω συμμετεχόντων στον τρόπο μεταφοράς των διαδραστικών 
γραμμάτων για την δημιουργία μιας λέξης, που λειτουργούσε ως  το μεγαλύτερο κίνητρο 
ενεργοποίησης της εικονικής τους μνήμης. 
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Η ύπαρξη, αυτής της μνήμης για την εκμάθηση και χρήση λεκτικής πληροφορίας για την 
ομάδα της Χαμηλής αλλά και της Μέσης Λειτουργικότητας, αποτελούν μια από τις σημαντι-
κότερες καινοτομίες της παρούσας έρευνας, καθώς ο βαθμός ανταπόκρισης και επιτυχίας 
των συγκεκριμένων εκπαιδευομένων σε διαδραστικές γλωσσικές εφαρμογές μέσω του ΔΠ, 
κρίθηκε ιδιαίτερα υψηλός. Επίσης, σημαντικό είναι και το γεγονός της μη ενεργοποίησης 
της εν λόγω μνήμης σε εκπαιδευομένους Υψηλής Λειτουργικότητας με ανεπτυγμένες γλωσ-
σικές δεξιότητες, γεγονός το οποίο θα πρέπει, εντούτοις, να ελεγχθεί περαιτέρω.   

Παρόλο που όλα τα προαναφερθέντα ευρήματα δεν μπορούν να γενικευτούν στον συνολι-
κό πληθυσμό των εκπαιδευομένων με ΔΑΦ, εξαιτίας της ανομοιογένειας του πληθυσμού 
αυτού, του μικρού αριθμού δείγματος, αλλά και της ανάγκης για διαχρονική αξιολόγηση 
των μέχρι τώρα ευρημάτων, εντούτοις, ο ΔΠ αλλά και τα διαδραστικά ηλεκτρονικά περι-
βάλλοντα, φαίνεται να επιδρούν ενισχυτικά και θετικά στην εκπαίδευση των εν λόγω ατό-
μων. Σε αυτό το συμπέρασμα συμφωνούν και οι Tanner, Dixon και Verenikina (2010), καθώς 
σύμφωνα με τους οποίους, οι ψηφιακές τεχνολογίες έχουν αποδειχθεί να προσφέρουν ση-
μαντικά οφέλη στην εκπαίδευση των εν λόγω ατόμων, λόγω της προβλεπτικότητας του πε-
ριβάλλοντός τους και της χρήσης ρουτινών, βασισμένων σε εικονικά δεδομένα. Για τον λόγο 
αυτό, η συνέχιση της παρούσας έρευνας αλλά και η διεξαγωγή άλλων ερευνών σε πληθυ-
σμούς ατόμων με ΔΑΦ, κρίνεται ιδιαίτερα επιτακτική, καθώς θα καταδείξει τα ιδιαίτερα 
χαρακτηριστικά της ομάδας-στόχου, δημιουργώντας, με ταυτόχρονη χρήση της βιβλιογρα-
φίας, τις προδιαγραφές για την ανάπτυξη εξειδικευμένου υλικού και λογισμικού. 

Επίσης, και άλλες διαδραστικές ηλεκτρονικές συσκευές, πέραν του ΔΠ, είναι καλό να μελε-
τηθούν ως προς τα οφέλη τους στην ανάπτυξη και καλλιέργεια γλωσσικών, επικοινωνιακών 
και αντιληπτικών δεξιοτήτων των εκπαιδευομένων με ΔΑΦ, με σημαντική, πάραυτα, να α-
ποτελεί, η συστηματική και καλά σχεδιασμένη ένταξή τους και η αποφυγή χρήσης τους ως 
μαθητοκεντρικό εργαλείο. Έτσι, η τεχνολογία δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να υποκα-
ταστήσει τον διδάσκοντα και την διαπροσωπική του σχέση και επικοινωνία με τον εκπαι-
δευόμενο, ειδικά στην περίπτωση ύπαρξης ΔΑΦ.  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τα αποτελέσματα μιας έρευνας που πραγ-
ματοποιήθηκε σε ένα ειδικό σχολείο, με 10 μαθητές στο Φάσμα του Αυτισμού, προκειμέ-
νου να διερευνηθεί εάν α) η χρήση του εκπαιδευτικού ψηφιακού παιχνιδιού «Μαγικό Φίλ-
τρο» μπορεί να αποτελέσει αποτελεσματικό εργαλείο για τη διδασκαλία κοινωνικών δεξιο-
τήτων και δεξιοτήτων επικοινωνίας σε μαθητές στο φάσμα του αυτισμού, και β) οι μαθητές 
με αυτισμό μπορούν να αποκτήσουν δεξιότητες ενσυναίσθησης και κατ’ επέκταση να δια-
σκεδάσουν.  

Λέξεις – Κλειδιά: μάθηση βασισμένη στο ψηφιακό παιχνίδι, φάσμα του αυτισμού 

Σημείωση και ευχαριστίες 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας της πρώτης εκ των 
συγγραφέων στο ΠΜΣ «Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας για την Εκπαί-
δευση» (http://www.icte.ecd.uoa.gr). Το ψηφιακό παιχνίδι που επιλέχτηκε, Μαγικό Φίλτρο, 
(http://www.media.uoa.gr/epinoisi), αναπτύχθηκε από το Εργαστήριο Νέων Τεχνολογιών 
στην Επικοινωνία, την Εκπαίδευση και τα ΜΜΕ (http://www.media.uoa.gr/ntlab) του Τμή-
ματος Επικοινωνίας και ΜΜΕ ΕΚΠΑ. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων πραγ-
ματοποιήθηκε με τη βοήθεια του Καθηγητή ΤΕΑΠΗ ΕΚΠΑ κ. Βασίλη Γιαλαμά, τον οποίο οι 
συγγραφείς ευχαριστούν για την συμβολή του. 

Αξιοποίηση των ψηφιακών παιχνιδιών στην ειδική αγωγή και εκπαίδευση 

Το παιχνίδι αποτελεί κυρίαρχο συστατικό της ανθρώπινης ύπαρξης. Όλοι παίζουμε παιχνί-
δια ανάλογα με τα ενδιαφέροντά μας, τις επιρροές μας και τις ικανότητές μας, αλλά και την 
εποχή στην οποία ζούμε. Δίπλα στα παραδοσιακά παιχνίδια προστέθηκαν ψηφιακά παιχνί-
δια, χαρίζοντας ευχαρίστηση και απόλαυση στα παιδιά, αλλά και ανάλογη αμηχανία στους 
μεγαλύτερους, γονείς και δασκάλους. Τα σημερινά παιδιά χρησιμοποιούν μια διαφορετική 
γλώσσα, βιώνουν μια νέα ψηφιακή αφήγηση κυρίως μέσα από παιχνίδια ρόλων και περιπέ-
τειας, λαμβάνουν την πληροφορία γρήγορα και εύκολα, μέσω video, εικόνας, κειμένου και 
αλληλεπίδρασης. Σύμφωνα με τον Zyda (2005) τα ψηφιακά παιχνίδια περιέχουν παιδαγω-
γικές δραστηριότητες που έχουν σκοπό να εκπαιδεύσουν και να μεταδώσουν γνώσεις, αλλά 
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και να υποστηρίξουν την ανάπτυξη διαφορετικών δεξιοτήτων. Επιπλέον οι De Freitas και 
Liarokapis (2011, σελ. 9-24) θεωρούν ότι τα ψηφιακά παιχνίδια μπορούν να προσφέρουν 
«μια ριζική αλλαγή προτύπων στον τρόπο που η εκπαίδευση και κατάρτιση πραγματοποιού-
νται κατά τον εικοστό πρώτο αιώνα». 

Η ολοένα αυξανόμενη ενασχόληση των παιδιών με τα ψηφιακά παιχνίδια προκαλεί δυσφο-
ρία στους μεγαλύτερους, καθώς μεγεθύνει το χάσμα μεταξύ αυτών και των νέων γενεών 
(Prensky, 2009). Έτσι υπάρχουν ακόμα μεγάλες επιφυλάξεις που έχουν ως βασική αφετηρία 
δύο επιχειρήματα: α) την κυριαρχία των ψηφιακών παιχνιδιών στον ελεύθερο χρόνο των 
παιδιών και την αντιμετώπισή τους ως «χάσιμο χρόνου» και β) την επιφυλακτικότητα των 
εκπαιδευτικών να εισάγουν στην τάξη πρακτικές στις οποίες οι μαθητές τους μπορεί να α-
ποδειχτούν ικανότεροι ή περισσότερο ενήμεροι από τους ίδιους.  

Τα τελευταία χρόνια, παγκόσμια αλλά και στη χώρα μας, έχει εδραιωθεί η άποψη πως όλοι 
οι μαθητές, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε ιδιαίτερη ανάγκη ή χαρακτηριστικό που διαφο-
ροποιεί την εθνική, πολιτισμική ή κοινωνική τους ταυτότητα, πρέπει να έχουν ίσες ευκαιρί-
ες μάθησης με τους υπόλοιπους μαθητές μέσα σε ένα σχολείο για όλους. Σύμφωνα με τους 
στόχους που θέτει το Α.Π.Σ. ειδικής αγωγής για μαθητές με ελαφριά και μέτρια νοητική κα-
θυστέρηση, η χρήση της κατάλληλης και διαθέσιμης τεχνολογίας, μπορεί να βελτιώνει τους 
όρους και τις συνθήκες επιτυχίας των διδακτικών προγραμμάτων και να ενισχύει την επι-
κοινωνία και τη μάθηση των μαθητών με μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση κατά 
περίπτωση. Τα τεχνικά βοηθήματα και τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα, όπως οι ηλεκτρονι-
κοί υπολογιστές και η χρήση πολυμέσων, παρέχουν άμεσα αισθητηριακές μαθησιακές ε-
μπειρίες και ενθαρρύνουν την πρακτική σκέψη (ΥΠΕΠΘ/Π.Ι., 2003). Οι μαθητές μπορούν να 
βλέπουν άμεσα την πρόοδό τους, να αποκτούν μεγαλύτερη υπευθυνότητα για τη μάθησή 
τους και να αυτοαξιολογούν την ποιότητα της εργασίας τους. Η εκπαιδευτική παρέμβαση 
μέσω Η/Υ, βοηθάει στην ενδυνάμωση και εστίαση της προσοχής, της υπομονής, και της ε-
πιμονής των μαθητών με μέτρια και ελαφριά νοητική καθυστέρηση (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορι-
κής, 2003).  

Τα ψηφιακά παιχνίδια και η επίδρασή τους σε παιδιά στο φάσμα του αυτισμού 

Το παιχνίδι των παιδιών στο φάσμα του αυτισμού συχνά είναι επαναληπτικό και σπάνια 
εμπεριέχει το στοιχείο της φαντασίας (Παπούδη, 1992). Συνήθως τα παιδιά αυτά παίζουν 
μόνα τους, χωρίς να δίνουν προσοχή στα υπόλοιπα παιδιά και δε λειτουργούν στο πλαίσιο 
της ομάδας. Σύμφωνα όμως με τους Powell & Jordan (2001), τα παιδιά στο φάσμα του αυ-
τισμού έχουν ιδιαίτερη ευχέρεια στη χρήση των Η/Υ και αντλούν μεγάλη ευχαρίστηση από 
την ενασχόλησή τους με τους υπολογιστές. Η χρήση των υπολογιστών αποτελεί μια ελκυ-
στική εναλλακτική δίοδο επικοινωνίας για τα άτομα με αυτισμό, που προσφέρεται σε ένα 
απόλυτα ασφαλές και ελεγχόμενο περιβάλλον, μέσα στο οποίο το παιδί μπορεί να ψυχα-
γωγηθεί και να πειραματιστεί ελεύθερα και χωρίς απρόβλεπτες κοινωνικές συνέπειες 
(Hardy, Ogden, Newman & Cooper, 2002). Η χρήση της τεχνολογίας (υπολογιστές, βίντεο) 
προσφέρει ένα διαφορετικό τρόπο υποστήριξης των συγκεκριμένων μαθητών, που βασίζε-
ται στην παρατήρηση και αξιοποιεί τα αποτελέσματα της μάθησης με βάση ένα πρότυπο 
συμπεριφοράς (Corbett, 2003). Ο μηχανισμός της μίμησης προτύπου που προβάλλεται με 
τη χρήση της τεχνολογίας είναι θεμελιώδης για την εκμάθηση κοινωνικών δεξιοτήτων και 
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σε παιδιά με αυτισμό, τα οποία συχνά δε μαθαίνουν μέσα από την φυσική παρατήρηση 
των άλλων (Hine & Wolery, 2006; Μαυροπούλου, 2007). 

Οι Η/Υ είναι επιτυχημένα διδακτικά εργαλεία για τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού γιατί 
προσφέρουν πολυαισθητηριακή αλληλεπίδραση, δομημένο και ελεγχόμενο περιβάλλον, 
χρήση πολυεπίπεδων διαδραστικών λειτουργιών και ειδικότερα εξατομικευμένη χρήση και 
αυτονομία (Hetzroni & Tannous, 2004). Σε αντίθεση με τους υπόλοιπους ανθρώπους που 
έχουν την έμφυτη ικανότητα να κατευθύνουν την προσοχή τους σε πολλαπλά ερεθίσματα 
του περιβάλλοντος (πολυτροπικά συστήματα ενδιαφέροντος), άτομα στο φάσμα του αυτι-
σμού έχουν την ικανότητα να εστιάζουν την προσοχή και το ενδιαφέρον τους σε ερεθίσμα-
τα που προέρχονται από μια συγκεκριμένη αισθητηριακή δίοδο, χωρίς να λαμβάνουν υπό-
ψη τους το πλαίσιο που τα περιβάλλει (μονοτροπικά συστήματα ενδιαφέροντος). Με τους 
Η/Υ δίνεται η δυνατότητα σε αυτή την ομάδα να αγνοήσουν τα εξωτερικά ερεθίσματα με 
μεγαλύτερη ευκολία και να εστιάσουν την προσοχή τους στα όρια της οθόνης. Αυτή η ιδιαί-
τερη παράμετρος που συνδέεται με το περιβάλλον του Η/Υ είναι μία πιθανή ερμηνεία της 
μεγαλύτερης ανοχής που έχουν τα άτομα στο φάσμα του αυτισμού στα πολλαπλά ερεθί-
σματα που προβάλλονται από τον υπολογιστή σε σχέση με τα ερεθίσματα του φυσικού και 
κοινωνικού περιβάλλοντος, βιώνοντας επιπλέον άμεσα τα αποτελέσματα των ενεργειών 
τους και αποκτώντας επίγνωση της δικής τους επιρροής στο περιβάλλον (Murray, 2001). 
Επιπλέον οι μαθητές παρουσιάζουν υψηλά επίπεδα συμμετοχής – ανάμειξης (involvement), 
παίζοντας ψηφιακά παιχνίδια, επειδή λειτουργούν στο έπακρο των δυνατοτήτων τους. Δεν 
αισθάνονται απειλημένοι από την αδυναμία τους να κατανοήσουν τα «πάντα» και σημειώ-
νουν υψηλά επίπεδα ευημερίας (well being), αφού είναι γεμάτοι ικανοποίηση και αυτοπε-
ποίθηση για τις επιδόσεις τους καθώς προχωρούν στην εξέλιξη του παιχνιδιού (Μαυράκη, 
Σέρεσλη, Φραγκίσκου, Γκούσκος και Μεϊμάρης, 2013). 

Εκπαιδευτική παρέμβαση 

Η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με σκοπό να διαπιστω-
θεί αν το ψηφιακό παιχνίδι «Μαγικό Φίλτρο» μπορεί να εφαρμοστεί σε μαθητές με αυτι-
σμό και να συνεισφέρει στην ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων και δεξιοτήτων επικοινωνί-
ας, και να αποτελέσει ένα ευχάριστο και διασκεδαστικό μαθησιακό μέσο για τους συγκε-
κριμένους μαθητές. Πιο συγκεκριμένα, ερευνήθηκαν τα ακόλουθα ερωτήματα: α) εάν οι 
μαθητές στο φάσμα του αυτισμού θα μπορέσουν, παίζοντας το παιχνίδι, να μπουν στη θέ-
ση του ήρωα, να βιώσουν παρόμοια συναισθήματα και να εκφραστούν ανάλογα (ενσυναί-
σθηση), β) εάν το ψηφιακό παιχνίδι θα τους παράσχει τη δυνατότητα να κοινωνικοποιη-
θούν, ώστε να βελτιώσουν την υπάρχουσα δυσκολία στην κοινωνική επικοινωνία (επικοι-
νωνία, κοινωνικότητα), γ) εάν θα μπορέσουν παίζοντας το παιχνίδι να αναπτύξουν τη φιλία 
και τη συνεργατικότητα (κοινωνικές αξίες), καθώς και δ) εάν θα καταστεί δυνατό να προ-
βούν σε γενικεύσεις των κανόνων που πρέπει να ακολουθούν στη ζωή τους και να τους ε-
φαρμόζουν σε ανάλογες καθημερινές καταστάσεις (γενίκευση). 

Στο παρόν άρθρο θα παρουσιαστούν ο σχεδιασμός, η διεξαγωγή και τα αποτελέσματα της 
παρέμβασης που αναφέρονται στην επικοινωνία. Η συγκεκριμένη εκπαιδευτική παρέμβαση 
εφαρμόστηκε σε μια ομάδα από 10 μαθητές με αυτισμό που φοιτούν σε ένα Ειδικό Δημοτι-
κό Σχολείο της Αττικής. Η παρέμβαση υποστηρίχθηκε με τη συμμετοχή 3 συνομήλικων συμ-
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μαθητών τους, που είναι μαθητές στο ίδιο σχολείο για κοινωνικούς κυρίως λόγους. Επιλέ-
χθηκε ο Κύκλος των Φίλων γιατί είναι μια προσέγγιση που αναγνωρίζοντας τη δύναμη της 
ομάδας των συνομηλίκων, μπορεί να βοηθήσει τους μαθητές με αυτισμό να βιώσουν επι-
τυχίες και να δέχονται θετική ανατροφοδότηση (Attwood, 2007 ; Καλύβα, 2005). 

Επιπλέον η εκπαιδευτική παρέμβαση πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο του μαθήματος της 
Κοινωνικής Προσαρμογής, και των Δημιουργικών Δραστηριοτήτων, σύμφωνα με το Αναλυ-
τικό Πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής (Π.Α.Π.Ε.Α.). Ωστόσο, πρόκειται για μία παρέμβαση που 
υλοποιήθηκε με βάση ένα σενάριο ειδικά προσαρμοσμένο στις δυνατότητες που προσφέ-
ρει το υπό μελέτη ψηφιακό παιχνίδι και δεν περιορίζεται σε προσαρμογές των γνωστικών 
αντικειμένων όπως η ελληνική γλώσσα, τα μαθηματικά, η μελέτη περιβάλλοντος κλπ., γεγο-
νός που θα οδηγούσε στον αποκλεισμό της συγκεκριμένης ομάδας. Στόχος ήταν η διδασκα-
λία δεξιοτήτων που οι μαθητές με αυτισμό παρουσιάζουν ιδιαιτερότητες, όπως: οι κοινωνι-
κές δεξιότητες, η επικοινωνία, η συνεργασία, το παιχνίδι. Κατ’ επέκταση η προσέγγιση του 
εκπαιδευτικού σεναρίου έγινε διαθεματικά, με σκοπό οι μαθητές να μπορέσουν να αξιο-
ποιήσουν στο μέγιστο δυνατό βαθμό τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντά τους. Το σενάριο 
αξιοποίησε τη δυνατότητα που δίνει το παιχνίδι στους μαθητές να καταστρώνουν στρατηγι-
κές επίλυσης προβλημάτων και όχι στην απόκτηση αποσπασματικών γνώσεων ή λειτουργι-
κών δεξιοτήτων. 

Υλοποίηση της παρέμβασης 

Η παρέμβαση υλοποιήθηκε ως εξής: κάθε μαθητής έπαιξε δύο φορές μόνος του (Α΄ και Β΄ 
Φάση) και δύο φορές με το συνομήλικο συμμαθητή του (Γ΄ και Δ΄ Φάση). Κάθε συνεδρία 
είχε διάρκεια 1 διδακτική ώρα (45 λεπτά). Η παρέμβαση ολοκληρώθηκε σε τέσσερις μήνες, 
από το Μάρτιο 2013 έως τον Ιούνιο 2013. Στην Α’ φάση της παρέμβασης, κάθε φορά που 
ένας από τους μαθητές ερχόταν στην τάξη του «Μαγικού Φίλτρου», χρησιμοποιήθηκε το 
τέχνασμα παρακώλυσης ενεργειών (sabotage) και στη συνέχεια ο μαθητής οδηγήθηκε 
μπροστά από ένα καβαλέτο όπου του ζητήθηκε να ζωγραφίσει ό,τι θέλει. Σ’ αυτό το τέχνα-
σμα όλοι οι μαθητές (εκτός από έναν) αντιδρούσαν άμεσα, σηκώνονταν και ζητούσαν να 
παίξουν στον υπολογιστή. Στην Α΄ Φάση, κατά την πρώτη επαφή με το παιχνίδι, γινόταν 
ολιγόλεπτη συζήτηση με κάθε μαθητή και έτσι διαπιστώθηκαν σημαντικά στοιχεία για τη 
σχέση του με τα ψηφιακά παιχνίδια που παίζονται με το ποντίκι και είναι πολύ ωραία, ό-
πως ειπώθηκε χαρακτηριστικά. Γινόταν άμεση καταγραφή των αντιδράσεων των μαθητών 
στο φύλλο καταγραφής και αξιολόγησης. Η καταγραφή έγινε με τρίβαθμη κλίμακα (Ο= Όχι, 
Α= Αναδυόμενη, Ν= Ναι) και μετρήθηκε η δεξιότητα της επικοινωνίας, η οποία διδάσκεται 
ως παράλληλη δεξιότητα σε κάθε γνωστικό αντικείμενο του σχολείου και αναφέρεται στις 
εξής λειτουργίες: α) δήλωση αιτήματος (ο μαθητής ζητά αρχικά να παίξει το παιχνίδι, στη 
συνέχεια ζητά να επαναλάβει τη δραστηριότητα που έχει κάνει λάθος, ζητά βοήθεια και 
όταν κουραστεί ζητά να σταματήσει), β) άρνηση (ο μαθητής αρνείται να εκτελέσει μια οδη-
γία, ο μαθητής αρνείται να εκτελέσει κάποια δραστηριότητα που τον δυσκολεύει), γ) σχόλια 
(ο μαθητής σχολιάζει τα πρόσωπα του παιχνιδιού, σχολιάζει τις πράξεις των ηρώων, κάνει 
σχόλια για τον εαυτό του σε σχέση με την ικανότητά του στο παιχνίδι, κάνει κρίσεις για τον 
ήχο του παιχνιδιού, εντυπωσιάζεται με τα χρώματα, δηλώνει ότι κουράστηκε), δ) παροχή 
πληροφοριών, δηλαδή ο μαθητής απαντά σε ερωτήσεις σχετικές με το παιχνίδι (ποιο είναι 
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το όνομα των δύο παιδιών, πώς θα βοηθήσουν, δηλαδή ποιος είναι ο ρόλος τους, ποια 
χρώματα πρέπει να συλλέξουν, τι θα φτιάξουν με τα χρώματα, ποιες δραστηριότητες τους 
αρέσουν και ποιες τους δυσκολεύουν) και παράλληλα έγινε καταγραφή της συνολικής λε-
κτικής ή μη επικοινωνίας του μαθητή. Επίσης, ένας δεύτερος ερευνητής κατέγραφε τις α-
ντιδράσεις των μαθητών σύμφωνα με την κλίμακα Leuven, η οποία μετράει την Ευημερία 
(well being), προκειμένου να διαπιστωθεί αν οι μαθητές αισθάνονται άνετα, αν είναι αυ-
θόρμητοι και χωρίς συναισθηματικές εντάσεις και την Ανάμειξη – Συμμετοχή (involvement), 
για να διαπιστωθεί ο βαθμός ανάμιξής τους, η δημιουργικότητά τους και η συγκέντρωσή 
τους στο παιχνίδι (Laevers, 2011). Στη Β΄ φάση της παρέμβασης, κάθε μαθητής έπαιξε ξανά 
το παιχνίδι μόνος του, προκειμένου να διαπιστωθεί αν υπάρχει βελτίωση συγκριτικά με την 
Α΄ Φάση και αν κατάφερε να κατακτήσει γνώσεις και ανάλογες συμπεριφορές. Προκειμέ-
νου να αξιολογηθεί η επικοινωνιακή δεξιότητα των μαθητών, έγινε καταγραφή της επικοι-
νωνίας χρησιμοποιώντας το ίδιο φύλλο αξιολόγησης με την Α΄ Φάση. 

Ερευνητικά αποτελέσματα 

Για να προσδιοριστούν πιθανές διαφοροποιήσεις στις αντιδράσεις των παιδιών ανάμεσα 
στις δύο διαδοχικές φάσεις του παιχνιδιού (Α’ Φάση σε σύγκριση με τη Β’ Φάση), χρησιμο-
ποιήθηκε το στατιστικό εργαλείο SPSS (PASW Statistics v.21.0). Έτσι αναλύοντας τα ευρήμα-
τα ως προς την Επικοινωνία υπολογίστηκαν οι εξής 4 συγκεντρωτικοί παράγοντες/σκορ : 1) -
Επικοινωνία – Δήλωση Αιτήματος, 2) -Επικοινωνία – Άρνηση, 3) -Επικοινωνία – Σχόλια, 4) -
Επικοινωνία – Παροχή Πληροφοριών. Ο υπολογισμός του Σκορ για κάθε ένα από τους 4 πα-
ράγοντες έγινε αθροίζοντας τις αντίστοιχες επιμέρους καταγραφές των αντιδράσεων σε 
κάθε περίπτωση, όπου Όχι=0, Αναδυόμενη=1 και Ναι=2. Λόγω της φύσης των δεδομένων 
για τους στατιστικούς ελέγχους προτιμήθηκε η χρήση μη-παραμετρικών ελέγχων. Πιο συ-
γκεκριμένα, δεδομένου ότι πρόκειται για δύο διαδοχικές μετρήσεις των ίδιων ατόμων χρη-
σιμοποιήθηκε ο μη-παραμετρικός έλεγχος δύο εξαρτημένων δειγμάτων του Wilcoxon (Wil-
coxon Signed Ranks Test for Two-Related Samples). Το Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότητας 
για κάθε ένα από τους 4 ελέγχους ορίστηκε σε 0,05 (5%). Όπως προκύπτει από τον ακόλου-
θο Πίνακα 1, υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφοροποίηση του σκορ ανάμεσα στις 2 φά-
σεις και για τους 4 παράγοντες που καταγράφουν την Επικοινωνία (p-value<0,05 σε όλες τις 
περιπτώσεις). Πιο συγκεκριμένα το σκορ κατά τη Β΄ Φάση ήταν σημαντικά αυξημένο σε 
σχέση με την Α΄ Φάση για τους παράγοντες Δήλωση Αιτήματος, Σχόλια και Παροχή Πληρο-
φοριών, ενώ ήταν σημαντικά μειωμένο για τον παράγοντα Άρνηση (Πίνακας 1, Γράφημα 1).  

Κατά τη μέτρηση της Ευημερίας και της Ανάμειξης έγινε καταγραφή των επιπέδων της 
κλίμακας Leuven, σε τρεις διαδοχικές χρονικές περιόδους. Κατά την Α΄φάση καταγράφηκε ο 
βαθμός ευημερίας και ανάμειξης για ίσες χρονικές περιόδους (2 λεπτά), στην αρχή, στη 
μέση και στο τέλος του παιχνιδιού. Το ίδιο επαναλήφθηκε και κατά τη Β΄φάση. Τα επίπεδα 
της κλίμακας σε κάθε μία από τις δύο περιπτώσεις μετριούνται σε 5-βαθμη κλίμακα: 
1=εξαιρετικά χαμηλή, 2=χαμηλή, 3=μέτρια, 4=υψηλή και 5=εξαιρετικά υψηλή. Για τους 
στατιστικούς ελέγχους προτιμήθηκε ο μη παραμετρικός έλεγχος εξαρτημένων δειγμάτων 
του Friedman (Friedman Test for K-Related Samples). Το Επίπεδο Στατιστικής Σημαντικότη-
τας για τους δύο ελέγχους ορίστηκε σε 0,05 (5%). Υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορο-
ποίηση του επιπέδου της κλίμακας της Ευημερίας ανάμεσα στις 3 χρονικές περιόδους (p-
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value=0,007<0,05) και πιο συγκεκριμένα το επίπεδο Ευημερίας κατά την 1η χρονική περίοδο 

εμφανίστηκε μειωμένο σε σχέση με τις άλλες δύο χρονικές περιόδους (1η περίοδος =Μ.Τ. 
3,6 2η περίοδος =Μ.Τ. 4,1 3η περίοδος =Μ.Τ. 4,1). 

 N Μέσος 
όρος 

Τυπική Α-
πόκλιση 

Μικρότερη 
τιμή 

Μεγαλύτερη 
τιμή 

Τιμή 
p 

Δήλωση Αιτήματος (Α' 
Φάση) 10 2,40 1,776 0 5 

0,005 Δήλωση Αιτήματος (Β' 
Φάση) 10 5,10 1,370 2 7 

Άρνηση (Α' Φάση) 10 2,50 1,716 0 4 0,038 Άρνηση (Β' Φάση) 10 1,10 1,370 0 4 
Σχόλια (Α' Φάση) 10 2,30 2,111 0 7 0,005 Σχόλια (Β' Φάση) 10 6,40 2,319 2 10 

Παροχή Πληροφοριών 
(Α' Φάση) 10 5,30 3,498 0 10 

0,011 Παροχή Πληροφοριών 
(Β' Φάση) 10 8,20 3,155 0 10 

Πίνακας 1: Περιγραφικά Μέτρα και Αποτελέσματα Ελέγχου Wilcoxon 

 

Γράφημα 1: Διαφοροποίηση της Επικοινωνίας ανάμεσα στην Α΄και Β΄Φάση παιχνιδιού 

Συμπεράσματα της έρευνας 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ποσοτικά αλλά και τα ποιοτικά αποτελέσματα βάσει παρατήρησης, 
διαπιστώθηκε ότι η παρέμβαση με την εφαρμογή του ψηφιακού παιχνιδιού Μαγικό Φίλ-
τρο, είχε αναμφισβήτητα θετικά αποτελέσματα στη βελτίωση της Επικοινωνίας, της Ευημε-
ρίας και της Ανάμειξή της συγκεκριμένης ομάδας μαθητών. Πιο συγκεκριμένα κατά τη δή-
λωση αιτήματος, παρατηρήθηκε αύξηση στο μέσο όρο (Μ.Ο.=2,40 Α΄ Φάση < Μ.Ο.=5,10 Β΄ 
Φάση), αφού οι μαθητές αυθόρμητα ζητούσαν να παίξουν το παιχνίδι, να επαναλάβουν τη 
δραστηριότητα όταν έκαναν λάθος, αλλά και να τους δοθεί βοήθεια για να προχωρήσουν. 
Φάνηκε ότι η απορρόφηση και η εμβύθιση στο παιχνίδι, αποτέλεσε ισχυρό κίνητρο να ξε-
περάσουν σε μεγάλο βαθμό τη διστακτικότητά τους. Κατά τη μέτρηση της λειτουργίας της 
άρνησης, (Μ.Ο.=2,50 Α’ Φάση<Μ.Ο.=1,10 Β΄ Φάση), το ψηφιακό παιχνίδι Μαγικό Φίλτρο 
λειτούργησε ευεργετικά, δεδομένου ότι οι μαθητές με αυτισμό αρνούνται να συνεχίσουν 
μία εργασία, όταν δεν καταφέρνουν να την ολοκληρώσουν και εγκαταλείπουν πολύ νωρίς 
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την προσπάθειά τους. Έτσι παίζοντας το Μαγικό Φίλτρο δεν ένιωσαν ακύρωση, όταν κά-
ποια δραστηριότητα τους δυσκόλευε, με αποτέλεσμα να μειώνεται όλο και περισσότερο το 
άγχος τους. Επίσης κατά τη μέτρηση της λειτουργίας των σχολίων σημειώθηκε σημαντική 
βελτίωση καθώς παρατηρήθηκε διαφορά μεταξύ των δύο φάσεων της έρευνας (Μ.Ο.=2,30 
Α΄ Φάση <Μ.Ο.=6,40 Β΄ Φάση). Τα σχόλια που διατύπωναν οι μαθητές, αλληλεπιδρώντας 
με το παιχνίδι, έχουν μεγάλη αξία όχι μόνο γιατί αποτελούν απόδειξη της καλλιέργειας της 
επικοινωνίας τη δεδομένη στιγμή που έπαιξαν το παιχνίδι, αλλά γιατί συνηγορούν στην ά-
ποψη ότι τα ψηφιακά παιχνίδια, όταν είναι κατάλληλα σχεδιασμένα, μπορεί να αποτελέ-
σουν ένα ελκυστικό μαθησιακό περιβάλλον για τους μαθητές με αναπηρία. Το «Μαγικό 
Φίλτρο» με το σχεδιασμό του και τη σαφήνεια στην πλοκή του, επιτρέπει στους μαθητές με 
αυτισμό να προχωρήσουν από ένα χαμηλό επίπεδο σε ένα ανώτερο επίπεδο πρόσληψης 
της πληροφορίας. Εξάλλου οι παιγνιώδεις δραστηριότητες τις οποίες καλείται ο παίκτης να 
λύσει, ακολουθούν την εξέλιξη του σεναρίου, με αποτέλεσμα να μπορεί να εργαστεί με μι-
κρά διαδοχικά βήματα, να κατακτά τη λειτουργία της επικοινωνίας και τελικά να βιώνει τη 
γνώση. Ο σχεδιασμός του παιχνιδιού Μαγικό Φίλτρο είναι τέτοιος που επιτρέπει στους συ-
γκεκριμένους μαθητές να εκμεταλλευτούν τις δυνατότητές τους και να ξεπεράσουν το φόβο 
και την αμηχανία που νιώθουν εξαιτίας των ελλειμμάτων που παρουσιάζουν στην επικοι-
νωνία τους. Επιπλέον κατά την ποιοτική ανάλυση αναδύθηκαν θέματα σχετικά με την αξία 
των ψηφιακών παιχνιδιών στη μαθησιακή διαδικασία, το ποσοστό συμμετοχής, της από-
λαυσης και του επιπέδου διασκέδασης που προσφέρεται στους παίκτες (Τραγαζίκης, Κίργι-
νας, Γκούσκος, Μεϊμάρης, 2011). Επομένως αυτά τα χαρακτηριστικά του ψηφιακού παιχνι-
διού «Μαγικό Φίλτρο» δημιούργησαν συνθήκες ελεύθερης έκφρασης, όπου οι μαθητές 
αλληλεπιδρώντας με το παιχνίδι κατάφεραν αποκτώντας εμπειρία κατά την εξέλιξή του, να 
ξεπεράσουν την αγωνία και την επιφυλακτικότητά τους και έτσι να επικοινωνήσουν με το 
δικό τους τρόπο. 
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Περίληψη 

Βασικούς άξονες της εκπαίδευσης αποτελούν η γνωστική και κοινωνική ανάπτυξη των μα-
θητών. Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger έχουν ιδιαίτερες μαθησιακές ανάγκες και συχνά 
εμφανίζουν αγχώδης διαταραχές. Επιπλέον δυσκολεύονται στην κοινωνική συναλλαγή λό-
γω της αδυναμίας τους να κατανοήσουν τη μη λεκτική επικοινωνία η οποία καθορίζει σε 
σημαντικό βαθμό την αποκωδικοποίηση των μηνυμάτων με αποτέλεσμα να υπάρχει επι-
κοινωνιακή δυσχέρεια. Έρευνες επιβεβαιώνουν ότι οι ΤΠΕ ως μαθησιακό εργαλείο μπορούν 
να επιδράσουν θετικά με διττό τρόπο, τόσο στις γνωστικές δεξιότητες όσο και στην ενίσχυ-
ση της κοινωνικότητάς των μαθητών καθώς αφενός παρέχουν ένα ασφαλές και προβλέψι-
μο περιβάλλον και αφετέρου μπορούν να διευκολύνουν την συνεργασία των μαθητών. Με 
γνώμονα αυτήν την παραδοχή θεωρούμε πως η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην μαθησιακή δια-
δικασία θα επιδράσει θετικά στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησης και στην ανάπτυξη της 
επικοινωνιακής δεξιότητας των μαθητών με σύνδρομο Asperger, συμβάλλοντας στην ολό-
πλευρη ανάπτυξη τους.  

Λέξεις - κλειδιά: σύνδρομο Asperger, μαθησιακό εργαλείο, ΤΠΕ, επικοινωνιακές δεξιότητες 

 Εισαγωγή 

 Στην παρούσα εργασία επιχειρείται να διερευνηθεί με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν 
οι ΤΠΕ τα παιδιά με σύνδρομο Asperger(As). Αναλυτικότερα θα εξεταστούν ποια είναι τα 
χαρακτηριστικά στοιχεία των μαθητών με As και πού αυτά συναντάνε τα πλεονεκτήματα 
των ΤΠΕ, δίνοντας στα παιδιά αυτά την δυνατότητα να ενισχύσουν την επικοινωνία με τους 
συμμαθητές τους και τους δασκάλους τους. Ταυτόχρονα θα εξεταστούν τα μελλοντικά οφέ-
λη που προκύπτουν από την εκπαίδευση τους με τα ΤΠΕ για μια αρμονική συμβίωση σε μια 
σύγχρονη κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς.  

Τα παιδιά με ASPERGER 

Ο αυτισμός προέρχεται ετυμολογικά από την ελληνική λέξη «εαυτός» και υποδηλώνει την 
απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του. (Παπαδόπουλος, 2005). Πρόκειται για μια διατα-
ραχή ευρέως φάσματος, πράγμα που σημαίνει ότι ο τύπος, ο βαθμός και τα συμπτώματά 
της ποικίλουν από το ένα άτομο στο άλλο. Τα παιδιά με το σύνδρομο As, έχουν φυσιολογι-
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κή ανάπτυξη της ομιλίας και υψηλότερο γνωστικό επίπεδο στο σύνολο των παιδιών με αυ-
τισμό, αλλά παρουσιάζουν σοβαρές δυσκολίες στις κοινωνικές σχέσεις. Έχουν γενικά μεγα-
λύτερη αυτογνωσία, με εξαιρετικές λεκτικές ικανότητες ( Wing, 1981). Eχουν σαν κοινό 
γνώρισμα την χαμηλή απόδοση στην κοινωνική αλληλεπίδραση και τις επικοινωνιακές δε-
ξιότητες με ιδιαίτερη έμφαση στην έλλειψη κατανόησης της μη λεκτικής επικοινωνίας και  
δυσκολία στην κατανόηση του χιούμορ καθώς και στο να αντιληφθούν την έννοια του σαρ-
κασμού (Rourke, 1993). Θέλουν να είναι ενεργά άτομα στην μαθητική κοινότητα αλλά δεν 
ξέρουν τον τρόπο για να το επιτύχουν. Κατά την διάρκεια των σχολικών διαλλειμάτων θα 
είναι μόνα τους και γενικά αποφεύγουν να συμμετέχουν σε ομαδικές δραστηριότητες. Στις 
άστοχες προσπάθειες που κάνουν για να ενταθούν σε παρέες συχνά αποτελούν στόχο λε-
κτικών πειραγμάτων και εκφοβισμού ή κακοποίησης από τους συμμαθητές τους με αποτέ-
λεσμα ο ψυχικός τους κόσμος και η αυτοεκτίμηση να διαλύονται. (Bowler, 1992). Ενώ στα 
φυσιολογικά παιδιά η εκμάθηση των κοινωνικών συμβάσεων και ο γλωσσικός κώδικας κα-
τακτιέται ασυνείδητα μέσω της μίμησης, στα αυτιστικά παιδιά γίνεται πολύ αργά γιατί υ-
πάρχει πρόβλημα στην κατανόηση των νοητικών καταστάσεων του άλλου (Γλυνός, 1998). 
Έχουν υπερβολικό άγχος σε κάθε αλλαγή που γίνεται στο καθημερινό τους πρόγραμμα και 
η ψυχολογική τους κατάσταση μπορεί να μεταβληθεί εύκολα ανά πάσα στιγμή με αποτέλε-
σμα οι παιδοψυχίατροι να την χαρακτηρίζουν σαν την κατάσταση ενός διακόπτη ON-OFF.  

ΧΑΡΤΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ AS –ΙΔΙΑΙΤΕΡΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ -ΧΑΡΙΣΜΑΤΑ 

Τα παιδιά με As έχουν ιδιαίτερα χαρίσματα - ταλέντα με Δείκτη Νοημοσύνης συχνά άνω 
των 130 μονάδων στην μέθοδο WISL-III όπως μας ενημερώνει ο Lovecky (2004), τα οποία 
χαρίσματα μπορούν να εξελιχτούν σε μια επιτυχημένη επαγγελματική σταδιοδρομία. Με 
ποσοστό άνω του 50% διαθέτουν τέλειες λεκτικές ικανότητες με εντυπωσιακό λεξιλόγιο και 
επιλεκτικές εγκυκλοπαιδικές γνώσεις σε τομείς που τους ενδιαφέρουν με εντυπωσιακή έμ-
φαση σε λεπτομέρειες (Hippler and Klicpera 2004). Το μεγαλύτερο ποσοστό έχει ενδιαφέ-
ροντα στις φυσικές επιστήμες και διαθέτουν προχωρημένες οπτικές ικανότητες -ένα στα 
πέντε παιδιά- και για αυτό το λόγο χαρακτηρίζονται οι άνθρωποι που βλέπουν με εικόνες -
φωτογραφική μνήμη- (Attwood, 2007). Στο γνωστικό επίπεδο έχουν συχνά υψηλές ακαδη-
μαϊκές επιδόσεις ενώ χαρακτηρίζονται από ένα ιδιαίτερο τρόπο επεξεργασίας της πληρο-
φορίας όπως εμμονή στην λεπτομέρεια (Baron-Cohen, Ashwin, Ashwin, Tavassoli, & 
Chakrabarti, 2009). Η τάση να εστιάζουν στις λεπτομέρειες ενός θέματος μπορεί να οδηγή-
σει στον εντοπισμό πτυχών που άλλοι παραβλέπουν (Hermelin, 2001). Ο διαφορετικός τρό-
πος σκέψης που διαθέτουν προωθούν τις τέχνες και τις επιστήμες (James, 2006).  

Η Ashley (2010) χαρτογραφώντας την συμπεριφορά τους, μας κάνει γνωστό ότι αποδίδουν 
πολύ καλά σε εικόνες και πίνακες και γενικά σε οπτικά σχήματα. Αποδίδουν καλύτερα όταν 
βρίσκονται σε ήσυχο περιβάλλον και όταν οι οδηγίες που τους δίνονται είναι απλές και σύ-
ντομες και επαναλαμβάνονται αρκετές φορές.  

TO ΔΗΜΟΣΙΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΙ Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΟΥ 

Με τον Ν. 1566/1985 οι μαθητές που ανήκουν στο αυτιστικό φάσμα ορίζονται για πρώτη 
φορά ως μια κατηγορία παιδιών με αναπηρία αλλά σύμφωνα με τη νομοθεσία 
(Ν.2817/2000) εντάσσονται στη γενική εκπαίδευση. 
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Το παιδαγωγικό ινστιτούτο (2000) δίνει τις κατευθύνσεις για το σημερινό σχολείο δίνοντας 
έμφαση στην συνεργασία και σε σχέση εμπιστοσύνης όλων τον εμπλεκομένων και με κυρί-
αρχο ρόλο του σχολείου να είναι η ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού μέσα από δοκιμασμέ-
νες μεθόδους και επιλεγμένο υλικό. Η σχολική μονάδα είναι το πρώτο στάδιο ένταξης των 
μαθητών στον κοινωνικό ιστό άρα ο σωστός σχεδιασμός τόσο σε μακρο-επίπεδο όσο και σε 
μικρο-επίπεδο πρέπει να γίνει με κανόνες προέκτασης προς την μετέπειτα κοινωνική τους 
ενσωμάτωση. Στον σχεδιασμό αυτό θα πρέπει να συνυπολογίζονται και οι ιδιαιτερότητες 
των παιδιών με As συμμετέχοντας ισότιμα γιατί η εκπαίδευση όλων ωφελεί όλους (Κων-
σταντίνου, 2005). 

Ο Attwood (2007) αναφέρει ότι το σχολείο έχει δυο βασικούς ρόλους, την μάθηση και την 
κοινωνικοποίηση των μαθητών και για αυτόν τον λόγο οι δάσκαλοι σε πρώτο επίπεδο και οι 
γονείς στην συνέχεια θα πρέπει να γνωρίζουν τον ιδιαίτερο τρόπο σκέψης για το πώς μα-
θαίνει ένα παιδί με As. Λόγω της αποτυχίας του στην κοινωνικοποίηση στο σχολικό περι-
βάλλον και για να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους το παιδί στρέφεται στην εστιασμένη 
γνώση και το θέτει ως πρωταρχικό κίνητρο για την παρακολούθηση του σχολείου. 

Η μάθηση περιλαμβάνει τον μαθητή, το περιβάλλον μάθησης και το περιεχόμενο μάθησης. 
Το σημερινό σχολείο θα πρέπει να είναι ανοικτό προς την κοινωνία (Βρασίδας, Ζεμπύλας, 
Πέτρου, 2005).  

Ο Κωνσταντίνου (2005) μας ενημερώνει ότι η παραδοσιακή διδασκαλία έχει αποτυχία με-
γαλύτερη από το 50% αφού η ακαδημαϊκή γνώση δεν ταυτίζεται με την γνώση που απαιτεί-
ται στην πραγματική ζωή. Η μεταστροφή από το παραδοσιακό βιβλίο και το μαυροπίνακα 
σε ένα σύστημα με μαθητοκεντρική φιλοσοφία, ευέλικτο και χωρίς κοινωνικούς αποκλει-
σμούς είναι πλέον μονόδρομος. Στο δημόσιο σχολείο του 21ου αιώνα θα πρέπει να μετα-
σχηματιστεί προσφέροντας την μάθηση σε όλη την διάρκεια του παραγωγικού μας βίου. Η 
ενεργή συμμετοχή του μαθητή είναι το κλειδί για την μάθηση (Newby, et al. 2006). Τα ανα-
λυτικά προγράμματα σπουδών πρέπει να έχουν σαν βασικό στόχο την διαμόρφωση σκε-
πτόμενων μαθητών, που θα μπορούν να επιλύουν προβλήματα και όχι στην απόκτηση α-
ποσπασματικών γνώσεων ή λειτουργικών δεξιοτήτων (Jordan & Powell, 1990). 

Το 1997 η Εκπαιδευτική Τεχνολογία εντάχτηκε ως κλάδος των Παιδαγωγικών Επιστημών, 
σύμφωνα με την απόφαση που έλαβαν οι Διεθνείς επιτροπές Council for Educational Tech-
nology και Association for Educational and Communications Technology, στοχεύοντας στην 
βοήθεια που θα προσφέρει ο κλάδος αυτός στην οργάνωση του διδακτικού υλικού για την 
επίλυση των προβλημάτων της εκπαίδευσης και για την αποτελεσματική διδασκαλία και 
μάθηση (Σολομωνίδου, 2006). Η γέφυρα που ενώνει τις θεωρίες για την μάθηση και τα 
πραγματικά προβλήματα κατά την διδασκαλία και την μάθηση είναι η εκπαιδευτική τεχνο-
λογία μέσα από τα ΤΠΕ. 

Τ.Π.Ε.: ΤΟ ΟΞΥΓΟΝΟ ΣΤΟ ΣΥΓΧΡΟΝΟ ΣΧΟΛΕΙΟ 

Κάθε αλλαγή που επέρχεται στην κοινωνία μας θα πρέπει να έχει σαν αφετηρία την εκπαί-
δευση ώστε να έχουμε την καλύτερη κοινωνική προσαρμογή. Οι τεχνολογίες είναι ένα ανα-
πόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης ζωής και για αυτό το λόγο η Ευρωπαϊκή επιτροπή (2000) 
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προτείνει και προτρέπει τη μεγαλύτερη ενεργό συμμετοχή των ανθρώπων στην χρήση των 
ΤΠΕ. 

Οι ΤΠΕ μπορούν να είναι τα εργαλεία για την εκπαιδευτική μεταρρύθμιση, ο ενδιάμεσος 
κρίκος μεταξύ εκπαιδευτικού και διδασκαλίας (για προγραμματισμό – υλοποίησης και αξιο-
λόγησης) και το κλειδί που κρατά ο μαθητής στο χέρι του για την λύση προβλημάτων για 
την δημιουργική σκέψη και γενικά για την ανάπτυξη δεξιοτήτων και οικοδόμηση νοήματος. 
Άρα ο ρόλος των ΤΠΕ είναι πολυεπίπεδος.  

Ο Δαπόντες (2002) συγκρίνοντας έρευνες που έγιναν σε σχολεία της Αμερικής συμπεραίνει 
ότι οι μαθητές μέσα από την χρήση των ΤΠΕ κερδίζουν σε ότι αφορά την μάθηση και κατα-
κτούν τη γνώση σε λιγότερο χρόνο. Η τεχνολογία σήμερα επιτρέπει σε ομάδες μαθητών να 
συνεργάζονται μεταξύ τους είτε βρίσκονται στον ίδιο χώρο είτε σε μεγαλύτερη απόσταση 
(Phillion, Johnson & Lehman, 2004). Με την τεχνολογία ο μαθητής μπορεί να κάνει αναζή-
τηση, ανάλυση και σύνθεση της πληροφορίας περνώντας σε ανώτερες ικανότητες μάθησης 
ξεχνώντας την παραδοσιακή απομνημόνευση τυποποιημένων διαδικασιών. Οι Brown, Col-
lins & Duguid, (1989) ονόμασαν αυτήν την μέθοδο διδασκαλίας εγκατεστημένη μάθηση. 
Στην βιβλιογραφία συναντάμε τους όρους δημιουργική μάθηση, αποκαλυπτική μάθηση, 
κοινότητες μάθησης που είναι όλες αυτές οι προσεγγίσεις κάτω από την ομπρέλα της κον-
στρουκτιβιστικής θεωρίας. Η θεωρία αυτή έχει σαν κεντρική ιδέα ότι τα υποκείμενα κατα-
σκευάζουν ενεργητικά τη γνώση καθώς επιχειρούν να λύσουν ρεαλιστικά προβλήματα, συ-
νήθως σε συνεργασία με άλλους που έχουν κοινά ενδιαφέροντα.  

Παρατηρώντας το σήμερα βλέπουμε την μεγάλη αξία που έχει η ψηφιακή πληροφορία τό-
σο στην αναζήτηση της μάθησης όσο και της καθημερινότητας. Με αυτό το σκεπτικ ό η 
ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαίδευση για την ενεργό μάθηση θα έπρεπε να μην 
συναντά κανένα εμπόδιο και καμία προκατάληψη, ζητήματα όμως που υφίστανται (Ertmer, 
1999).  

ΤΠΕ ΚΑΙ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ ASPERGER 

Η εκπαίδευση για τους μαθητές με ειδικές ανάγκες περιλαμβάνει στρατηγικές που αφο-
ρούν τόσο τα άτομα με σωματικές ή νοητικές αδυναμίες, όσο και τα άτομα που χαρακτηρί-
ζονται ταλαντούχοι ή χαρισματικοί. Γνωρίζουμε ότι ένα ποσοστό από τα παιδιά με σύνδρο-
μο Asperger έχουν πολύ μεγαλύτερο Δείκτη Νοημοσύνης από το κανονικό και ανήκουν στην 
κατηγορία των χαρισματικών παιδιών. Η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για να βελ-
τιώσει την εκπαίδευση και τα κίνητρα για μάθηση και στις δυο αυτές ακραίες περιπτώσεις. 
Τα ΤΠΕ αν εφαρμοστούν στις προσωπικές ανάγκες του κάθε μαθητή θα του προσφέρουν 
αυξημένες ευκαιρίες για μάθηση, παραγωγικότητα και ανεξαρτησία και γενικά ευκαιρίες 
που διαφορετικά δεν θα ήταν εφικτές.  

Τα παιδιά με σύνδρομο Asperger έχουν μια μόνιμη αναπηρία ελαφριάς μορφής. Αυτή η 
αναπηρία δεν είναι εμφανής σε πρώτο πλάνο γιατί εξωτερικά δεν διαφέρουν σε τίποτα από 
τα νευροτυπικά παιδιά. Οι αναπηρίες αποτελούν κατά πρώτο λόγο κοινωνικό πρόβλημα και 
γίνονται προβληματικές μόνο όταν τα παιδιά αισθάνονται κατώτερα από τους άλλους ή 
αποκλεισμένα (Hodapp 2005). Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της πληροφορικής θεωρεί-
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ται ότι μπορεί να συμβάλλει στην εκπαίδευση ατόμων με αυτισμό, γεγονός που προσφέρει 
ελπίδα για το μέλλον. Τα άτομα αυτά δεν αντιμετωπίζουν κανένα πρόβλημα στην φυσική 
πρόσβαση στα ΤΠΕ ούτε στον χειρισμό τους.  

Ας εστιάσουμε σε συγκεκριμένα προβλήματα που αντιμετωπίζουν και πως η τεχνολογία 
μπορεί να τα βοηθήσει: 

• Το υπέρμετρο άγχος που έχουν όταν βρίσκονται μέσα στην συμβατική τάξη μηδενί-
ζεται ή περιορίζεται όταν επικοινωνούν – εργάζονται δια μέσου Η/Υ. Οι Kaliouby & 
Robinson (2007) έδειξαν ότι τα υπολογιστικά περιβάλλοντα προσφέρονται για θε-
ραπευτικές προσεγγίσεις σε αυτιστικά άτομα, αφού είναι προβλέψιμα και ελεγχό-
μενα. 

• Αντιμετωπίζουν οργανωτικές δυσκολίες που επιδρούν αρνητικά στην σχέση με τις 
υποχρεώσεις τους προς το σχολείο, υπάρχει πρόβλημα στην οργάνωση των εργα-
σιών τους και στην αξιολόγηση του χρόνου που διαχειρίζονται. Η λύση έρχεται με 
την χρήση προσωπικής ηλεκτρονικής ατζέντας, στις μέρες μας η χρήση των 
Smartphone ή των tablet μας δίνουν τέτοιες δυνατότητες οργάνωσης και υπενθύ-
μισης.  

• Στρατηγικές δεξιοτήτων μελέτης και οδηγοί μελέτης. Ένα σημαντικό συστατικό της 
βοήθειας για την βελτίωση του τρόπου το πώς πρέπει να μελετούν αυτά τα παιδιά. 
Στο διαδίκτυο υπάρχουν ιστοσελίδες που προσφέρουν οδηγίες για το που πρέπει 
να εστιάζουν την προσοχή τους για καλύτερες γνώσεις και δεξιότητες 
(http://www.hyperstudio.com) – (http://npip.com/CBSS/sampler.him).  

• Επικοινωνία. Ο Jordan (1991) υποστηρίζει ότι η ικανότητα για επικοινωνία είναι 
καίριας σημασίας και αποτελεί θεμελιώδη δεξιότητα στη ζωή ενός ατόμου. Το 90% 
των πληροφοριών που λαμβάνει κάποιος από ένα άτομο με το οποίο συναναστρέ-
φεται, είναι μη γλωσσικές (Reiff & Gerber, 1990). Τα παιδιά με As μειονεκτούν στη 
μη λεκτική επικοινωνία. Ως απάντηση στο ζήτημα αυτό οι Tartaro & Cassel (2007) 
παροτρύνουν τα αυτιστικά άτομα να εξασκούνται με τους εικονικούς τους «φίλους» 
- AVATAR- για να βελτιώσουν και να καλλιεργήσουν τις κοινωνικές τους δεξιότητες 
μέσα σε ένα ασφαλές και ελεγχόμενο ηλεκτρονικό περιβάλλον.  

Η ΑΥΘΕΝΤΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΚΑΙ ΟΙ ΤΠΕ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΗΣ ΖΩΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ AS 

Κατά τον σχεδιασμό της διδασκαλίας θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορετικοί 
τύποι μαθητών, το περιεχόμενο μάθησης και οι εκάστοτε συνθήκες. Η μεταστροφή της 
μορφής της διδασκαλίας από τη δασκαλοκεντρική – κατευθυνόμενη- μάθηση στη μαθητο-
κεντρική-συνεργατική είναι το πρώτο στάδιο για την εκπαίδευση όλων. Ας εστιάσουμε σε 
κάποια στοιχεία που παρουσιάζουν τα παιδιά με As. Οι μαθητές με AS σπάνια παρουσιά-
ζουν προβλήματα γνωστικής ανάπτυξης αλλά συνήθως παρουσιάζουν έλλειψη ενδιαφέρο-
ντος και έντονη προσήλωση σε συγκεκριμένα ζητήματα (Autism Speaks, 2009) ενώ έχουν 
τον δικό του ρυθμό μάθησης. Η θέλησή τους να αποκτήσουν φίλους είναι κυρίαρχο θέμα. 
Οι συνεργατικές δραστηριότητες με ασύγχρονες συζητήσεις τους βοηθούν και έχουν ένα 
σημαντικό διαμεσολαβητικό ρόλο για την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. Επομένως οι 
ΤΠΕ είναι υποστηρικτικές για την Κονστρουκτιβιστική προσέγγιση. Έτσι οι μαθητές κατα-
σκευάζουν ενεργητικά τη γνώση καθώς επιχειρούν να λύσουν καθημερινά προβλήματα σε 
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συνεργασία με άλλους. Σύμφωνα με τον Jonassen (1991) η μάθηση αποτελεί αλλαγή στο 
επίπεδο κατανόησης της γνώσης η οποία κατασκευάζεται μέσα από την εμπειρία. Ο κον-
στρουκτιβισμός εμπεριέχει την αυθεντική μάθηση η οποία μας παρέχει ανώτερες νοητικές 
λειτουργίες όπως η κριτική σκέψη και η δημιουργικότητα. Παράλληλα προσφέρει την ενερ-
γό συμμετοχή των μαθητών στην μάθηση σε έναν πραγματικό κόσμο .  

Ίσως το μεγαλύτερο εφόδιο που παρέχει η αυθεντική μάθηση στα παιδιά με As να είναι οι 
δεξιότητες συνεργασίας και επικοινωνίας σε θέματα που ενισχύουν την αυτόνομη και ανε-
ξάρτητη μάθηση. Οι μικρές στοχευόμενες ομάδες, οι ομαδικές εργασίες, η γνώση μέσα από 
την έρευνα και δράση είναι τα εφόδια που αναμένεται να ενισχύσουν την αυτοπεποίθηση 
και αυτοεικόνα των μαθητών με As. 

 

Σχήμα 1. Σχηματική παράσταση της συμβολής των ΤΠΕ σε παιδιά με Asperger 
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΕΠΙΛΟΓΟΣ 

Προσδοκούμε στα επόμενα χρόνια μέσα από τον μετασχηματισμό που επέρχεται στην κοι-
νωνία μας, το νέο σχολείο αξιοποιώντας τις νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση να επιδράσει 
μετασχηματιστικά διαμορφώνοντας συνθήκες μάθησης, οι οποίες να μπορούν ευνοούν εξί-
σου όλους τους εκπαιδευόμενους που εμπλέκονται. Ευχόμαστε να καλλιεργηθεί ένα μαθη-
σιακό περιβάλλον όπου θα ευνοείται η διάδραση μεταξύ των ατόμων, όπου η φωνή του 
καθενός να μπορεί να ακουστεί, όπου η διαφορετικότητα να αποκτά εμπλουτιστική σημα-
σία, όπου να μπορούν να αναπτυχθούν εποικοδομητικές σχέσεις τόσο σε μαθησιακό όσο 
και σε προσωπικό επίπεδο. Ελπίζουμε η αξιοποίηση των ΤΠΕ να αποτελέσει αφενός ένα 
χρήσιμο και βοηθητικό μαθησιακό εργαλείο των μαθητών με σύνδρομο Asperger και αφε-
τέρου να συμβάλλει στην δημιουργία γέφυρας επικοινωνίας και κατανόησης τους..  
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία έχει στόχο να παρουσιάσει τα χαρακτηριστικά και τη φιλοσοφία σχε-
διασμού 3 εκπαιδευτικών λογισμικών που υλοποιήθηκαν προκειμένου να υποστηρίξουν 
την εκπαιδευτική διαδικασία σε θέματα γλώσσας για μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες. 
Επιπλέον, παρουσιάζεται ο σχεδιασμός που ακολουθήθηκε προκειμένου τα λογισμικά αυτά 
να δημιουργούν ένα πολυαισθητηριακό περιβάλλον για τον μαθητή και παράλληλα να 
προσφέρουν εργαλεία στον εκπαιδευτικό ώστε να προσφέρει εξατομικευμένη παρέμβαση 
και να καλύψει τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε μαθητή.  

Λέξεις - κλειδιά: εκπαιδευτικό λογισμικό, δυσκολίες λόγου 

Εισαγωγή 

Ένα μεγάλο ποσοστό του σχολικού πληθυσμού, που φτάνει το 20%, αντιμετωπίζει Μαθη-
σιακές Δυσκολίες (ΜΔ) (Kaplan & Sadok, 1985). Οι Μαθησιακές Δυσκολίες δεν είναι ίδιες 
για κάθε παιδί αλλά καλύπτουν ένα ευρύτατο φάσμα: περιλαμβάνουν προβλήματα στην 
αποκωδικοποίηση, στην ορθογραφία, στη γραμματική, στην κατανόηση, στη μνημονική συ-
γκράτηση, στη γραπτή έκφραση και στις μαθηματικές ικανότητες.  Επίσης, κάθε παιδί με 
ΜΔ παρουσιάζει έναν ατομικό ρυθμό, επίπεδο και ποιοτική σύνθεση των δυσκολιών. Η α-
πόκλιση των παιδιών από την «ομοιόμορφη» μάθηση σε συνδυασμό με την ατομική δια-
φοροποίηση στο πλαίσιο των δυσκολιών μάθησης, καθιστούν αναγκαία την ύπαρξη μιας 
συστηματικής εξατομικευμένης διδασκαλίας (Βάμβουκας, Σπαντιδάκης & Μουζάκη 2007). 
Στα πλαίσια αυτά κινείται και η σειρά που περιλαμβάνει τα εκπαιδευτικά λογισμικά «Γρά-
φω απλά – Διαβάζω εύκολα», «Εικόνες, Λέξεις και Κατηγορίες» και «Σχήμα, Μέγεθος, Χρώ-
μα, Χώρος». Τα λογισμικά αυτά αναπτύχθηκαν από ομάδα ατόμων που την αποτελούσαν 
εκπαιδευτικοί σχεδιαστές, προγραμματιστές και γραφίστες. Η ομάδα αυτή συμπληρώθηκε 
με ειδικούς παιδαγωγούς, εκπαιδευτικούς τεχνολόγους καθώς και ειδικούς σε θέματα δι-
δασκαλίας της γλώσσας που ασχολήθηκαν με τη συγκέντρωση του υλικού και τον καθορι-
σμό εκπαιδευτικών αναγκών καθώς και τη διαμορφωτική και αθροιστική αξιολόγηση.  

Στόχος των εφαρμογών 

Απώτερη επιδίωξη της σειράς των προγραμμάτων είναι να χρησιμοποιηθούν αποτελεσμα-
τικά από τον εκπαιδευτικό και να συμβάλουν ουσιαστικά στη δημιουργία ενός ενδιαφέρο-
ντος, ελκυστικού, παροτρυντικού, υποστηρικτικού, εμψυχωτικού και μορφωσιογόνου περι-
βάλλοντος (Σπαντιδάκης, 2010). Το περιβάλλον αυτό βοηθά στην ανάπτυξη των γλωσσικών 
δεξιοτήτων των μαθητών, στη διεύρυνση του γλωσσικού τους κώδικα, στον εμπλουτισμό 
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του λεξιλογίου τους, στη συνειδητοποίηση από μέρους τους του φωνολογικού, μορφολογι-
κού και σημασιολογικού συστήματος της ελληνικής γλώσσας και στην απόκτηση συγγραφι-
κής και αναγνωστικής αυτονομίας (Σπαντιδάκης Ι., 2007).  

Οι εφαρμογές σχεδιάστηκαν έτσι ώστε να μπορούν να χρησιμοποιηθούν: 

Α. Σε εξατομικευμένο παρεμβατικό μάθημα για την υποστήριξη κάποιου μαθητή με ειδικές 
εκπαιδευτικές ανάγκες. 

Β. Σε ομάδα μαθητών (ή τάξη) με χρήση ή μη διαδραστικού πίνακα.  

Οι εφαρμογές έχουν στόχο να προσφέρουν στους μαθητές : 

• Τη δυνατότητα να εξασκήσουν δεξιότητες σε ένα ευχάριστο πολυμεσικό περιβάλλον 
(με κίνηση, ήχο, γραφικά, εικόνες και ανθρώπινη φωνή).  

• Άμεση γραφική και ηχητική επανατροφοδότηση με την ολοκλήρωση κάθε άσκησης. 

Επιπρόσθετα, η χρήση των εφαρμογών βοηθά τους εκπαιδευτικούς: 

• Nα προσφέρουν εξατομικευμένο ή ομαδικό μάθημα.  

• Nα παραμετροποιήσουν την εφαρμογή προσαρμόζοντάς την στις ανάγκες των μαθη-
τών τους. 

• Να παρακολουθήσουν την πρόοδο των μαθητών μέσα από το αρχείο του μαθητή.  

• Να επιλέξουν για κάθε μαθητή με ποιες ασκήσεις – δραστηριότητες επιθυμούν να 
ασχοληθεί και να παρακολουθήσουν την πρόοδο του μέσα από το αρχείο του μαθη-
τή. 

Στοιχεία σχεδιασμού εφαρμογών 

Όπως αναφέρουν οι Σπαντιδάκης Ι. & Αναστασιάδης Π., 2007, οι παράγοντες που επηρεά-
ζουν το σχεδιασμό ενός εκπαιδευτικού λογισμικού μπορούν να ταξινομηθούν σε δύο κατη-
γορίες: σε αυτούς που αφορούν τον ίδιο το μαθητή και σε εκείνους που αφορούν το μαθη-
σιακό περιβάλλον. Έτσι, τέθηκαν οι βασικές σχεδιαστικές αρχές οι οποίες είναι οι εξής: 

• Παρουσίαση των πληροφοριών με ταυτόχρονη παρουσία αφήγησης και εικόνων. 

• Λιτότητα στην παρουσίαση με οπτικοποίηση όλων των δυνατοτήτων της εφαρμογής. 

• Απλό, και ελκυστικό γραφιστικό περιβάλλον για να διασκεδάζει ο μαθητής χωρίς ό-
μως να χάνει την εστίαση στα σημαντικά σημεία. 

• Παροχή οπτικοποιημένης κατάλληλης βοήθειας, για να κατευθυνθεί η προσοχή του 
μαθητή στην ουσιαστικότερη επεξεργασία των πληροφοριών. 
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• Ταυτόχρονη χρονική και χωρική παρουσίαση των οπτικών και λεκτικών οδηγιών.  

• Ενίσχυση της δυνατότητας συνεργασίας μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού.  

• Ο ειδικός – εκπαιδευτικός έχει τη διαχείριση της εξατομίκευσης της ύλης. 

Το σύστημα επικοινωνίας χρήστη – υπολογιστή (interface) είναι το ένα από τα πιο σημαντι-
κά στοιχεία της διαλειτουργικότητας και αποτελεσματικότητας μιας εφαρμογής (Barfield,L. 
1993). Για το λόγο αυτό, ιδιαίτερο βάρος δόθηκε στο σχεδιασμό των ακόλουθων συστημά-
των: συστήματος επικοινωνίας μαθητή – υπολογιστή και συστήματος επικοινωνίας εκπαι-
δευτικού – υπολογιστή. 

Όσον αφορά στο σύστημα επικοινωνίας μαθητή – υπολογιστή, μπορούμε να πούμε ότι 
προσφέρει τις εξής δυνατότητες: 

• Αντιστοίχιση σχεδιασμού με τις ηλικιακές ανάγκες του κοινού-στόχος 

• Εκπροσώπηση των αναγκών και των δύο φύλων 

• Αμεσότητα στην πληροφορία. 

• Ελκυστικό γραφιστικό περιβάλλον. 

• Οπτικοποιημένο υλικό. Δόθηκε έμφαση στο να χρησιμοποιηθούν εικόνες αντί της 
γραφιστικής απεικόνισης των λέξεων ώστε να εκλείψει κατά το δυνατόν ο παράγο-
ντας της μη κατανόησης της οπτικοποίησης ενός σκίτσου.  

• Πλήρη εκφώνηση όλου του εκπαιδευτικού υλικού: λέξεις, συλλαβές, φθόγγοι, γράμ-
ματα, βοήθεια, εκφώνηση άσκησης, επιβράβευση.  

• Αξιοποίηση επιπλέον μέσων παρουσίασης της διδακτέας ύλης όπως επί παραδείγμα-
τι χρήση τραγουδιών για την παρουσίαση των γραμμάτων. 

Παράλληλα, το σύστημα επικοινωνίας εκπαιδευτικού-υπολογιστή σχεδιάστηκε έτσι ώστε να 
δίνει πλήρη ελευθερία στον εκπαιδευτικό στην παραμετροποίηση των εφαρμογών με σκο-
πό να τις προσαρμόσει στις εξατομικευμένες ανάγκες του κάθε μαθητή. 

Παρουσίαση των εφαρμογών 

«Γράφω Απλά Διαβάζω Εύκολα» 

Η εφαρμογή περιλαμβάνει μία σειρά δραστηριοτήτων που υποστηρίζουν την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων ανάγνωσης, παραγωγής και ακρόασης λόγου. Πιο συγκεκριμένα, η εφαρμογή ε-
στιάζει στα εξής σημεία: 

• Αναγνώριση γραμμάτων – συλλαβών. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει: α) την πα-
ρουσίαση των γραμμάτων και τη γραφή αυτών, β) την αντιστοίχιση κεφαλαίων και πε-
ζών, γ) τραγούδια που σχετίζονται με την εκμάθηση των γραμμάτων. 

1410

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



• Εξάσκηση στη γραφή των λέξεων. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει: α) το χωρισμό 
και τη σύνθεση λέξεων σε συλλαβές και φθόγγους (ο μαθητής ακούει κάθε λέξη, συλ-
λαβή και φθόγγο της λέξης) (εικ.1), β) την αναγνώριση της 1ης, 2ης ή 3ης συλλαβής μιας 
λέξης (εικ.2), γ) την εύρεση των φθόγγων που λείπουν από μια λέξη και τέλος, δ) τη δη-
μιουργία λέξης από τις συλλαβές και τους φθόγγους της. 

• Αναγνώριση απεικονίσεων. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει: α) τη σύνδεση γραμ-
μάτων με εικόνες – βάσει του πρώτου γράμματος λέξεων που αντιστοιχίζονται με τις 
απεικονίσεις τους, β) την αντιστοίχιση των λέξεων με εικόνες. 

• Περιγραφή εικόνων και σύνταξη προτάσεων. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει: α) 
τη δυνατότητα να επιλέξει ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός, ο γονέας ή ο ειδικός, από μια 
«πισίνα» με εικόνες, όποιες και όσες επιθυμεί. Ο μαθητής στη συνέχεια δίνει την περι-
γραφή τους με ελεύθερο κείμενο. Το κείμενο αυτό αποθηκεύεται στο φάκελό του, β) 
εικόνες κάτω από τις οποίες προβάλλονται ανακατεμένες λέξεις τις οποίες ο μαθητής 
καλείται να βάλει στη σειρά προκειμένου να δει την περιγραφή της εικόνας. Ο μαθητής 
στη συνέχεια ακούει το κείμενο όπως το συνέθεσε και παρακολουθεί σχετικό κινούμε-
νο σχέδιο (animation). 

• Εξάσκηση στη σειροθέτηση. Η δραστηριότητα αυτή αναφέρεται στην τοποθέτηση των 
εικόνων στη σωστή σειρά, βάσει της λογικής διαδοχής αυτών (χρονικά ή/ αλφαβητικά). 
Μετά την σωστή λύση της άσκησης δίνεται η δυνατότητα καταχώρησης κειμένου περι-
γραφής της σε πλαίσιο που υπάρχει κάτω από την κάθε εικόνα. Θέματα: Γεγονότα (π.χ. 
τα φυτά και τα ζώα και πώς αναπτύσσονται, ο βρασμός του νερού, η δημιουργία της 
βροχής), ημέρες και εποχές, καθημερινές δραστηριότητες (Παραδείγματος χάριν, δέσι-
μο κορδονιών, πλύσιμο χεριών, φούσκωμα μπαλονιού κ.ά). 

  

 

 

 

 

Εικ.1    Εικ.2 
«Λέξεις, εικόνες και κατηγορίες» 
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Η εφαρμογή στοχεύει στην άσκηση του μαθητή στην αναγνώριση εικόνας και στη γραφή 
λέξεων, ουσιαστικών και ρημάτων, αλλά και στην κατηγοριοποίηση των λέξεων. Επίσης δί-
νει ιδιαίτερη έμφαση στις σειροθετήσεις ώστε ο μαθητής να εξοικειωθεί με τη διαδοχή των 
καθημερινών δραστηριοτήτων. Τέλος, περιλαμβάνει και ασκήσεις μνήμης και τεστ άρθρω-
σης. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει περιγράφονται ως εξής: 

• Αναγνώριση και γραφή των λέξεων (ουσιαστικών, ρημάτων). Στη δραστηριότητα αυτή, 
ο μαθητής παρατηρεί την εικόνα (από ένα σύνολο περίπου 550 εικόνων) που αναπαρι-
στά είτε ένα αντικείμενο είτε μια ενέργεια και επιλέγει τη λέξη που δηλώνει τι είναι η 
εικόνα ή την ενέργεια που αναπαριστά. Σε επόμενη άσκηση, ζητείται από το παιδί να 
επιλέξει γράμματα για να «γράψει» τη λέξη που αναπαριστά η εικόνα. 

• Κατηγοριοποίηση λέξεων. Στη δραστηριότητα αυτή, ο μαθητής βρίσκει την κατηγορία 
στην οποία ανήκει μια λέξη. Παραδείγματος χάριν, το καφέ, ανήκει στην κατηγορία 
«χρώμα». Στη συνέχεια του ζητείται να βρει ποιες λέξεις ανήκουν σε μια κατηγορία. Τέ-
λος βρίσκει τι δεν ταιριάζει στη κατηγορία (εικ.3). 

• Αναγνώριση κανόνων κατηγορίας. Στη δραστηριότητα αυτή, ο μαθητής παρατηρεί μια 
εικόνα που δηλώνει την κατηγορία στην οποία θα πρέπει να ανήκουν οι εμφανιζόμενες 
λέξεις. Θα πρέπει να δηλώσει αν οι λέξεις αυτές ανήκουν ή όχι στην κατηγορία των α-
ντικειμένων που δηλώνει η εικόνα. Για παράδειγμα, εμφανίζεται η εικόνα ενός υποβρύ-
χιου και οι λέξεις μαρούλι, μελιτζάνα. Οι λέξεις ανήκουν στον κανόνα της κατηγορίας 
«υποβρύχιο»; Ο μαθητής διαβάζει τις λέξεις που προαναφέραμε και θα πρέπει να δώ-
σει αρνητική απάντηση, καθώς οι εν λόγω λέξεις δεν εντάσσονται στην κατηγορία «υ-
ποβρύχιο».  

• Ασκήσεις μνήμης. Στη δραστηριότητα αυτή, ζητείται από το μαθητή να αναγνωρίσει τον 
κανόνα που περιγράφει την κατηγορία των 2 αντικειμένων που εμφανίζονται στην οθό-
νη. Παραδείγματος χάριν, εικόνες που ανήκουν στην κατηγορία τρόφιμα. Στη συνέχεια 
θα πρέπει να θυμάται τον κανόνα και να δηλώσει αν ταιριάζουν στον κανόνα αυτόν 
(χωρίς να τον βλέπει) οι εικόνες που εμφανίζονται. 

• Τεστ άρθρωσης. Δοκιμάζεται και ασκείται η άρθρωση του μαθητή με την εμφάνιση μιας 
εικόνας. Η γραπτή απόδοση της εικόνας (λέξη), εμφανίζεται κάτω από την εικόνα, κα-
θώς και η προφορά της λέξης όταν ο μαθητής πατήσει με το ποντίκι επάνω της. Ο εκ-
παιδευτικός ζητάει από το μαθητή να προφέρει τη λέξη, όσες φορές χρειάζεται για να 
την αποδώσει σωστά. Η προφορά της λέξης ακούγεται κάνοντας κλικ πάνω στη λέξη  ή 
πάνω στην εικόνα. 

• Χρηστικότητα των αντικειμένων. Η δραστηριότητα αυτή αποσκοπεί στο να απαντήσει ο 
μαθητής στην ερώτηση «Με τι;» π.χ. Με τι πίνεις;, Με τι σιδερώνεις ;, κ.λ.π. 

• Διαχωρισμός και σύνθεση λέξεων σε συλλαβές και φθόγγους. Η δραστηριότητα αυτή 
δίνει τη δυνατότητα στους μαθητές να επιλέξουν λέξεις από έναν κατάλογο 550 λέξεων,  
να τις αναλύσουν και να τις επανασυνδέσουν σε συλλαβές και φθόγγους.  
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• Σειροθετήσεις. Στη δραστηριότητα αυτή ζητείται από το μαθητή, όπως και στο «Γράφω 
απλά Διαβάζω εύκολα», να βάλει στη σωστή σειρά γεγονότα που σχετίζονται με θέμα 
τη διαδοχή ενεργειών στην καθημερινή ζωή. Για παράδειγμα, πηγαίνω στη παιδική χα-
ρά, παίζω με τους φίλους μου και γυρίζω στο σπίτι. Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να 
ακούσει το περιεχόμενο της εικόνας όταν πατήσει το ποντίκι πάνω της, καθώς και σχε-
τικές φράσεις. Στη συνέχεια, ο μαθητής τοποθετεί τις εικόνες στις αντίστοιχες θέσεις, 
και εφόσον τοποθετήσει τις εικόνες στη σωστή σειρά, βλέπει τις φράσεις που περιγρά-
φουν την κάθε μία. Οι συνολικές διαφορετικές καταστάσεις και ενέργειες στις οποίες 
θα ασκηθεί ο μαθητής είναι 31 (εικ.4). 

 

 

 

 

        

Εικ.3                               Εικ.4  

«Σχήμα, μέγεθος, χρώμα, χώρος» 

Η εφαρμογή αυτή ασκεί το μαθητή σε αναγνώριση του σχήματος, χρώματος, μεγέθους και 
θέσης ενός αντικειμένου είτε αυτόνομο είτε σε σχέση με τα άλλα, μέσα από δραστηριότη-
τες αυξανόμενης δυσκολίας. Οι δραστηριότητες που περιλαμβάνει περιγράφονται ως εξής: 

 Αναγνώριση σχημάτων. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει: α) άσκηση αναγνώ-
ρισης του τύπου «Δείξε το τρίγωνο», β) άσκηση ομαδοποίησης του τύπου «Χωρίζω 
τις καρδιές από τα τετράγωνα» 

 Αναγνώριση σχημάτων σε σχέση με μεγέθη. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει 
άσκηση του τύπου «Δείξε το μεγάλο τρίγωνο»  

 Αναγνώριση σχημάτων σε σχέση με χρώματα. Η δραστηριότητα αυτή περιλαμβάνει 
άσκηση του τύπου «Δείξε το κόκκινο αστέρι» 

 Αναγνώριση σχημάτων σε σχέση με χρώμα και μέγεθος. Η δραστηριότητα αυτή πε-
ριλαμβάνει άσκηση του τύπου «Δείξε το μεγάλο κίτρινο τετράγωνο» 

 Αναγνώριση της θέσης των σχημάτων που βρίσκονται σε μια σειρά ή σε πίνακα 4 
γραμμών και 3 στηλών και παρακίνηση του μαθητή ώστε να τοποθετήσει τα αντι-
κείμενα σύμφωνα με σχετικές εντολές. Οι εν λόγω δραστηριότητες είναι οι εξής: α) 
βρίσκω τη θέση του σχήματος (αναλύονται λέξεις όπως πρώτο, δεύτερο, τελευταίο, 
αριστερά, δεξιά, πάνω κ.λ.π.), β) βρίσκω τη θέση ενός από τα σχήματα, γ) βρίσκω τη 
θέση δύο σχημάτων, δ) αλλάζω θέση σε ένα από τα σχήματα και δ) αλλάζω θέση σε 
δύο από τα σχήματα (εικ.5). 
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Εικ.5 

Περιβάλλον εκπαιδευτικού 

Από το «περιβάλλον του εκπαιδευτικού», ο ειδικός μπορεί να καταχωρήσει χρήστες, να δει 
το ιστορικό τους, να δημιουργήσει και να αναθέσει εργασίες ή να επιμεληθεί εργασίες από 
προηγούμενες αναθέσεις (εικ.6). 

Πιο συγκεκριμένα, στο «ιστορικό» μπορεί να δει με χρονολογική σειρά στοιχεία από τη 
χρήση της εφαρμογής από τους μαθητές, όπως : 

• Τα τμήματα της εφαρμογής που έχουν επισκεφθεί. 

• Τα αποτελέσματα των εργασιών που τους έχει αναθέσει. 

• Τις περιγραφές εικόνων που έχουν καταχωρίσει. 

• Τις λέξεις που έχουν καταχωρίσει στον προσωπικό τους «φάκελο αγαπημένων λέξε-
ων».  

Στην ενότητα «Δημιουργία-Επιμέλεια εργασιών», ο ειδικός μπορεί να επιλέξει ασκήσεις και 
να συνθέσει μια εργασία για ανάθεση και στη συνέχεια να «εισέλθει» στο πεδίο των ασκή-
σεων που έχει επιλέξει για να τις παραμετροποιήσει βάσει των αναγκών του μαθητή ή να 
διαγράψει οποιαδήποτε άσκηση από την εργασία που έχει αναθέσει. Για παράδειγμα, επι-
λέγοντας την άσκηση όπου ο μαθητής βλέπει τη λέξη και την χωρίζει σε συλλαβές και 
φθόγγους, ο ειδικός έχει τη δυνατότητα όχι μόνο να ορίσει τις λέξεις που θα δει ο μαθητής 
αλλά και τον τρόπο γραφής της λέξης (πεζά ή κεφαλαία). Επιπρόσθετα, σε επόμενη άσκηση 
μπορεί να καθορίσει όχι μόνο τη λέξη και τον τρόπο γραφής της αλλά και το αν θα παρα-
λείπονται τα φωνήεντα ή τα σύμφωνα έτσι ώστε ο μαθητής να προσπαθήσει να τα ανακα-
λύψει. Επίσης σε κάποιες ασκήσεις, ο χρήστης καλείται να τοποθετήσει (να σύρει και να 
εναποθέσει) τους φθόγγους στις σωστές θέσεις, ώστε να ολοκληρωθεί κάθε λέξη που του 
δίνεται. Όπως για παράδειγμα, στην άσκηση: «Φτιάχνω τη λέξη από τις φωνούλες της», 
όπου ο χρήστης (μαθητής) βλέπει και ακούει λέξεις, οι οποίες συνοδεύονται από αντίστοι-
χες εικόνες.  

Ο ειδικός καθορίζει τις λέξεις που θα παρουσιαστούν στο μαθητή αλλά και το αν θα εμφα-
νιστούν με πεζά ή κεφαλαία γράμματα και τέλος, αν θα εμφανιστούν επιπλέον 0 έως και 3 
φθόγγοι διαφορετικοί από αυτούς τους οποίους περιλαμβάνει μία λέξη προκειμένου να 
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αυξηθεί το επίπεδο δυσκολίας της άσκησης. Αντίστοιχα, στις σειροθετήσεις ο ειδικός επιλέ-
γει «κατηγορία» (π.χ. γεγονότα, ημέρες, ονόματα, καθημερινές δραστηριότητες) και στη 
συνέχεια τις ασκήσεις εκείνες που προτιμάει από την αντίστοιχη λίστα. Τέλος, στην ενότητα 
«ανάθεση εργασιών» ο ειδικός μπορεί να αναθέσει την εργασία σε έναν ή περισσότερους 
χρήστες ή να διαγράψει εργασίες. 

 

 

 

 

 

Εικ.6 

Συμπεράσματα 

Οι εφαρμογές αυτές είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο ειδικών ασκήσεων που αναφέρονται 
στον προφορικό και στο γραπτό λόγο, καθώς και στη χρονική αλληλουχία γεγονότων, στις 
δεξιότητες της αναγνώρισης και ανάγνωσης γραμμάτων - συλλαβών - λέξεων, στον προσα-
νατολισμό στο χώρο. Επίσης περιλαμβάνουν ασκήσεις φωνολογικής επίγνωσης. Δίνουν τη 
δυνατότητα εξοικείωσης με τον υπολογιστή, ενώ βοηθούν στην καλλιέργεια μαθησιακών 
δεξιοτήτων σε παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας με και χωρίς δυσκολίες μάθησης 
μέσα από ένα οργανωμένο περιβάλλον. 

Η κατάκτηση των προαναφερθέντων δεξιοτήτων είναι σημαντική για κάθε παιδί προσχολι-
κής και πρώτης σχολικής ηλικίας προκειμένου να γίνει ομαλά η μετάβαση του στην πρωτο-
βάθμια εκπαίδευση. Εξίσου σημαντική είναι η δυνατότητα που δίνεται στο μαθητή να οπτι-
κοποιήσει έννοιες χωρίς τις δυσκολίες της οργάνωσης και διαδοχής εννοιών, έχοντας έτσι 
τη δυνατότητα να δουλέψει μόνο με την κατάκτηση των μαθησιακών δεξιοτήτων.  

Ιδιαίτερης αξίας, είναι η δυνατότητα που παρέχεται στον ειδικό - εκπαιδευτικό να δομήσει 
ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα ασκήσεων για κάθε παιδί και παράλληλα να παρακολουθεί 
την επίδοση του σε κάθε άσκηση καθώς και τη συνολική του πρόοδο. Ως αποτέλεσμα αυ-
τού, μπορεί να είναι σε θέση να επιλέξει επιτυχώς τους στόχους για την παρέμβαση και να 
δημιουργήσει μία ακριβέστερη ως προς τη «διάγνωση» αναφορά του μαθησιακού επίπε-
δου του μαθητή.  
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MOOCs- Η «λαϊκή επιμόρφωση» στον 21ο Αιώνα 
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Φυσικός-MSc στην Εκπαιδευτική Τεχνολογία  

geobabis@hotmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία γίνεται μια παρουσίαση των Μαζικών Ανοιχτών Διαδικτυακών Μα-
θημάτων MOOCs (Massive Open Online Courses). Αρχικά, στην εισαγωγή επιχειρείται μια 
ιστορική αναδρομή στις διάφορες μορφές «Λαϊκής Επιμόρφωσης» στην Ελλάδα αλλά και 
στον κόσμο. Τα MOOCs αποτελούν τη φυσική συνέχεια της επιμόρφωσης και της εκπαίδευ-
σης ενηλίκων στον 21ο Αιώνα. Παρουσιάζονται τα δημοφιλέστερα MOOCs παγκοσμίως που 
ξεκίνησαν τη λειτουργία τους το 2008 και σήμερα, έξι χρόνια μετά, διδάσκουν διάφορα θέ-
ματα σε εκατομμύρια ανθρώπους παγκοσμίως. Πρόσφατα άρχισαν να γίνονται κινήσεις σε 
αυτήν την κατεύθυνση και στην Ελλάδα. Η εργασία ολοκληρώνεται με έρευνα που πραγμα-
τοποιήθηκε για την Επιμόρφωση και τη Δια Βίου Μάθηση σε Έλληνες και αποδεικνύει ότι, 
παρόλο που η πλειοψηφία επιθυμεί την διαρκή επιμόρφωση, λίγοι γνωρίζουν την ύπαρξη 
των MOOCs και ακόμα λιγότεροι έχουν παρακολουθήσει μαθήματα. Τα συμπεράσματα της 
έρευνας και οι μελλοντικές προοπτικές ολοκληρώνουν τη συγκεκριμένη εργασία. 

Λέξεις - κλειδιά: Επιμόρφωση, Δια βίου μάθηση, Εκπαίδευση Ενηλίκων, Μαζικά Ανοιχτά 
Διαδικτυακά Μαθήματα 

Εισαγωγή 

Από τη δημιουργία των εθνικών κρατών, η μάθηση ως διαδικασία έχει συνδεθεί με τη δη-
μοκρατία. Η λαϊκή επιμόρφωση είχε, από την αρχή της εφαρμογής της, την αποστολή να 
βελτιώσει το επίπεδο διαβίωσης και την επίγνωση των ενηλίκων. Έτσι δόθηκε έμφαση σε 
πληθυσμούς που δεν είχαν δυνατότητες ανώτατης εκπαίδευσης, όπως αγρότες, βιομηχανι-
κούς εργάτες, γυναίκες αλλά και σε διάφορες ευπαθείς κοινωνικές ομάδες, όπως περιθω-
ριοποιημένους νέους, ιθαγενείς πληθυσμούς, μετανάστες, πρόσφυγες, τσιγγάνους και άλ-
λες μειονότητες (Καλαντζή, 2005). Σύμφωνα με το ελληνικό Υπουργείο Εσωτερικών 
(http://www.eyeisotita.gr/el/Pages/DictionaryFS.aspx?item=827), με τον όρο «Λαϊκή Επι-
μόρφωση εννοούμε κάθε μορφή οργανωμένης εκπαίδευσης έξω από το σχολικό σύστημα, 
με σκοπό την ελεύθερη ανάπτυξη της προσωπικότητας του καθένα, ανεξάρτητα από επίπε-
δο, ηλικία και φύλο, καθώς και την ενεργητική συμμετοχή του στην κοινωνική, οικονομική 
και πολιτιστική ζωή του τόπου.» 

Μέχρι τις αρχές της δεκαετίας του 70, κάθε διαδικασία μάθησης βασιζόταν στις αρχές της 
Παιδαγωγικής. Η ανάγκη της εισαγωγής ενός νέου όρου που θα αναφερόταν στην Εκπαί-
δευση Ενηλίκων και τις ιδιαιτερότητες που αυτή περιλαμβάνει, οδήγησε τον Knowles να 
κάνει γνωστό τον όρο «Ανδραγωγική» (Andragogy). «Άκουσα για πρώτη φορά τον όρο από 
έναν Γιουγκοσλάβο εκπαιδευτή ενηλίκων, στα μέσα της δεκαετίας του ‘60 και τον χρησιμο-
ποίησα σε ένα άρθρο στο Adult Leadership, το 1968. Από τότε, εμφανίζεται με αυξανόμενη 
συχνότητα στη βιβλιογραφία ανά τον κόσμο και πιθανώς σύντομα θα καταχωρηθεί στα λε-
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ξικά.» (Knowles, 1970, σελ.42). Την ίδια εποχή, η εκπαίδευση ενηλίκων συνδέεται με τον 
κοινωνικό ακτιβισμό των ακαδημαϊκών και των εκπαιδευτικών κύκλων όπως εκφράστηκαν 
από τους Antonio Gramsci και Paulo Freire. Τα ενδιαφέροντα των μαθητευομένων και η αλ-
ληλεπίδραση μεταξύ εμπειρίας και περιβάλλοντος ήταν οι βασικοί άξονες που αναπτύχθη-
καν από τους στοχαστές της εποχής και προσδιόρισαν το πλαίσιο στο οποίο θα διεξαγόταν 
η εκπαίδευση των ενηλίκων. Οι σοσιαλιστές, όπως ο Robert Owen, προώθησαν πολύ αυτές 
τις ιδέες περί περιεκτικών και αυθεντικών μαθησιακών εμπειριών που θα προετοίμαζαν 
καλύτερα τους ενήλικες να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις των ταξικών ανισοτήτων. Στο 
χτίσιμο της έννοιας της «λαϊκής επιμόρφωσης» συνέβαλλαν ηγέτες όπως ο Mao Zedong, ο 
Julius Nyerere και ο Mk Ghandi (Καλαντζή, 2005).  

Στην Ελλάδα, παρόλο που από το δεύτερο μισό του 19ου αιώνα και μέσα από προσπάθειες 
ιδιωτικών οργανώσεων εμφανίστηκαν, για πρώτη φορά, ενέργειες που αποσκοπούσαν στην 
εκπαίδευση ενηλίκων, μέχρι τη δεκαετία του 1980 δεν αποτελούσε αναγνωρισμένο στοι-
χείο της κοινωνικής πρακτικής, δεν είχε ιδιαίτερη σχέση με την επαγγελματική κατάρτιση, 
ενώ, στην καλύτερη περίπτωση, υπήρξαν δράσεις που αφορούσαν την καταπολέμηση του 
αναλφαβητισμού (Καραλής, 2006). Μετά την εισδοχή της χώρας στην Ευρωπαϊκή Κοινότητα 
το 1981, εμφανίζεται δυναμικά ο θεσμός της λαϊκής επιμόρφωσης, με 350 Κέντρα Επιμόρ-
φωσης σε όλη την Επικράτεια, τα οποία συνιστούν ένα δίκτυο που χρηματοδοτείται γενναι-
όδωρα από το κράτος (Κόκκος, 2008). Μετά όμως από αυτήν την περίοδο, ο θεσμός άρχισε 
να φθίνει σταδιακά, μέχρι που στα τέλη της δεκαετίας του 1990, μέσω των προγραμμάτων 
της Γενικής Γραμματείας Εκπαίδευσης Ενηλίκων και με αιχμές τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαι-
ρίας (Σ.Δ.Ε.) και τα Κέντρα Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κ.Ε.Ε.), συντελούνται δράσεις που έχουν 
ως αντικείμενο τόσο την καταπολέμηση του αναλφαβητισμού όσο και την κατάρτιση και 
την επιμόρφωση ειδικών ομάδων που απειλούνται από κοινωνικό αποκλεισμό. Η ίδρυση 
και η λειτουργία του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (Ε.Α.Π.) από το 1997 αποτελεί μια 
από τις πιο σημαντικές στιγμές στην ανάπτυξη του πεδίου της εκπαίδευσης ενηλίκων στη 
χώρα μας. Ένα τελευταίο στοιχείο, ενδεικτικό της πορείας εξέλιξης της εκπαίδευσης ενηλί-
κων στην Ελλάδα, είναι το ότι μόλις μετά το 2003 ξεκινά η ίδρυση μη-κυβερνητικών επιστη-
μονικών φορέων και ενώσεων για την εκπαίδευση ενηλίκων, όπως η Επιστημονική Ένωση 
Εκπαίδευσης Ενηλίκων (Κουλαουζίδης & Οικονόμου, 2011). 

 Η έμφυτη τάση του ανθρώπου να μαθαίνει διαρκώς, η ανάγκη για επιμόρφωση πάνω σε 
νέες πρακτικές που εφαρμόζονται στην Κοινωνία της Πληροφορίας, η απαίτηση της Αγοράς 
για εξειδίκευση σε όλους τους τομείς, σε συνδυασμό με την παγκόσμια οικονομική ύφεση 
και τον περιορισμό των πόρων στη δια βίου μάθηση, έφεραν στο προσκήνιο, στα τέλη της 
πρώτης δεκαετίας του 21ου αιώνα, τα Massive Open Online Courses, γνωστότερα ως 
MOOCs. 

MOOCs 

Τα MOOCs, σε ελεύθερη ελληνική μετάφραση «Μαζικά Ανοιχτά Διαδικτυακά Μαθήματα», 
εμφανίστηκαν πρώτη φορά, με αυτόν τον όρο, το 2008, από τον Dave Cormier, για το μά-
θημα “Connectivism and Connective Knowledge”, στο Πανεπιστήμιο της Manitoba, στον 
Καναδά, που δίδασκαν οι καθηγητές Siemens και Downes. Το μάθημα αυτό παρουσιάστηκε 
σε 25 φοιτητές που πλήρωναν κανονικά δίδακτρα στο Πανεπιστήμιο αλλά το παρακολού-
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θησαν και 2300 άλλοι σπουδαστές από το κοινό, που εγγράφηκαν δωρεάν στην online τάξη 
(Daniel, 2013). Η ανάπτυξή των MOOCs έγινε με ραγδαίους ρυθμούς και χαρακτηριστικά 
μπορεί να αναφερθεί ότι το 2011, 160000 σπουδαστές από 190 χώρες εγγράφηκαν σε ένα 
μάθημα Τεχνητής Νοημοσύνης, από δυο επιστήμονες του Stanford University και της 
Google Corporation (Rodriguez, 2012). Πλέον τα MOOCs παρέχονται από κερδοσκοπικές ή 
μη επιχειρήσεις, οι οποίες συνεργάζονται με πανεπιστήμια ή ερευνητές, που είναι αποκλει-
στικά υπεύθυνοι για το περιεχόμενο και την ποιότητα των σπουδών, ενώ οι επιχειρήσεις 
επιφορτίζονται με την παραγωγή και την τεχνική υποστήριξη (Gaebel, 2013). Τέτοιοι πάρο-
χοι είναι τα Coursera (www.coursera.org), το edX (www.edx.org), το NovoED 
(www.novoed.com), το Futurelearn (www.futurelearn.com) κ.α. «Παρατηρώντας την ανώ-
τατη εκπαίδευση για 25 χρόνια, δεν έχω ξαναδεί κάτι να κινείται τόσο γρήγορα», αναφέρει 
ο Mitchel Stevens, ένας Κοινωνιολόγος του Stanford και εκ των επικεφαλής της σειράς α-
νοικτών συζητήσεων, γνωστές σαν Education’s Digital Future (Waldrop, 2013). 

Σκοπός και χαρακτηριστικά των MOOCs 

Ο πρωταρχικός σκοπός των MOOCs ήταν να “ανοίξουν” την εκπαίδευση και να παρέχουν 
ελεύθερη πρόσβαση σε πανεπιστημιακού επιπέδου γνώσεις σε όσο το δυνατόν περισσότε-
ρους σπουδαστές. Σε αντίθεση με τα παραδοσιακά πανεπιστημιακά μαθήματα, τα MOOCs 
έχουν δύο βασικά χαρακτηριστικά: α) Ανοιχτή πρόσβαση-Ο καθένας μπορεί να συμμετά-
σχει σε μια online σειρά μαθημάτων δωρεάν. β) Επεκτασιμότητα- Οι σειρές είναι σχεδια-
σμένες ώστε να υποστηρίξουν απεριόριστο αριθμό συμμετεχόντων(Yuan & Powell, 2013). 

Τα MOOCs βασίζονται στις ρητές αρχές του Κοννεκτιβισμού (Connectivism) που είναι η αυ-
τονομία (autonomy), η πολυμορφία (diversity), ο ανοιχτός χαρακτήρας τους (openness) και 
η αλληλεπίδραση (interactivity). Αλλά και στις δράσεις της συνάθροισης (aggregation), της 
ανάμιξης (remixing), του επαναπροσδιορισμού στόχων (repurposing) και της τροφοδότησης 
μεταξύ πηγών και μάθησης (Rodriguez, 2012).  

Λειτουργία των MOOCs 

Αρχικά γίνεται η εγγραφή σε κάποια από τις σελίδες που παρέχουν τα μαθήματα και δη-
μιουργούνται το όνομα χρήστη και ο κωδικός πρόσβασης. Στη συνέχεια ο υποψήφιος 
σπουδαστής μπορεί να δει τα μαθήματα που παρέχονται, τη χρονική διάρκεια κάθε σειράς 
και την ημερομηνία έναρξης του κύκλου. (Εικόνα 1) 

 Αφού επιλεγεί το μάθημα, γίνεται αυτόματα η εγγραφή του σπουδαστή, όπου άμεσα ενη-
μερώνεται για την ύλη που πρόκειται να διδαχθεί (course syllabus), ενώ υπάρχει κι ένα ει-
σαγωγικό βίντεο, που βάζει τον σπουδαστή στο κλίμα των όσων πρόκειται να παρακολου-
θήσει. Τα μαθήματα είναι, συνήθως, δομημένα σε εβδομάδες. Για κάθε εβδομάδα υπάρχει 
συγκεκριμένη ύλη, βίντεο με ολιγόλεπτες διαλέξεις, εκπαιδευτικό υλικό, όπως διαφάνειες, 
ψηφιακά βιβλία και σημειώσεις, φωτογραφίες και σχετικά βίντεο. Τέλος, υπάρχουν, συνή-
θως, εβδομαδιαία quiz, πολλαπλής επιλογής, με τα οποία γίνεται η αξιολόγηση της γνώσης 
που προσφέρθηκε.  
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Εικόνα 1 

Η αξιολόγηση των εκπαιδευομένων στα MOOCs γίνεται με ποικίλους τρόπους. Η παρουσία 
δεκάδων ή και εκατοντάδων χιλιάδων σπουδαστών καθιστά αδύνατη την διεξαγωγή εξετά-
σεων και τη διόρθωση από τους διδάσκοντες γραπτών δοκιμίων. Μια πολύ συνήθης μέθο-
δος αξιολόγησης που εφαρμόζεται είναι η αξιολόγηση ομότιμων (peer evaluation). Αυτή η 
μέθοδος, να αξιολογούν δηλαδή οι ίδιο οι φοιτητές τους συμφοιτητές τους, χρησιμοποιεί-
ται και επιφέρει, πέρα από τα πρακτικά οφέλη, παιδαγωγικά, μεταγνωστικά αλλά και ψυ-
χολογικά οφέλη (Piech et al., 2013). Έτσι, σε κάθε σειρά μαθημάτων, οι σπουδαστές καλού-
νται να γράψουν μια ή δύο εργασίες, τις οποίες και αξιολογούν συμφοιτητές τους. Αλλά και 
οι ίδιοι είναι υποχρεωμένοι να αξιολογήσουν έναν αριθμό εργασιών. Σε άλλα μαθήματα, 
αντί για εργασίες ζητείται από τους σπουδαστές να αναρτήσουν κάτι στο Φόρουμ. Για πα-
ράδειγμα, στη σειρά των Coursera “Re-Engineering Your Science Curriculum”, ζητείται από 
τους σπουδαστές να αναρτήσουν στο Φόρουμ έναν τρόπο διδασκαλίας τους και να σχολιά-
σουν αντίστοιχες αναρτήσεις συμφοιτητών τους. (Εικόνα 2) 
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Εικόνα 2 

Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του κύκλου μαθημάτων, οι σπουδαστές παίρνουν βεβαίωση 
παρακολούθησης υπογεγραμμένη από τον διδάσκοντα, ενώ αναφέρεται και το πανεπιστή-
μιο που διοργάνωσε τη σειρά. Υπάρχουν δύο κατηγορίες πιστοποιητικών, αυτά που απευ-
θύνονται σε σπουδαστές που παρακολούθησαν τα μαθήματα δωρεάν και αυτά που δίνο-
νται σε άτομα που πλήρωσαν μια μικρή συνδρομή (30$-50$) ανά σειρά, όπου λαμβάνουν 
μια πιο επίσημη πιστοποίηση μαζί με το γεγονός ότι η συγκεκριμένη πιστοποίηση στέλνεται 
σε εργοδότες, δημοσιεύεται σε διάφορα κοινωνικά δίκτυα και μπορεί να εμφανίζεται ως 
προσόν. Δίνεται κάποιος σύνδεσμος που μπορεί να επισυνάπτεται σε βιογραφικά σημειώ-
ματα και να παραπέμπει τους πιθανούς εργοδότες να τον ελέγξουν και γενικά απευθύνεται 
σε όσους σκοπεύουν να χρησιμοποιήσουν τα MOOCs που έχουν παρακολουθήσει σαν όπλα 
στην αναζήτηση εργασίας. (Εικόνα 3) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3 
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Η έρευνα 

Στο πλαίσιο της παρούσας εργασίας, πραγματοποιήθηκε έρευνα προκειμένου να καταγρα-
φεί η τάση των Ελλήνων απέναντι στην επιμόρφωση και στη δια βίου μάθηση αλλά και να 
ελεγχθεί ο βαθμός στον οποίο γνωρίζουν ή και χρησιμοποιούν τα MOOCs. 

Σκοπός της έρευνας 

Η έρευνα αποσκοπούσε στο να εξεταστεί η στάση των Ελλήνων απέναντι στην επιμόρφωση 
και στη δια βίου μάθηση, ο βαθμός ικανοποίησης από τις παρεχόμενες μορφές αλλά και η 
γνώση των MOOCs και η πιθανή συμμετοχή τους σε τέτοια μαθήματα. 

Μεθοδολογία και ταυτότητα της έρευνας 

 Η έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 6-23 Απριλίου 2014 και απευθύνθηκε σε τυ-
χαίους χρήστες του Facebook, όλων των ηλικιών και διαφορετικών μορφωτικών επιπέδων. 
Το ερωτηματολόγιο απαντήθηκε από 234 τυχαίους χρήστες, από τους οποίους το 65% ήταν 
γυναίκες και το 35% ήταν άνδρες. Το δείγμα θεωρείται αντιπροσωπευτικό όσον αφορά τις 
ηλικίες, καθώς υπήρχε σημαντικό ποσοστό από κάθε ηλικιακό γκρουπ (Μέχρι 25 ετών 20%, 
από 25 ως 35 ετών 34%, από 35 ως 45 ετών 25% και άνω των 45 ετών 21%). Τέλος, το μορ-
φωτικό επίπεδο των συμμετεχόντων ποικίλε σημαντικά, καθώς το 50% ήταν Πτυχιούχοι ΑΕΙ 
ή ΤΕΙ, το 32% κάτοχοι Μάστερ ή Διδακτορικού, ενώ το υπόλοιπο ποσοστό μοιράστηκε σε 
μαθητές, φοιτητές και απόφοιτους Λυκείου. 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Η πλειοψηφία (99%) των συμμετεχόντων συμφωνεί ότι προσπαθούν να επιμορφώνονται 
διαρκώς τόσο για θέματα που αφορούν τη δουλειά τους, όσο και για άλλα θέματα που τους 
ενδιαφέρουν. Ένα αντίστοιχα μεγάλο ποσοστό (98 %) θέλει να επιμορφώνεται δωρεάν και 
δίχως χωρικούς ή χρονικούς περιορισμούς. Η ίδια πολύ μεγάλη πλειοψηφία (99%) θεωρεί 
ότι η μάθηση δεν σταματά μετά το σχολείο ή το πανεπιστήμιο, αλλά είναι μια διαδικασία 
που πρέπει να γίνεται εφ’όρου ζωής.  

Σε ερώτηση που αφορά το βαθμό ικανοποίησης σχετικά με την επιμόρφωση που λαμβά-
νουν από δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς στην Ελλάδα, ένα πολύ μικρό ποσοστό (1%) δη-
λώνει ότι είναι επαρκής και καλύπτονται όλες οι ανάγκες. Η πλειοψηφία (63%) βρίσκει την 
επιμόρφωση ικανοποιητική αλλά με πολλά περιθώρια βελτίωσης. Είναι όμως αξιοσημείωτα 
τα ποσοστά που δηλώνουν είτε ότι το κάνουν μόνο για τη βεβαίωση παρακολούθησης 
(26%) είτε αυτοί (10%) που βρίσκουν  την παρεχόμενη επιμόρφωση εντελώς ανεπαρκή 
και ανάξια λόγου. 

Σχετική ισορροπία υπάρχει ανάμεσα σε αυτούς που συμφωνούν να επιμορφώνονται και να 
πιστοποιούνται από ξένα πανεπιστήμια, δωρεάν και από το σπίτι (44%) με αυτούς που 
διαφωνούν (56%). Λίγο μεγαλύτερο είναι το ποσοστό όσων προτιμούν να επιμορφώνονται 
μέσω ΗΥ (58%) ενώ αντίστοιχο είναι και το ποσοστό όσων θα μπορούσαν να λαμβάνουν 
επιμόρφωση στην Αγγλική γλώσσα (54%), μιας και θα παρέχεται από πανεπιστήμια του ε-
ξωτερικού. 
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Τέλος, στο κρίσιμο ερώτημα αν γνωρίζουν την ύπαρξη των MOOCs, η μεγάλη πλειοψηφία 
αγνοεί εντελώς τον όρο (62%), λίγοι τα έχουν ακουστά χωρίς να ξέρουν λεπτομέρειες (26%) 
και ακόμα λιγότεροι (13%) έχουν παρακολουθήσει τέτοια μαθήματα. 

Συμπεράσματα 

Η ραγδαία ανάπτυξη των MOOCs παγκοσμίως δείχνει την πολύ πιθανή διείσδυσή τους σε 
χώρες όπως η Ελλάδα. Τα MOOCs είναι δωρεάν, ανοιχτά σε όλους και θεμελιωμένα πάνω 
στις αρχές της ελεύθερης διακίνησης αλλά και της «Ψηφιακής Οικονομίας». Το Διαδίκτυο, 
ειδικά με τα συνεργατικά εργαλεία του Web 2.0, αποτελεί μια γνωσιακή επέκταση για την 
Ανθρωπότητα και προσφέρει ένα μοντέλο παραγωγής και αναπαραγωγής γνώσης ανεξάρ-
τητο από φυσικά αντικείμενα, όπως πχ τηλεσκόπιο, μηχανές, διαστημόπλοια κλπ. (McAuley 
et al., 2010). Σε εποχές οικονομικής ύφεσης, όπου οι περικοπές των κονδυλίων πλήττουν 
και την εκπαίδευση και ειδικότερα την επιμόρφωση, τα MOOCs μπορούν να αποτελέσουν 
τη βασικότερη μορφή στη Δια Βίου Μάθηση.  

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε, προκύπτει το συμπέρασμα ότι οι Έλληνες, σε πο-
σοστό 99%, ανεξάρτητα από την εκπαίδευση που έχουν λάβει και την επαγγελματική τους 
κατάσταση, επιθυμούν να επιμορφώνονται διαρκώς και να λαμβάνουν νέες πιστοποιημένες 
γνώσεις. Αυτή η ανάγκη εντείνεται από τις απαιτήσεις της αγοράς αλλά και από την εξέλιξη 
στην Τεχνολογία και τις καθημερινές αλλαγές σε όλους τους τομείς. Το επίπεδο όμως των 
παρεχόμενων μορφών επιμόρφωσης δεν ικανοποιεί πλήρως και οι περισσότεροι είναι δια-
τεθειμένοι να ανακαλύψουν νέες μορφές επιμόρφωσης, χωρίς χωρικούς και χρονικούς πε-
ριορισμούς. Η ολοένα και μεγαλύτερη εξοικείωση των Ελλήνων με τους ηλεκτρονικούς υ-
πολογιστές και η άνεση των περισσοτέρων στην Αγγλική γλώσσα, τους κάνει πρόθυμους να 
επιμορφωθούν από εγνωσμένης αξίας ιδρύματα του εξωτερικού και να λάβουν την αντί-
στοιχη πιστοποίηση. 

Η αναγνώριση τίτλων σπουδών στην Ελλάδα, από ιδρύματα του εξωτερικού αποτελεί δια-
χρονικά ένα σημείο που περιορίζει τις δυνατότητες σε όσους θέλουν να αποκτήσουν γνώ-
σεις από την αλλοδαπή. Τα τελευταία όμως χρόνια η εικόνα τείνει να αλλάξει. Η ισοτιμία 
των τίτλων στην ΕΕ αλλά και το γεγονός ότι οι περισσότεροι εργοδότες επιζητούν κυρίως τη 
γνώση παρά τους τίτλους, έχει στρέψει τους Έλληνες σε ιδρύματα που έχουν τις δυνατότη-
τες και την τεχνογνωσία, να παρέχουν ολοκληρωμένες γνώσεις και εξειδίκευση.  

Ενώ λοιπόν το τοπίο στην ελληνική πραγματικότητα φαίνεται αρκετά πρόσφορο για την α-
νάπτυξη των MOOCs, από την έρευνα αποδεικνύεται ότι ένα ποσοστό 62% αγνοεί παντελώς 
την ύπαρξη τους. Αυτό δείχνει ότι οι συγκεκριμένοι οργανισμοί δεν έχουν επενδύσει ακόμα 
στην ελληνική αγορά και απουσιάζει παντελώς η οποιαδήποτε προβολή ή διαφήμισή τους. 
Φανερώνει όμως και την ανάγκη αντίστοιχων πρωτοβουλιών από την ελληνική πανεπιστη-
μιακή κοινότητα, η οποία αρχίζει να κάνει τα πρώτα βήματα σε αυτήν την κατεύθυνση. Η 
δημιουργία του «Κεντρικού Μητρώου Ελληνικών Ανοικτών Μαθημάτων», με τη βοήθεια 
του ΕΣΠΑ, είναι σε αυτήν την κατεύθυνση (http://ocw-project.gunet.gr/). Δράσεις όπως τα 
«Ανοικτά Ακαδημαϊκά Μαθήματα» (http://ocw-project.uoa.gr/), μπορούν σταδιακά να δια-
μορφώσουν ένα τοπίο που θα οδηγήσει τη λαϊκή επιμόρφωση στην Ελλάδα σε μια λογική 
MOOCs. 

1423

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://ocw-project.gunet.gr/
http://ocw-project.uoa.gr/


Ένα από τα πολλά ερωτήματα που απασχολούν την παγκόσμια εκπαιδευτική κοινότητα εί-
ναι αν τα MOOCs είναι μια διασπαστική (disruptive) καινοτομία και θα αλλάξει το χάρτη της 
μετά-δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (Conole, 2013). Η απάντηση σε αυτό το ερώτημα είναι 
πρόωρο να δοθεί, είναι όμως βέβαιο ότι η διαδικασία απόκτησης γνώσης βρίσκεται μπρο-
στά σε μια μεγάλη πρόκληση που θα αφήσει το στίγμα της τα επόμενα χρόνια. 
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Schoolsplay: Ένα ελληνικό εργαλείο Web2.0 διαμοιρασμού και αξιοποίησης εκπαιδευτι-
κών βίντεο 
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Περίληψη 

Η ενσωμάτωση του βίντεο στην εκπαιδευτική πράξη συνιστά ένα δυναμικό μέσο που έχει 
τη δυνατότητα να μαγνητίζει την προσοχή του απλού παρατηρητή και να τον εμπλέκει στη 
μάθηση. Τρανή απόδειξη αποτελεί η επισκεψιμότητα του ιστοχώρου «You Tube», που όμως 
το περιεχόμενό του δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικό. Δρασκελίζοντας την εποχή των Web 2.0 
εργαλείων εντοπίζεται η ανάγκη για ένα κατάλληλο εκπαιδευτικό εργαλείο διαμοιρασμού 
βίντεο. Αυτή η εργασία παρουσιάζει το «Schoolsplay», ένα ελεύθερο εκπαιδευτικό εργαλείο 
Web 2.0, στα πέντε ιδρυτικά μέλη του οποίου συγκαταλέγονται οι συγγραφείς της παρού-
σας εργασίας. Το εργαλείο αυτό δίνει τη δυνατότητα σε εκπαιδευτικούς, μαθητές, γονείς 
και απλούς επισκέπτες να αναζητούν, να μεταφορτώνουν και εν γένει να διαμοιράζονται 
οπτικοακουστικό υλικό. Επιπλέον, η πλατφόρμα είναι προστατευμένη από εξωτερικές αθέ-
μιτες παρεμβάσεις κι έτσι συνιστά μια ασφαλή ψηφιακή βιβλιοθήκη που αποφέρει πολλα-
πλά οφέλη στη μαθησιακή διαδικασία. Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει έρευνα μεταξύ 
των μελών του Schoolsplay, με σκοπό τη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων εκπαι-
δευτικών λειτουργιών. 

Λέξεις Κλειδιά: εργαλείο διαμοιρασμού βίντεο, εκπαιδευτικό βίντεο, Schoolsplay 

Εισαγωγή 

Πολυεπίπεδες και πολυδιάστατες οι αλλαγές που συντελούνται σε κάθε τομέα της ανθρώ-
πινης δραστηριότητας εγείρουν προκλήσεις στην εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να ξεφύγει 
η εκπαίδευση από τις αναχρονιστικές και παρωχημένες διδακτικές μεθόδους. Ανάμεσα στα 
προτεινόμενα μέσα ανανέωσης του σύγχρονου σχολείου εμπεριέχεται και η αξιοποίηση 
των ΤΠΕ. 

H ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση επιφέρει αλλαγές τόσο στο βασικό εμπλεκόμενο της 
μάθησης, το μαθητή όσο και στο ρόλο του καθηγητή. Ο μαθητής αποκτά ενεργητικό ρόλο, 
καθώς αναζητά και επεξεργάζεται πληροφορίες, προχωρά με τους δικούς του προσωπικούς 
ρυθμούς, αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και καλλιεργεί τα ταλέντα και τις κλίσεις του. Ακόμη, 
παρακολουθεί ο ίδιος την πρόοδό του και αυτοαξιολογείται. Παράλληλα, αλληλεπιδρά με 
τον υπολογιστή, αλλά και με τους συμμαθητές του κι έτσι, αναπτύσσει την κοινωνικότητα 
και τη συνεργατικότητά του (Ένωση Πληροφορικών Ελλάδας, 2006: 10-11). Όσον αφορά στο 
ρόλο του καθηγητή, η «αυθεντία» εγκαταλείπεται και ο απλός μεταδότης γνώσεων με τη 
μετωπική διδασκαλία αποκτά το νέο ρόλο του συντονιστή και καθοδηγητή της διαδικασίας. 
Επιλέγει τις μεθόδους και τα εργαλεία που θα κάνουν πιο ελκυστική τη διδασκαλία και σχε-
διάζει το περιβάλλον μάθησης κατά τέτοιο τρόπο, ώστε να προωθείται η αυτονομία και η 
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αλληλεπίδραση. Συγχρόνως, είναι υπεύθυνος για τη δημιουργία ομάδων εργασίας με σκο-
πό το διάλογο και την ανάπτυξη της συνεργασίας των μελών. Τέλος, αξιολογεί τη διδακτική 
διαδικασία και προβαίνει σε ενέργειες που θα βελτιώσουν την ποιότητά της (Ένωση Πλη-
ροφορικών Ελλάδας, 2006: 9). 

Στο επίκεντρο των ΤΠΕ έχει τεθεί το τελευταίο διάστημα η αξιοποίηση των εργαλείων Web 
2.0 στην εκπαίδευση. Πρόκειται για ένα ευρύ φάσμα ψηφιακών διαδικτυακών εφαρμογών, 
που καθιστούν εφικτή τη διάδραση, τη συνεργασία, τη διαμόρφωση περιεχομένου σε ατο-
μικό ή ομαδικό επίπεδο, την ανταλλαγή πληροφοριών (διαμοιρασμό περιεχομένου) και 
ενίοτε την κοινωνική δικτύωση. Μέσα από τις διαδικασίες που παρέχουν τα εργαλεία Web 
2.0, ο ρόλος του χρήστη μετατρέπεται από παθητικός σε καθαρά ενεργητικό (παραγωγός 
περιεχομένου) (Κάκκου, 2012: 17 στο Καραμπάσης, 2008).  

Ο όρος Web 2.0 είναι μια έννοια «ομπρέλα» που φιλοξενεί πληθώρα εργαλείων, τα οποία 
κατηγοριοποιούνται ανάλογα με τις δυνατότητες και τις λειτουργίες που παρέχουν. Ανάμε-
σα σε αυτά συγκαταλέγονται τα: Social Bookmarking (Κοινωνική Σελιδοσήμανση) – Tagging, 
Wikis, Blogs, Microblogging, Shared Document Creation, rss Reader, Presentation Tools, Im-
age - Video Creation and Editing, Social Networking (Κοινωνική Δικτύωση) και Multimedia 
Sharing. Στην τελευταία κατηγορία εντάσσεται το παρόν εργαλείο Schoolsplay. 

Αξιοποίηση του βίντεο στην εκπαιδευτική πρακτική 

Η αξιοποίηση του βίντεο στη σχολική τάξη δύναται να αποφέρει πολλαπλά οφέλη τόσο στη 
διδακτική όσο και στη μαθησιακή διαδικασία. Η κατ΄ εξοχήν δυνατότητα του βίντεο, έγκει-
ται στην απεικόνιση αφηρημένων εννοιών και πολύπλοκων διαδικασιών που είναι δύσκολο 
να αποτυπωθούν σε ένα απλό κείμενο. Έτσι, το βίντεο γίνεται ο διαμεσολαβητής των μαθη-
τών και της γνώσης, ειδικά αν αναλογιστούμε ότι απευθύνεται σε μαθητές με διαφορετικά 
προφίλ μάθησης (οπτικό, ακουστικό, αισθησιοκινητικό) (Bijnens, Vanbuel, Verstegen,& 
Young: 20).  

Επιπλέον, η ένταξη του βίντεο ως βοηθητικού μέσου δίνει ποικιλία και χρώμα στη διδασκα-
λία. Από τη μια πλευρά, τα γραπτά μένουν (scripta manent), από την άλλη ο προφορικός 
λόγος σε συνδυασμό με την κυριαρχία της εικόνας, διεγείρουν την προσοχή των μαθητών 
και τους προσελκύουν. Άλλωστε, είναι σαφής η προτίμηση που δείχνουν οι μαθητές στη 
διδασκαλία με αξιοποίηση τεχνολογικών μέσων έναντι της συμβατικής (Ρετάλης, Σιασάκος: 
4).  

Ακόμη, το βίντεο παρέχει τη δυνατότητα διαθεματικής προσέγγισης των γνωστικών αντι-
κειμένων. Η οπτικοποιημένη γνώση που παρέχεται απηχεί κάλλιστα και σε άλλα πεδία της 
μάθησης. Παράλληλα, οι μαθητές κατανοούν ότι τα γνωστικά πεδία δεν είναι ανεξάρτητα 
και ανεπηρέαστα μεταξύ τους, αντιθέτως είναι αλληλένδετα και αλληλοσυμπληρούμενα. 

Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα του βίντεο συγκαταλέγεται και η δυνατότητα γεφύρωσης του 
χάσματος μεταξύ του τεχνητού περιβάλλοντος με τον «έξω κόσμο», μεταφέροντας την 
πραγματικότητα στη σχολική τάξη (Jurich: 1). Τα βίντεο αποτελούν πιστή αναπαράσταση 
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της πραγματικότητας ή είναι τα ίδια η πραγματικότητα, γεγονός που βοηθά τους μαθητές 
να κατανοήσουν τον κόσμο γύρω τους και να αντιληφθούν ότι και οι ίδιοι είναι μέρος του. 

Το βίντεο μπορεί να ενσωματωθεί στην εκπαιδευτική πράξη με ποικίλους τρόπους. Αρχικά, 
μέσα από εργαλεία κατασκευής βίντεο από τους μαθητές, όπως είναι τα: Go! Animate, An-
imoto, Domo Animate, Creaza, Kid’s Vid κ.ά. Επίσης, το βίντεο δύναται να αξιοποιηθεί μέσα 
από ψηφιακές βιντεοθήκες και την εκπαιδευτική τηλεόραση, μόνο που δεν αποτελεί μια 
δημιουργική εκπαιδευτική δραστηριότητα. Για το λόγο αυτό, εντοπίζεται η ανάγκη αξιοποί-
ησης εκπαιδευτικών σελίδων διαμοιρασμού οπτικοακουστικού υλικού. Αντιπροσωπευτικό 
παράδειγμα αποτελεί το You Tube, που όμως η χρήση του στην εκπαίδευση κρίνεται επι-
σφαλής. Οι διαφημίσεις και το γεγονός ότι το υλικό δεν είναι αμιγώς εκπαιδευτικό, οδηγεί 
στην αναγκαιότητα εκπαιδευτικών σελίδων διαμοιρασμού βίντεο. Σε διεθνές επίπεδο είναι 
αντίστοιχες σελίδες είναι οι: TeacherTube, SchoolsTube, YouTube.EDU, Vimeo, των οποίων η 
φιλοσοφία συνοψίζεται στη φράση: «αναζητώ, δημιουργώ, μοιράζομαι».  

Διαμοιρασμός και αξιοποίηση εκπαιδευτικών βίντεο με το Schoolsplay 

Το Schoolsplay είναι ένα ελληνικό εργαλείο διαμοιρασμού εκπαιδευτικών βίντεο που α-
πευθύνεται σε εκπαιδευτικούς, μαθητές και γονείς. Αποτελεί πρωτοβουλία μιας πενταμε-
λούς ομάδας εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, τέσσε-
ρις εκ των οποίων φοίτησαν στο Μεταπτυχιακό «Εκπαιδευτική Τεχνολογία και Ανάπτυξη 
Ανθρωπίνων Πόρων» και αξιοποίησαν τις γνώσεις, τις τεχνικές και κυρίως τα ερείσματα που 
δόθηκαν κατά τη φοίτησή τους. Το πέμπτο μέλος της ιδρυτικής ομάδας είναι ένας τεχνικός 
και web designer, του οποίου η συμβολή υπήρξε καθοριστική για τη δημιουργία του 
Schoolsplay. Η αρχική ιδέα κυοφορήθηκε τον Ιανουάριο του 2011 δεδομένης της έλλειψης 
αντίστοιχων εργαλείων για τα ελληνικά εκπαιδευτικά δρώμενα και υλοποιήθηκε τον Ιούνιο 
του 2012. Ακολούθησε το Σεπτέμβριο του 2013 η παρουσίαση των στόχων και των χαρα-
κτηριστικών του εργαλείου στο Συνέδριο era-8 της Διεθνούς Παιδαγωγικής Εταιρείας, ενώ η 
παρούσα ανακοίνωση αποσκοπεί στην ανάδειξη και τη λειτουργική βελτίωση του εργαλεί-
ου συναρτήσει των αναγκών της εκπαιδευτικής κοινότητας.   

Ο αρχικός στόχος που η εκπαιδευτική ομάδα έθεσε ήταν διττός: από τη μια η συλλογή εκ-
παιδευτικών βίντεο υψηλής ποιότητας και από την άλλη η παροχή ενός ασφαλούς χώρου 
για την εκπαιδευτική κοινότητα. Δόθηκε, λοιπόν, έμφαση στην ικανοποίηση των αναγκών 
τόσο των εκπαιδευτικών όσο και των μαθητών μέσα από μια ευρεία και ταξινομημένη συλ-
λογή οπτικοακουστικού υλικού. Επιπλέον, το Schoolsplay δημιουργήθηκε με σκοπό ο εκά-
στοτε εγγεγραμμένος χρήστης - μέλος να έχει τη δυνατότητα να μεταφορτώνει και να μοι-
ράζεται εκπαιδευτικό οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο και εικόνες). Παράλληλος στόχος ήταν 
και η δημιουργία μιας εκπαιδευτικής κοινότητας που τα μέλη της επικοινωνούν και μοιρά-
ζονται κοινά ενδιαφέροντα και εκπαιδευτικές ανησυχίες. 

Υπό αυτό το πρίσμα, κάθε επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί ελεύθερα στο περιβάλλον του 
Schoolsplay και να παρακολουθήσει εκπαιδευτικού περιεχομένου οπτικοακουστικό υλικό. 
Ακόμη, κάθε ενδιαφερόμενος μπορεί να γίνει μέλος στη σελίδα μέσα από μια απλή εγγρα-
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φή κι έτσι να μεταφορτώνει ο ίδιος εκπαιδευτικά βίντεο και εικόνες, αλλά και να επικοινω-
νεί με άλλους εγγεγραμμένους χρήστες. 

 
Εικόνa 1: Αρχική σελίδα του Schoolsplay 

Οι χρήστες μπορούν να αναζητήσουν το βίντεο της επιλογής τους επιλέγοντας το κουμπί 
Videos / Categories. Ο αριθμός των βίντεο που φιλοξενούνται στην ψηφιακή αυτή βιβλιο-
θήκη είναι μεγάλος και καλύπτει ένα ευρύ φάσμα μαθησιακών αντικειμένων. Όπως φαίνε-
ται στην παρακάτω εικόνα, τα βίντεο είναι κατηγοριοποιημένα ανά θεματική περιοχή, ώστε 
να διευκολύνεται η αναζήτηση και διαχείρισή τους στη σχολική τάξη. 

 

Εικόνα 2: Θεματική κατηγοριοποίηση οπτικοακουστικού υλικού στο Schoolsplay 

Πέρα από την επιλογή βίντεο από τη λίστα κατηγοριοποίησης, οι χρήστες μπορούν να επι-
λέξουν το βίντεο της επιλογής τους πληκτρολογώντας στο πεδίο αναζήτησης και επιλέγο-
ντας το πλήκτρο Search. Παράλληλα, η αναζήτηση βίντεο μπορεί να πραγματοποιηθεί με 
βάση συγκεκριμένα χαρακτηριστικά και φίλτρα, όπως για παράδειγμα τα πιο πρόσφατα 
βίντεο (most recent), τα προβεβλημένα σε άλλους χρήστες (recently viewed), τα πιο δημο-
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φιλή βάσει αξιολόγησης χρηστών (most likes), τα βίντεο με αλφαβητική σειρά (title alpha-
betical) κ.ά. 

Οποιοσδήποτε κι αν είναι ο τρόπος αναζήτησης βίντεο από το χρήστη, εμφανίζονται στην 
οθόνη τα σχετικά βίντεο, τα οποία συνοδεύονται από συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Πέρα 
από τον τίτλο του βίντεο εμφανίζεται ο χρόνος διαρκείας του, ο αριθμός προβολών του, τα 
σχόλια που πιθανόν έχει δεχτεί από τους χρήστες και το όνομα του μέλους που το «ανέβα-
σε» στο Schoolsplay.  

Κάθε χρήστης μπορεί να δημιουργήσει λογαριασμό χρήστη, επιλέγοντας και συμπληρώνο-
ντας τη φόρμα εγγραφής μέλους. 

 
Εικόνα 3: Δημιουργία λογαριασμού χρήστη του Schoolsplay 

Ο χρήστης μπορεί να διαμορφώσει το ατομικό του προφίλ και έχει τη δυνατότητα να μετα-
φορτώνει οπτικοακουστικό υλικό (upload video, upload photo).   

Επιλέγοντας το κουμπί Users εμφανίζονται στην οθόνη όλα τα μέλη του Schoolsplay. 
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Εικόνα 4: Ενδεικτική προβολή μελών του Schoolsplay 

Πατώντας με το ποντίκι πάνω σε κάποιο μέλος εμφανίζεται το ατομικό προφίλ μέλους και 
συγκεκριμένα το όνομα, η φωτογραφία προφίλ (αν έχει επιλέξει), η ημερομηνία εγγραφής 
στο Schoolsplay, τα βίντεο που έχει μεταφορτώσει, τα playlists που έχει δημιουργήσει και 
αναλυτικά τη δραστηριότητα του χρήστη. 

 
Εικόνα 5: Ατομικό προφίλ μέλους στο Schoolsplay 

Επίσης, τα μέλη δύνανται να κάνουν like στα βίντεο και τις εικόνες, αλλά και να παραθέ-
τουν περαιτέρω σχόλια γεννώντας το διάλογο και την επικοινωνία μεταξύ των μελών. Έτσι, 
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λοιπόν το εργαλείο προάγει τη μάθηση στα πλαίσια του δημόσιου σχολιασμού (public an-
notation).  

 
Εικόνα 6: Σχολιασμός βίντεο στο Schoolsplay 

Eπιπλέον, το Schoolsplay παρέχει τη δυνατότητα στους εγγεγραμμένους χρήστες να δη-
μιουργήσουν ομάδες συναδέλφων ή μαθητών, στις οποίες μοιράζονται οπτικοακουστικό 
υλικό και εργάζονται από κοινού. Μα πάνω απ΄ όλα μοιράζονται τα κοινά ενδιαφέρονται 
και τις εκπαιδευτικές τους ανησυχίες Κατ΄ αυτόν τον τρόπο, επιτυγχάνεται η ομαδοσυνερ-
γατική μέθοδος διδασκαλίας/ μάθησης.  

 
Εικόνα 7: Δημιουργία ομάδων στο Schoolsplay 

Αξιοσημείωτο είναι πως η ψηφιακή αυτή βιβλιοθήκη πληροί τις προϋποθέσεις ενός περι-
βάλλοντος αλληλεπίδρασης προστατευμένου από αθέμιτες παρεμβάσεις. Πραγματοποιεί-
ται τακτικός κι ενδελεχής έλεγχος του υλικού που μεταφορτώνεται από τους χρήστες, ώστε 
να αποφεύγονται τυχόν κακόβουλες ενέργειες που θα βλάψουν την ασφάλεια του χώρου. 
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Η ενσωμάτωση του Schoolsplay στη σχολική τάξη μπορεί να γίνει μέσα από ποικίλα εκπαι-
δευτικά σενάρια. Ο εκπαιδευτικός είναι αυτός που κρίνει και ορίζει τον τρόπο ενσωμάτω-
σης του εργαλείου ανάλογα με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών του. Μπορεί, λοι-
πόν, να προβάλλει το κατάλληλο βίντεο στην αρχή του μαθήματος ως αφόρμηση της διδα-
σκαλίας του, ώστε να μαγνητίσει το ενδιαφέρον των μαθητών και να γεννήσει συναισθήμα-
τα, σκέψεις και προβληματισμό. Ας μη λησμονούμε, επίσης, ότι ένα βίντεο μπορεί να απο-
τελέσει το έναυσμα μιας εποικοδομητικής συζήτησης στην οποία συμμετέχουν ακόμα και οι 
πιο αδύναμοι μαθητές. Επίσης, βίντεο από τη συλλογή του Schoolsplay μπορούν να αξιο-
ποιηθούν και κατά τη διάρκεια του μαθήματος, όταν ο διδάσκων διαπιστώνει πως οι μαθη-
τές δυσκολεύονται στην κατανόηση εννοιών, γεγονότων ή γνωστικών σχέσεων. Άλλωστε, η 
κατηγοριοποίηση των βίντεο στην πλατφόρμα του Schoolsplay βοηθά στην άμεση επιλογή 
βίντεο. Ακόμη, μπορεί να προτρέψει τους μαθητές να δημιουργήσουν μια ομάδα όπου τα 
μέλη θα παρακολουθούν τα προτεινόμενα από το διδάσκοντα βίντεο, θα τα μοιράζονται 
μεταξύ τους, θα σχολιάζουν ή και θα ανταλλάσσουν μηνύματα. Μάλιστα, η ασφάλεια που 
παρέχει το εργαλείο αυτό εξυπηρετεί το συγκεκριμένο σενάριο ενσωμάτωσης. Σε κάθε πε-
ρίπτωση, η αξιοποίηση της εκπαιδευτικής πλατφόρμας του Schoolsplay αποφέρει θετικά 
αποτελέσματα, καθώς εμπλέκει τους μαθητές στη διαδικασία της μάθησης και τους μετα-
τρέπει  σε ενεργούς παραλήπτες της γνώσης. 

Έρευνα- Συμπεράσματα 

Η αρχική σελίδα Schoolsplay ενεργεί σχεδόν δύο χρόνια με μια καλή δυναμική σε επίπεδο 
εγγεγραμμένων καθημερινών προβολών, απλών χρηστών με περισσότερα από 300 εγγε-
γραμμένα μέλη κυρίως με την ιδιότητα των εκπαιδευτικών, αλλά και μαθητών ή γονέων. Η 
Ελλάδα, η Κύπρος, οι Η.Π.Α, η Ινδονησία, η Γερμανία κι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι οι επι-
κρατέστερες χώρες προέλευσης των χρηστών. Ακολουθούν με μικρότερη επισκεψιμότητα 
χρήστες από Καναδά, Αυστραλία, Ισπανία, Ινδία, Γαλλία, Ιαπωνία Ηνωμένα Αραβικά Εμιρά-
τα κ.ά. Ακόμη, αναφέρουμε ενδεικτικά ότι το Σεπτέμβριο 2013 μια σχετική μέτρηση ανέδει-
ξε ότι οι επισκέψεις ήταν περισσότερες από 15.000. Ανάμεσα στα πιο δημοφιλή βίντεο βά-
σει αναζήτησης συγκαταλέγονται: βίντεο του Μίκυ Μάους στην ελληνική γλώσσα, ο μικρός 
Νικόλας, ο γρίφος του Αϊνστάιν, το γερμανικό αλφάβητο σε τραγούδι κ.ά. 

Πρόσφατα η ιδρυτική ομάδα του Schoolsplay προέβη σε μια έρευνα μελών, με σκοπό τη 
βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών του εργαλείου. Για την υλοποίηση 
των στόχων και την πραγματοποίηση της παρούσας έρευνας, ως ερευνητικό εργαλείο χρη-
σιμοποιήθηκε η μέθοδος του ερωτηματολογίου στο διαδίκτυο. Το ερωτηματολόγιο δη-
μιουργήθηκε μέσω της εφαρμογής GoogleDocs και διαμοιράστηκε σε όλα τα μέλη της ιστο-
σελίδας και σε όλους τους χρήστες που παρακολουθούν τη δραστηριότητα της ιστοσελίδας 
στα κοινωνικά δίκτυα. Έπειτα, όλες οι απαντήσεις των ερωτηματολογίων τοποθετήθηκαν 
στο πρόγραμμα SPSS 20 for Windows (Statistical Package for Social Sciences), το οποίο απο-
τέλεσε το εργαλείο της ανάλυσής μας. Το σύνολο των ερωτηθέντων ήταν 53 εκπαιδευτικοί 
– μέλη της σελίδας. 
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Όσον αφορά τα κοινωνικο – δημογραφικά δεδομένα παρατηρείται ότι το 19 % αποτελείται 
από ερωτηθέντες ηλικίας 31-40 ετών, το 28,3 από ηλικίες των 22-30 ετών, το 20,8 % από 
ηλικίες των 41-50 ετών και το 2 % από ηλικίες μεγαλύτερες των 51 ετών. Σχετικά με τις ειδι-
κότητες παρατηρούμε ότι το 69,8 % ήταν δάσκαλοι, το 9,4 % ήταν καθηγητές αγγλικής. Α-
ντίστοιχα, το ίδιο ποσοστό κατείχαν και οι φιλόλογοι. Σχετικά με τις σπουδές και το μορφω-
τικό επίπεδο των ερωτηθέντων αξίζει να σημειωθεί ότι το 56,6 % κατείχε δίπλωμα μεταπτυ-
χιακών σπουδών, το 28,3 ήταν κάτοχοι πτυχίου Α.Ε.Ι. και ένα ποσοστό της τάξεως του 5,7 % 
είχε διεκπονήσει και διδακτορικό. 

Επιπλέον, προέκυψε ότι από το σύνολο των 53 ερωτηθέντων το 84,8 % έμαθε για την ιστο-
σελίδα από κάποιο συνάδελφο, το 7,5 % τυχαία από το διαδίκτυο και το 3,8 % από κάποιο 
συγκεκριμένο link. Στην ερώτηση «πώς εντοπίζετε τα σχολικά βίντεο που σας ενδιαφέ-
ρουν», από το σύνολο των ερωτηθέντων το 43,4 % απάντησε από τη μηχανή αναζήτησης, το 
34 % από κατηγοριοποίηση και το 7,5 % από τα προτεινόμενα βίντεο.  Επιπλέον, οι 38 χρή-
στες  χρησιμοποιούν περισσότερο την αναπαραγωγή βίντεο για εκπαιδευτικούς λόγους, 
ενώ οι 7 όλες τις λειτουργίες. Σχετικά με το τι επιθυμούν οι χρήστες να παραμείνει ως έχει 
το 22,6 % πιστεύει ότι πρέπει να παραμείνει η λειτουργικότητα, το 18,9 % η εμφάνιση της 
ιστοσελίδας, το 17 % η κατηγοριοποίηση των βίντεο και το 9,4 % η ασφάλεια. Παράλληλα, 
στην ερώτηση «Τι κατά τη γνώμη σας είναι απαραίτητο να τροποποιηθεί» το 26,4 % από το 
σύνολο των ερωτηθέντων απάντησε ότι πρέπει να προστεθούν περισσότερα βίντεο, το 18,9 
% να υπάρχει η δυνατότητα να «παίζει» και σε συσκευές ipad, το 11,3 % να βελτιωθεί η τα-
χύτητα πρόσβασης της ιστοσελίδας και ένα ποσοστό 11,3 % απάντησε ότι δε χρειάζεται να 
αλλάξει τίποτα. 

Επιπλέον, η παρούσα έρευνα κατέστησε σαφή την αναγκαιότητα της ελληνικής εκπαιδευτι-
κής κοινότητας για εργαλεία διαμοιρασμού οπτικοακουστικού υλικού. Εντούτοις, δεν αξιο-
ποιούν πλήρως τις λειτουργίες τις πλατφόρμας, γεγονός που παραπέμπει στην παθητική 
φιλοσοφία και έλλειψη οργανωτικού πλαισίου της ελληνικής εκπαίδευσης. Είναι γεγονός 
ότι η πλατφόρμα Schoolsplay  κερδίζει καθημερινά την αποδοχή πολλών μελών της εκπαι-
δευτικής κοινότητας και ανήκει στα εκπαιδευτικά εργαλεία που μπορούν να φέρουν την 
«αναγέννηση» στη σχολική πραγματικότητα. Αυτή η δυναμική του εργαλείου δε θέτει την 
ιδρυτική ομάδα και τους διαχειριστές του σε εφησυχασμό, αντιθέτως όλοι ανεξαιρέτως 
διακατεχόμενοι από «ανήσυχο πνεύμα» κι επιμονή ήδη έχουν προβεί στις βελτιωτικές τρο-
ποποιήσεις που η έρευνα υπέδειξε. Το Schoolsplay εισέρχεται στα ελληνικά εκπαιδευτικά 
δρώμενα με ανανεωμένα μορφολογικά χαρακτηριστικά, ενισχύει τη λειτουργικότητά του 
και είναι συμβατό όχι μόνο με υπολογιστές, αλλά και με κινητά τηλέφωνα λειτουργικού 
android και ios, tablets και ipads. 
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Αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας των εκπαιδευτικών και στάσεις για την παιδαγω-
γική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία 

Διαμαντόπουλος Ηλίας & Ρούπακα Μαρία 
Εκπαιδευτικοί Π.Ε 

socm12006@soc.aegean.gr & socm12002@soc.aegean.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα έρευνα διερευνώνται  η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών ως προς 
την απλή, προηγμένη,  εκπαιδευτική χρήση  των ΤΠΕ, καθώς επίσης και οι στάσεις τους  για 
την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ σε σχέση με τα έτη προϋπηρεσίας, το φύλο και την προη-
γούμενη εμπειρία χρήσης Η/Υ. Το δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 55 εκπαιδευτικοί της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης Λέσβου, οι οποίοι κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτηματολόγιο με 
ερωτήσεις τύπου Likert.  

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαιδευτικοί, αυτοαποτελεσματικότητα, στάσεις, εκπαιδευτική ένταξη των 
ΤΠΕ, πρωτοβάθμια εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Οι Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) αποτελούν τον καταλύτη πολλών αλλα-
γών στην εκπαίδευση. Τα τελευταία χρόνια όλες οι χώρες έχουν εστιάσει την προσοχή τους 
στην εισαγωγή της χρήσης της Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στο εκ-
παιδευτικό σύστημα (Κυνηγός etal, 2002). Τις τελευταίες δεκαετίες παράλληλα με το μάθημα 
της Πληροφορικής γίνονται προσπάθειες για την εισαγωγή των ΤΠΕ ως μέσο που διευκολύνει 
τη διδασκαλία περισσότερων γνωστικών αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος. Ω-
στόσο, η ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη δεν έχει επιτευχθεί κατά τρόπο αποτελε-
σματικό. Διεθνή και ελληνικά ερευνητικά δεδομένα δείχνουν ότι οι υπολογιστές υποχρησι-
μοποιούνται στο σχολείο, τόσο ποσοτικά όσο και ποιοτικά (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). 
Για την ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία θεωρείται καθοριστικής σημασίας ο ρόλος 
των εκπαιδευτικών. Ορισμένα από τα ατομικά χαρακτηριστικά του εκπαιδευτικού που φαί-
νονται να συνδέονται με τη χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία είναι , η αυτοαποτελεσματικό-
τητα (self - efficacy) ως προς τους υπολογιστές, οι στάσεις προς την τεχνολογία και το φύλο 
του εκπαιδευτικού . Συνεπώς, προκειμένου να γίνει κατανοητό το ζήτημα της παιδαγωγικής 
ενσωμάτωσης των ΤΠΕ, κρίνεται αναγκαίο να μελετηθούν οι ίδιοι οι εκπαιδευτικοί, ως βασι-
κός συντελεστής της εκπαιδευτικής διαδικασίας και να εστιάσουμε το ενδιαφέρον μας στους 
παράγοντες που επιδρούν στις αποφάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την παιδαγωγική 
αξιοποίηση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Στην παρούσα έρευνα θα επιχειρήσουμε να 
εξετάσουμε τις  αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας και τις στάσεις για την παιδαγωγική 
ένταξη των ΤΠΕ σε σχέση με το φύλο, την ηλικία και τα χρόνια προϋπηρεσίας των εκπαιδευ-
τικών (Σχορετσανίτου & Βεκύρη, 2010). 

Παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ – Γνώσεις εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 

Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των σχολείων διαθέτει υπολογιστές, σύνδεση µε το δια-
δίκτυο, εκπαιδευτικά λογισμικά και άλλες υποδομές παρατηρείται ότι οι εκπαιδευτικοί δε 
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χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Yildirim, 2000). Σε αρκετές περιπτώσεις οι στά-
σεις των εκπαιδευτικών και οι δεξιότητες χρήσης των νέων τεχνολογικών εργαλείων αποτε-
λούν ακόμη εμπόδιο στην αποδοχή και ένταξη των ΤΠΕ στην καθημερινή διδακτική πράξη. 
Επίσης, ενώ οι εκπαιδευτικοί, στην πλειοψηφία τους, βλέπουν θετικά την ένταξη των ΤΠΕ στο 
σχολείο, ουσιαστικά η προσέγγισή τους έχει περισσότερο καταναλωτικό χαρακτήρα και λιγό-
τερο βασίζεται σε ένα παιδαγωγικό πλαίσιο που να αξιοποιεί τις ΤΠΕ. Οι αντιλήψεις τους για 
τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση έχουν δευτερεύουσα σημασία για τη στάση τους, είτε αυτή είναι 
θετική είτε  αρνητική (Τζιµογιάννης, 2002). 

Σύμφωνα με τον Ropp (1999), αρκετοί εκπαιδευτικοί έχουν θετικές στάσεις για τις ΤΠΕ αλλά 
πιστεύουν ότι δε διαθέτουν επάρκεια ώστε να διδάξουν με χρήση νέων τεχνολογιών. Σύμ-
φωνα με τη σχετική  βιβλιογραφία φαίνεται ότι η κατάλληλη κατάρτιση και η εμπειρία χρή-
σης Η/Υ αποτελούν τους κυριότερους παράγοντες διαμόρφωσης αρνητικής στάσης των εκ-
παιδευτικών και αποφυγής χρήσης εργαλεία των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους (Yildirim, 2000). 
Αντίθετα, οι πιο πολλές έρευνες δείχνουν ότι οι εκπαιδευτικοί με εμπειρία και γνώσεις στους 
υπολογιστές διαμορφώνουν θετικότερη  στάση σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκ-
παίδευση. Επιπλέον, ένας βασικός παράγοντας που ευνοεί τη διαμόρφωση θετικής στάσης 
για τις ΤΠΕ είναι η αποτελεσματική κατάρτιση των εκπαιδευτικών (Ropp, 1999, Yildirim, 2000, 
Kumar & Kumar, 2003). 

Αρκετές έρευνες στη χώρα μας έχουν δείξει ότι οι εκπαιδευτικοί έχουν στην πλειοψηφία τους 
θετικές στάσεις σχετικά με την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Γκρίτση κ.α., 2000, Καρ-
τσιώτης, 2003, Κυνηγός κ.α., 2000,  Μπίκος, 1995, Tsitouridou & Vrizas, 2003). Σε μια προη-
γούμενη έρευνα που έγινε σε εκπαιδευτικούς της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στα Ιωάν-
νινα προέκυψε ότι, στην πλειονότητά τους, δεν έχουν βασικές δεξιότητες και γνώσεις στους 
υπολογιστές (Εμβαλωτής & Τζιμογιάννης, 1999). Σύμφωνα με τα ευρήματα της ίδιας έρευνας 
το 87% των εκπαιδευτικών του δείγματος πιστεύει ότι οι ΤΠΕ θα έπρεπε να παίζουν έναν 
κυριότερο ρόλο στην εκπαιδευτική πράξη, ενώ θεωρούν ως τα κύρια εμπόδια της μη εφαρ-
μογής των ΤΠΕ στη διδασκαλία τους τις υποδομές σε εξοπλισμό και εκπαιδευτικό λογισμικό. 

Η εισαγωγή των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα της Ελλάδας 

Στις αρχές της δεκαετίας του 1960 στην εκπαίδευση εισάγονται διάφορες μορφές της τεχνο-
λογίας  και αποκτούν ευρεία έκταση κατά τις αρχές του 20ου αιώνα  (Κόμης, 2004 σ.14).  πε-
ρίοδο αυτή εμφανίζεται ο όρος «εκπαιδευτική τεχνολογία», που αναφέρεται στη χρήση των 
τεχνολογιών και των τεχνικών μεσών στη διδασκαλία και τη μάθηση. Η διαμόρφωση της εκ-
παιδευτικής πολιτικής στην Ελλάδα, σχετικά με τις ΤΠΕ, επηρεάστηκε από τις αποφάσεις της 
Ε.Ε. Η προσπάθεια αυτή αποτελεί έκφραση του τεχνολογικού λειτουργισμού και συνδέεται 
με την προσδοκία ότι οι ευρωπαίοι πολίτες που διαθέτουν τεχνολογικό αλφαβητισμό θα συμ-
βάλλουν στην οικοδόμηση της κοινωνίας της γνώσης, που αναμένεται ότι θα έχει σημαντικά 
οικονομικά και κοινωνικά οφέλη για τους κατοίκους της Ένωσης (Παναγιωτακόπουλος & Κου-
στουράκης, 2005). Η αρχική είσοδος των ΤΠΕ στην ελληνική εκπαίδευση έγινε στη Δευτερο-
βάθμια κατά τη διάρκεια της δεκαετίας του 1980, με βάση την τεχνοκεντρική προσέγγιση, 
όπου ο Η/Υ αποτέλεσε ξεχωριστό γνωστικό αντικείμενο του αναλυτικού προγράμματος. Ω-
στόσο, με τη σύγχρονη μεταρρύθμιση της σχολικής γνώσης στην υποχρεωτική εκπαίδευση 
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περάσαμε από την τεχνοκεντρική στην πραγματολογική ή μεικτή προσέγγιση, παρακάμπτο-
ντας την ολοκληρωμένη προσέγγιση των ΤΠΕ (Κόμης & Μικρόπουλος, 2001) 

Η έννοια της αυτοαποτελεσματικότητας (self-efficacy) 

Στην επιστημονική βιβλιογραφία ο όρος αυτοαποτελεσματικότητα  συναντάται τις περισσό-
τερες φορές ως «αντιληπτή αυτοαποτελεσματικότητα», με άλλα λόγια είναι «η αντίληψη του 
ίδιου του ατόμου για την αποτελεσματικότητά του» ή ως “πεποιθήσεις για την αυτοαποτε-
λεσματικότητα”.  Δεν πρόκειται για μια αυθύπαρκτη, αυτόνομη έννοια, ξεκομμένη από τις 
αντιλήψεις του ατόμου, αλλά ορίζεται σε σχέση με αυτές και εμπεριέχει κατά συνέπεια το 
στοιχείο της ατομικής αντίληψης. Δεν αντανακλά την πραγματική ικανότητα του ατόμου, έτσι 
όπως αυτή μπορεί να αξιολογηθεί εξωτερικά, αλλά βασίζεται στην αυτοαντίληψη του σχε-
τικά με την ικανότητά του (Tschannen - Moran & Hoy, 2007: 946; Tschannen-Moran et al., 
1998: 211). Ο Bandura περιγράφει την αυτοαποτελεσματικότητα σαν την εμπιστοσύνη του 
κάθε ατόμου στην ικανότητά του να ελέγχει τα συναισθήματα, τις σκέψεις και τις πράξεις του 
και με αυτόν τον τρόπο να επηρεάζει ένα αποτέλεσμα. Είναι μια ικανότητα παραγωγική στην 
οποία κοινωνικές, γνωστικές και συμπεριφοριστικές ικανότητες πρέπει να οργανωθούν σε 
ενσωματωμένα σχέδια δράσης ώστε να εξυπηρετήσουν αναρίθμητους σκοπούς (Bandura, 
1986). Όπως αναφέρουν οι Dimitriades & Kufidu (2004) η αυτοαποτελεσματικότητα είναι  «η 
πίστη του ατόμου στην ικανότητα του για επιδέξια πραγματοποίηση δραστηριοτήτων». Σύμ-
φωνα με τους Brouwers & Tomic (2000), η φύση της αυτοαποτελεσματικότητας είναι κυ-
κλική. Αυτό έχει ως συνέπεια τη δημιουργία ενός φαύλου κύκλου στην περίπτωση της χαμη-
λής αυτοαποτελεσματικότητας: η χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα οδηγεί σε χαμηλότερους 
στόχους και μειωμένη προσπάθεια και έπειτα σε επιδείνωση της απόδοσης, με απώτερο α-
ποτέλεσμα την αρνητική ανατροφοδότηση της αυτοαποτελεσματικότητας και την περαιτέρω 
μείωση της. Το σθένος της αντιληπτής αυτοαποτελεσματικότητας προβλέπει τη μελλοντική 
πορεία δράσης του ατόμου για την πραγματοποίηση στόχων, η οποία μπορεί να χαρακτηρί-
ζεται από δυναμικότητα, απάθεια ή απόγνωση (Bandura & Locke, 2003: 93-4). 

Αυτοαποτελεσματικότητα και εκπαιδευτικοί 

Η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών έχει συνδεθεί με ένα πλήθος σημαντικών εκ-
παιδευτικών μεταβλητών που αφορούν το σχολικό οργανισμό, τους μαθητές και φυσικά τους 
ίδιους τους εκπαιδευτικούς (Evers et al., 2002: 230). Οι εκπαιδευτικοί με ισχυρή αυτοαποτε-
λεσματικότητα χαρακτηρίζονται από υψηλό επίπεδο οργανωτικότητας και σχεδιασμού και 
είναι αφοσιωμένοι στο διδακτικό τους έργο (Tschannen - Moran & Hoy, 2001). Διάφορες έ-
ρευνες έχουν δείξει ότι η υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα σχετίζεται γενικότερα με την ι-
σχυρή κινητοποίηση για διδασκαλία (Fives, 2003) αλλά και με την επιτυχέστερη αντιμετώ-
πιση της αβεβαιότητας και ρευστότητας της σχολικής τάξης (Raudenbush, Rowan & 
Cheong,1992). Η υψηλή αυτοαποτελεσματικότητα ωθεί τους εκπαιδευτικούς στη θέσπιση υ-
ψηλότερων κριτηρίων τόσο για τους ίδιους όσο και για τους μαθητές τους (Somech & Drach-
Zahavy,2000). Όπως αναφέρουν οι Tschannen – Moran & Hoy (2007), η αυτοαποτελεσματι-
κότητα καθιστά τους εκπαιδευτικούς προσαρμοστικούς σε μία ενδεχόμενη αποτυχία, αφού 
ισχυροποιεί τους μηχανισμούς αντιμετώπισης των δύσκολων καταστάσεων. Αντίθετα, η χα-
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μηλή αυτοαποτελεσματικότητα, υπονομεύει τις προσδοκίες των εκπαιδευτικών για την επι-
τυχία των μαθητών τους, με αποτέλεσμα τη μειωμένη προσπάθεια, την εγκατάλειψη διδα-
κτικών στρατηγικών και την αβασάνιστη παραίτηση (Tschannen-Moran & Hoy, 2007). 

Οριοθέτηση σκοπού της μελέτης 

Σκοπός της συγκεκριμένης έρευνας είναι να εξετάσουμε την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή 
διαδικασία, σε σχέση με τα ατομικά χαρακτηριστικά της προσωπικότητας του εκπαιδευτικού 
που θεωρούνται παράγοντες καθοριστικοί για την εκπαιδευτική ένταξη των Τεχνολογιών 
Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), όπως αυτοαποτελεσματικότητα απλής και προηγμέ-
νης χρήσης των ΤΠΕ, αυτοαποτελεσματικότητα εκπαιδευτικής χρήσης των ΤΠΕ και τις στάσεις 
για την εκπαιδευτική ένταξη των ΤΠΕ. 

Μεθοδολογία έρευνας 
Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 55 εκπαιδευτικοί που υπηρέτησαν στα σχολεία 
της Πρωτοβάθμιας Εκπ/σης Λέσβου κατά το έτος 2012 -2013, σε ποσοστό 10% επί του συνο-
λικού αριθμού. Στο δείγμα μας έγινε αναλογική αντιπροσώπευση του πληθυσμού σύμφωνα 
με το φύλο και την ηλικία των εκπαιδευτικών (Συστηματική δειγματοληψία). 

Για τη συλλογή των δεδομένων επιλέχθηκε η μέθοδος του ανώνυμου ερωτηματολογίου με 
κλειστές ερωτήσεις, το οποίο χρησιμοποιήθηκε σε προγενέστερη έρευνα και η εγκυρότητα 
(validity) του ελέγχθηκε με τη μέθοδο της ανάλυσης σε κύριες συνιστώσες (Principal 
Components Analysis). Το ερωτηματολόγιο διακρίνεται σε τέσσερα μέρη: το 1ο μέρος περι-
λάμβανε ερωτήσεις που αφορούν τα δημογραφικά στοιχεία των ερωτώμενων, το 2ο ερευ-
νούσε τις στάσεις των εκπαιδευτικών ως προς την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικα-
σία, το 3ο τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αυτοαποτελεσματικότητά τους στη  
χρήση  των Τ.Π.Ε.  γενικά και το 4ο τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την αυτοαπο-
τελεσματικότητά τους  στη  χρήση και ένταξη των Τ.Π.Ε.  στη διδασκαλία.  

ΕΥΡΗΜΑΤΑ 

Στάση  των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. 

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν 
στην αναβάθμιση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και πως η χρήση των νέων τεχνολογιών 
στην τάξη μπορεί να βοηθήσει στην αύξηση της αποτελεσματικότητάς της διδασκαλίας (Έ-
χετε τη γνώμη ότι οι νέες τεχνολογίες μπορούν να συμβάλουν στην αναβάθμιση της εκπαι-
δευτικής διαδικασίας;). Οι περισσότεροι συμφωνούν πως με τη χρήση των Ν.Τ. ο χρόνος προ-
ετοιμασίας της διδασκαλίας αυξάνεται και ακόμη και αν οι προϋποθέσεις δεν είναι ευνοϊκές, 
αισθάνονται την ανάγκη να κάνουν χρήση της εκπαιδευτικής τεχνολογίας.  

Ελάχιστοι (5%) πιστεύουν ότι η χρήση των ΤΠΕ αποπροσανατολίζει τους μαθητές από τους 
μαθησιακούς στόχους και πως η χρήση τους είναι χάσιμο χρόνου. Αντιθέτως, η πλειοψηφία 
πιστεύει πως προσελκύουν το ενδιαφέρον των μαθητών στο μάθημα (Θεωρείτε πως με τη 
χρήση νέων τεχνολογιών χάνεται πολύτιμος χρόνος από το μάθημα;).  
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Παρά το γεγονός ότι η πλειοψηφία των εκπ/κών θέλει να σχεδιάσει και να υλοποιήσει σενά-
ρια ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό που αγγίζει σχεδόν το 
27% δηλώνει ανέτοιμο και εχθρικό. 

Αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητάς εκπ/κών στη  χρήση  των Τ.Π.Ε.  γενικά 

Στην πλειοψηφία τους οι εκπ/κοί αισθάνονται ότι είναι ικανοί να χρησιμοποιήσουν τον  Η/Υ 
σε απλές εφαρμογές, όπως την εύρεση ιστοσελίδων στο διαδίκτυο, τη συγγραφή και μορφο-
ποίηση ενός κειμένου. Επίσης, η χρήση του ως μέσο ψυχαγωγίας και επικοινωνίας με άλλα 
άτομα φαίνεται να είναι κάτι σύνηθες και οικείο για τους περισσότερους. Σχεδόν όλοι αισθά-
νονται μεγάλη ικανότητα στη χρήση του υπολογιστή για ενημέρωση. 

Αντίθετα, όταν η χρήση του γίνεται πολυπλοκότερη (μορφοποίηση και επεξεργασία εικόνας, 
εγγραφή CD και DVD, δημιουργία και προβολή μιας παρουσίασης) τότε η αβεβαιότητα και η 
ανασφάλειά τους αυξάνεται, εξαιτίας κυρίως της ελλιπούς εξοικείωσης με το μέσο. Όταν κα-
λούνται να ψάξουν από μόνοι τους τον τρόπο χρήσης και λειτουργίας ενός νέου λογισμικού 
τα ποσοστά αυτά αυξάνονται ακόμη περισσότερο. Τέλος, σε μικρότερο ποσοστό, υπάρχουν 
και εκείνοι  που  δηλώνουν αδύναμοι  για  κάτι τέτοιο. 

Σε γενικές γραμμές οι εκπαιδευτικοί πιστεύουν ότι έχουν ένα μέτριο επίπεδο γνώσεων και 
δεξιοτήτων στη χρήση του H/Y και των νέων τεχνολογιών, που βασίζεται κυρίως στις προσω-
πικές τους απαιτήσεις. 

 

Αντιλήψεις αυτοαποτελεσματικότητας εκπ/κών τους στη χρήση και ένταξη των Τ.Π.Ε.  στη 
διδασκαλία. 

Παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών πιστεύει ότι είναι σε θέση να αξιοποιή-
σει τις Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία, σε απλές εφαρμογές όπως: την αναζήτηση, διερεύ-
νηση και ενσωμάτωση πληροφοριών με τη χρήση ΝΤ για το μάθημα. Επίσης, πιστεύει ότι 
είναι σε θέση να κρίνει κατά πόσο συγκεκριμένες εφαρμογές και δραστηριότητες των Τ.Π.Ε., 
συμβάλλουν στην επίτευξη των στόχων της διδασκαλίας τους και να της ενσωματώσει σε 
αυτή. Όταν όμως καλείται να τα εφαρμόσει όλα αυτά στην πράξη τότε η επιφυλακτικότητά 
του αυξάνει και η αυτοεκτίμηση του φαίνεται ότι πέφτει.  

Η αυτοαποτελεσματικότητα των εκπαιδευτικών φαίνεται να μειώνεται όταν καλούνται να 
χρησιμοποιήσουν τις ΤΠΕ για πιο εξειδικευμένα πράγματα, όπως την επικοινωνία και συνερ-
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γασία των μαθητών με άλλους μαθητές ή με άλλα εκπαιδευτικά ιδρύματα. Τέλος, η πλειο-
ψηφία αισθάνεται ότι δεν μπορεί να  παρακολουθεί  την πρόοδο και να αξιολογεί τους μα-
θητές, όταν χρησιμοποιούν τις Τ.Π.Ε.  

Σε γενικές γραμμές παρατηρούμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θεωρεί πως το επί-
πεδό των γνώσεών τους για την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία είναι μέτριο και αι-
σθάνεται επιφυλακτικότητα στη χρήση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. 

 

Συζήτηση 

Παρατηρούμε λοιπόν μια γενικότερη θετική στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ και 
στα οφέλη που μπορούν να προσφέρουν στην εκπαιδευτική διαδικασία και συγχρόνως μια 
επιφυλακτικότητα στη χρήση τους. Παρά το γεγονός ότι η πλειονότητα των σχολείων διαθέ-
τει τις κατάλληλες υποδομές, οι εκπαιδευτικοί δε χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ στη διδασκαλία 
τους (Yildirim, 2000). Αντίθετα, χρησιμοποιούν τις ΝΤ στην καθημερινότητά τους, εστιάζο-
ντας κυρίως στον καταναλωτικό τους χαρακτήρα και λιγότερο στον παιδαγωγικό τους ρόλο 
(Τζιµογιάννης, 2002). Σύμφωνα με τον Ropp (1999), αυτό οφείλεται στην πίστη τους ότι δε 
διαθέτουν επαρκή κατάρτιση ώστε να διδάξουν με χρήση νέων τεχνολογιών, κάτι που απο-
δεικνύεται και από την έρευνα των Εμβαλωτή & Τζιμογιάννη το 1999. Τέλος, παρατηρούμε 
ότι όσο μεγαλώνει η εμπειρία και οι γνώσεις των εκπ/κών στους υπολογιστές αυξάνεται η 
αυτοαποτελεσματικότητά τους σχετικά με την αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Fives, 
2003). Αντίθετα, η χαμηλή αυτοαποτελεσματικότητα, υπονομεύει τις προσδοκίες τους, με 
αποτέλεσμα τη μειωμένη προσπάθεια, την εγκατάλειψη διδακτικών στρατηγικών και την α-
βασάνιστη παραίτηση (Tschannen-Moran & Hoy, 2007). 

Συμπεράσματα 

Συνοψίζοντας, μπορούμε να πούμε ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών έχει θετική στάση 
απέναντι στις νέες τεχνολογίες και πιστεύει πως η ολική ή μερική εφαρμογή τεχνολογικών 
διαδικασιών και εργαλείων στη διαδικασία της διδασκαλίας και της μάθησης (με σωστό 
τρόπο), μπορεί προσφέρει πολλά στη μαθησιακή διαδικασία βελτιώνοντάς την και κάνοντάς 
την πιο αποτελεσματική. Παρόλα αυτά, υπάρχει μια έντονη επιφυλακτικότητα από την 
πλευρά τους καθώς δε νιώθουν ιδιαίτερα ασφαλείς και σίγουροι για το επίπεδο των γνώσεών 
τους στις Τ.Π.Ε. και δεν θα ήθελαν να «εκτεθούν» στους μαθητές τους. Έτσι, κρίνεται άμεση 
η ανάγκη της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ,  διότι προκειμένου να τις εντάξουν 
στην εκπαιδευτική διαδικασία αλλά και να μπορούν να είναι πάντοτε ενημερωμένοι  στις 
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συνεχείς αλλαγές που συντελούνται στο χώρο των ΤΠΕ, πρέπει να αποκτήσουν κατ’ αρχήν τις 
βασικές γνώσεις και επιπλέον να τους παρέχεται δια βίου επιμόρφωση, κατάρτιση και επα-
νακατάρτιση. 
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Από τη φιλία στον Πλάτωνα και στον Αριστοτέλη στα σύγχρονα κοινωνικά δίκτυα 
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Περίληψη 

Στην εργασία αυτή γίνεται μια σύντομη, αλλά περιεκτική αναφορά στη φιλία κατά τον Πλά-
τωνα και τον Αριστοτέλη και τη φιλία στη σημερινή εποχή, όπως αυτή εκφράζεται μέσω των 
κοινωνικών δικτύων. Η διαδικτυακή κοινωνική δικτύωση επιτρέπει τη δημιουργία συνδέ-
σεων με απεριόριστο αριθμό ανθρώπων που μπορεί να είναι διασπαρμένοι σε όλον τον 
πλανήτη με κριτήριο το κοινό ενδιαφέρον για συγκεκριμένα θέματα. Στόχος της έρευνας 
ήταν να εξεταστεί ο λόγος και τα κριτήρια με τα οποία οι νέοι σε ηλικία χρήστες του διαδι-
κτύου συνάπτουν φιλίες χρησιμοποιώντας το πιο διαδεδομένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, 
το Facebook σε σχέση με τους λόγους και τα κίνητρα που επικαλούνται για την ανάπτυξη 
της φιλίας οι δύο αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι. Το δείγμα της έρευνας ήταν μαθητές σχολεί-
ων της πόλης της Μυτιλήνης, ενώ για τις ανάγκες της συντάχθηκε ερωτηματολόγιο αξιο-
ποιώντας την υπηρεσία google forms. Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάζονται και 
αναλύονται στο κυρίως σώμα της παρούσας εργασίας. 

Λέξεις - κλειδιά: αρχαία ελληνική φιλοσοφία, φιλία, κοινωνικά δίκτυα, μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης, προσωπικά δεδομένα. 
 

Εισαγωγή 

Όπως υποστηρίζουν οι Blieszner & Roberto (2004), η φιλία ορίζεται συνήθως ως μια εθελο-
ντική σχέση, η οποία περιλαμβάνει εγγύτητα, ισότητα, κοινά ενδιαφέροντα και ευχάριστη 
αλληλεπίδραση που ικανοποιεί ορισμένες ανάγκες. Στην εποχή των νέων τεχνολογιών αυτή 
η ανθρώπινη εκδήλωση έχει εισέλθει και στα κοινωνικά δίκτυα. Οι Christakis & Fowler 
(2009) ορίζουν το κοινωνικό δίκτυο ως μια οργανωμένη ομάδα ανθρώπων, η οποία αποτε-
λείται από δύο ειδών στοιχεία: τα ανθρώπινα όντα και τους δεσμούς μεταξύ τους. Αναμφι-
σβήτητα, η κοινωνική δικτύωση αποτελεί μια καθημερινή συνήθεια για πάρα πολλούς αν-
θρώπους και τα κοινωνικά δίκτυα παγκοσμίως αριθμούν εκατομμύρια μέλη. Έχει γίνει μό-
δα, τρόπος αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας.  
 
Στην εργασία αυτή μας απασχολεί η εξωτερίκευση των συναισθημάτων, των προβλημάτων 
και των δυσκολιών που μπορεί να προκύψουν μέσα από τα κοινωνικά δίκτυα, κυρίως για 
τους νέους σε ηλικία χρήστες τους. Έτσι, γενικότερος σκοπός είναι να διερευνηθεί ο βαθμός 
διείσδυσης και ο τρόπος χρήσης του πιο δημοφιλούς μέσου κοινωνικής δικτύωσης, στους 
μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενώ οι ειδικότεροι στόχοι είναι να εξεταστεί ο 
τρόπος που λειτουργεί η φιλία στα κοινωνικά δίκτυα, ο βαθμός συσχέτισης του όρου «φι-
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λία» με τους ορισμούς των αρχαίων φιλοσόφων, Πλάτωνα και Αριστοτέλη και να διερευνη-
θεί ο λόγος για τον οποίο οι νέοι έχουν ανάγκη τη χρήση των κοινωνικών δικτύων. 

 
Η «φιλία» στον Αριστοτέλη 

Ο Αριστοτέλης ασχολείται εκτενώς με το θέμα της φιλίας στα Ηθικά Νικομάχεια (βιβλία Θ,Ι), 
τα Ηθικά Ευδήμεια (βιβλίο Η’) και στο Β’ βιβλίο της Ρητορικής. Η «φιλία» κατέχει κεντρική 
θέση στο φιλοσοφικό του σύστημα, καθώς θεωρείται ένα από τα θετικά στοιχεία για τους 
ανθρώπους και ταυτόχρονα συνδέεται με την αρετή, την οποία κατέχουν οι άνθρωποι με 
καλό χαρακτήρα. Αυτοί μπορούν να εκτιμήσουν και να διατηρήσουν μια γνήσια φιλία (Szaif, 
2011). Στα Ηθικά Νικομάχεια, βιβλίο Θ΄, ο Αριστοτέλης υποστηρίζει ότι η φιλία είναι ένα 
είδος αρετής ή είναι συνυφασμένη με την αρετή («έστι γάρ αρετή τις ή μετ’ αρετης, έτι δ’ 
αναγκαιότατον εις τον βίον»). Ο φιλόσοφος υποστηρίζει ότι η φιλία είναι πολύ αναγκαία 
στη ζωή του ανθρώπου, αφού δε θα είχε κανένα νόημα, ακόμα και αν ο άνθρωπος είχε όλα 
τα άλλα αγαθά («άνευ γάρ φίλων ουδείς ελοιτ’ αν ζην, έχων τα λοιπά αγαθά πάντα»). 

Ο Αριστοτέλης διακρίνει τρία είδη φιλίας: οι κατώτερου επιπέδου φιλίες που επιζητά ο άν-
θρωπος είναι «φιλίες του χρησίμου» («διά το χρήσιμον»), επειδή δεν είναι οικονομικά αυ-
τάρκης. Σε ένα πιο υψηλό επίπεδο, ο άνθρωπος συνάπτει «φιλίες της ηδονής» («δι’ ηδο-
νήν»), δηλαδή απολαμβάνει τη συντροφιά των φίλων του και σε ένα ακόμα πιο υψηλό επί-
πεδο δημιουργεί «φιλίες του αγαθού» («δι’ αγαθόν»), όπου ο φίλος βοηθά το φίλο να ζήσει 
την καλύτερη δυνατή ζωή. Όπως τονίζει σε διάφορα χωρία, αυτό που ωθεί συνήθως τους 
ανθρώπους να ξεκινήσουν μία φιλία είναι η ευχαρίστηση ή η χρησιμότητα που εκπέμπεται 
από τον άλλον, ενώ «η φιλία του χαρακτήρα» που αναφέρεται σε όλες τις ιδιότητες του 
ανθρώπου, έρχεται και παγιώνει τη φιλία. Οι φίλοι, όπως αναφέρει και στο Βιβλίο Θ΄ Ηθικά 
Νικομάχεια 1156 a. 5, πρέπει να έχουν αμοιβαία ευμένεια, να θέλουν εν γνώσει τους ο ένας 
το καλό του άλλου. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άποψη του Αριστοτέλη για τη φιλία που δημιουργείται μεταξύ 
των νέων σε ηλικία ανθρώπων. Οι φιλίες που συνάπτουν οι νέοι άνθρωποι διακρίνονται 
από την ταχύτητα, τη μεταβλητότητα και από την ευχαρίστηση που τους προσφέρουν. Οι 
νέοι ζουν με οδηγό το συναίσθημα και επιδιώκουν πρωτίστως το ευχάριστο και το πρό-
σκαιρο. Περνούν από πολλές μεταπτώσεις, καθώς αγαπούν γρήγορα και σταματούν να α-
γαπούν επίσης γρήγορα. Τους αρέσει να ζουν καθημερινά με τους φίλους τους, να μένουν 
μαζί τους και να απολαμβάνουν τη φιλία τους. Όσο όμως οι νέοι μεγαλώνουν και ωριμά-
ζουν, μεταβάλλονται τα πράγματα που τους δίνουν ευχαρίστηση. Γι’ αυτό μαζί με τη μετα-
βολή εκείνου που τους ευχαριστεί, μεταβάλλεται και η φιλία και μάλιστα η μεταβολή αυτής 
της ευχαρίστησης επέρχεται γρήγορα (1156 a, 4.30). 

Η «φιλία» στον Πλάτωνα 

Ο διάλογος «Περί φιλίας» ή «Λύσις ή περί φιλίας, μαιευτικός», (410 π.Χ - 390 π.Χ) είναι ένα 
από τα πρωτόλεια δημιουργήματα του μεγάλου φιλοσόφου Πλάτωνα. Η φιλοσοφική ανα-
ζήτηση του διαλόγου αφορά στην έννοια και στα χαρακτηριστικά της φιλίας. Η φιλία, όπως 
την παρουσιάζει ο Πλάτωνας, είναι μια εντελώς διαφορετική σχέση και περιορισμένη μετα-
ξύ των ανδρών. Συνδέει μάλιστα τους δύο συμμετέχοντες μέχρι του σημείου της αυτοθυσί-
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ας, διότι η φιλία είναι έμφυτη ανάγκη κάθε φυσιολογικού ανθρώπου – πολίτη για στοργική 
αφοσίωση προς ένα λατρευτό πρόσωπο (Τσακνάκης, 2004). 

Ο Πλάτωνας προσεγγίζει τη φιλική σχέση από διαφορετική σκοπιά. Είναι μια σχέση που 
αναπτύσσεται μεταξύ ανδρών, είναι έμφυτη ανάγκη, όχι γιατί ο άνθρωπος είναι κοινωνικό 
ον, όπως υποστήριξε ο Αριστοτέλης, αλλά γιατί ένας φυσιολογικός άνθρωπος έχει την ανά-
γκη να δείχνει την αφοσίωσή του σε ένα λατρευτό πρόσωπο που το αγαπάει και υπάρχει 
μεταξύ τους μια ηθική, παιδαγωγική σχέση. Για τον Πλάτωνα, ο σκοπός για τον οποίο αξίζει 
να αναπτυχθεί μια φιλία δεν είναι μόνο η αγάπη προς το φίλο, αλλά και η διδαχή, οι συμ-
βουλές και η καθοδήγηση που προσφέρει ο έμπειρος εταίρος στον άπειρο για τα θέματα 
της ζωής. Ο Πλάτωνας ορίζει τη φιλία με μια άλλη ουδέτερη έννοια, το «μήτε αγαθό και 
μήτε κακό», (αλλά το μήτε αγαθόν μήτε κακόν) που είναι φιλικό προς το όμορφο και το α-
γαθό. Αποδέχεται, λοιπόν, ότι η «φιλία» δεν ερμηνεύεται ούτε με την «απόλυτη ομοιότη-
τα» ούτε με την «πλήρη αντίθεση». Οι άνθρωποι δεν κάνουν φίλους ανθρώπους που είναι 
απόλυτα όμοιοι ή απόλυτα αντίθετοι με τους εαυτούς τους. 

Ο Πλάτωνας υποστηρίζει ότι η φιλία αποκτάται μέσα από την ανάγκη που εμφανίζει το ά-
τομο να αποκτήσει κάτι που γνωρίζει ότι στερείται, για παράδειγμα «ένας φτωχός άνθρω-
πος είναι κατ’ ανάγκη φίλος με τον πλούσιο», και «κάθε αμαθής αγαπά και είναι φίλος με 
τον γνώστη» ([…] τον γαρ πένητα τω πλουσίω αναγκάζεσθαι φίλον είναι...και πάντα δη τον 
μη ειδότα αγαπαν τον ειδότα και φιλειν […]). 

Συμπερασματικά, διαπιστώνεται ότι η έννοια της «φιλίας» προσεγγίζεται με διαφορετικό 
τρόπο από τους δύο φιλοσόφους. Ο Αριστοτέλης, θεωρεί ότι η φιλία είναι αρετή και απα-
ραίτητη για τη ζωή του ανθρώπου, ενώ ο Πλάτωνας περιορίζει την ανάπτυξη της φιλίας με-
ταξύ ανδρών και ως μία προσπάθεια καθοδήγησης του πιο έμπειρου εταίρου σε θέματα 
της ζωής. Η φιλία για τον πραγματιστή φιλόσοφο Αριστοτέλη είναι μια έμφυτη ανάγκη του 
ανθρώπου στο πλαίσιο της κοινωνικής του συμβίωσης, ενώ για τον Πλάτωνα είναι μια ανά-
γκη για αφοσίωση σε ένα λατρευτό πρόσωπο.  

Η «φιλία» στα κοινωνικά δίκτυα 

Οι νέοι της εποχής του Αριστοτέλη είναι εντελώς διαφορετικοί από τους νέους της σημερι-
νής ηλεκτρονικής εποχής και αυτό δε θα μπορούσε να είναι αλλιώς. Οι νέοι σε ηλικία χρή-
στες των κοινωνικών δικτύων προτιμούν να επικοινωνούν με τους δικτυακούς φίλους τους, 
που ο αυξανόμενος αριθμός τους δείχνει την αναγνωρισιμότητα του χρήστη, αφού κατά τον 
Rath (2006), κυρίως για τους εφήβους, η αναγνωρισιμότητα παίζει σημαντικό ρόλο. Τα κοι-
νωνικά δίκτυα την προσφέρουν άμεσα και μετρήσιμα με τον αριθμό των φίλων και τον α-
ριθμό των «μου αρέσει» (likes-mania). Ο αριθμός των φίλων και ο αριθμός των «likes» α-
ποδεικνύουν το πόσο δημοφιλής είναι ο χρήστης. Όταν ένας χρήστης κοινωνικού δικτύου 
επιλέγει το «Μου αρέσει» σε μια συγκεκριμένη δημοσίευση, δείχνει στον χρήστη που ανέ-
βασε τη δημοσίευση αλλά και σε όλους τους φίλους του ότι του αρέσει η δημοσίευση, χω-
ρίς κάποιο άλλο σχόλιο. Κάτω από τη δημοσίευση θα φαίνεται ότι δηλώθηκε πως η δημοσί-
ευση αυτή αρέσει στο χρήστη, αλλά και σεόλους τους άλλους χρήστες που αρέσει αυτή η 
δημοσίευση. Αναλυτικά γίνονται τα παρακάτω: 
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• Κάτω από τη δημοσίευση θα εμφανιστεί ότι άρεσε στο χρήστη που το δήλωσε. 
• Στο Χρονολόγιό του χρήστη που έκανε τη δήλωση θα δημοσιευθεί μια ανακοίνωση 

ότι του άρεσε η δημοσίευση αυτή του φίλου.  
• Ο φίλος θα ειδοποιηθεί ότι σας άρεσε η δημοσίευση του. 

 
Ο φίλος για τους δύο αρχαίους φιλοσόφους ενδιαφέρεται για το φίλο του και μάλιστα η 
φιλία μεταξύ τους φτάνει στο σημείο της αφοσίωσης και της αυτοθυσίας. Αντιθέτως, οι νέοι 
σε ηλικία χρήστες των κοινωνικών δικτύων δε διστάζουν να δημοσιοποιήσουν χωρίς φιλ-
τράρισμα θέματα που τους απασχολούν, από τα πιο αστεία μέχρι πολύ σοβαρά. Οι νέοι, 
παρασυρόμενοι από την αίσθηση ανωνυμίας που παρέχει το μέσο, ουσιαστικά ανακοινώ-
νουν αυτά που βιώνουν ή αισθάνονται, ελπίζοντας σε κάποια βοήθεια. Σπάνια όμως η λύση 
έρχεται από την «ηλεκτρονική κοινοποίησή» τους σε γνωστούς και αγνώστους, ενώ ο αριθ-
μός των «μου αρέσει» (like) που δέχεται το πρόβλημα που εκτίθεται, δεν προσφέρει κάτι 
στον εκτιθέμενο (Σαμαρά, 2011).  
 
Η πρόοδος των ΤΠΕ και η δυνατότητα πρόσβασης σε πληθώρα από διαδικτυακές εφαρμο-
γές, επιτρέπουν τη συλλογή προσωπικών δεδομένων και την εκτέλεση αυτοαξιολόγησης 
μέσω δοκιμών, συγκρίσεων και πειραματισμών. Όλα αυτά μπορεί να αποτελούν χρήσιμα 
και αξιοποιήσιμα δεδομένα, αλλά αν χρησιμοποιηθούν κακόβουλα μπορεί να προκαλέσουν 
σημαντικά προβλήματα. Το ενδιαφέρον απεικόνισης σε αριθμούς ως αυτοαντιπροσωπευτι-
κή οπτικοποίηση είναι φανερό σε δικτυακούς τόπους κοινωνικής δικτύωσης (Οδηγός α-
σφαλείας στον Ιστοχώρο Facebook, 2011). Οι Sjöklint, Constantiou & Trier (2013) προτεί-
νουν ένα πλαίσιο που στηρίζεται θεωρητικά σε τρεις πυλώνες: θεωρία αυτοδιάθεσης, ευρε-
τική διαδικασία λήψης αποφάσεων και τα συμπεριφορικά οικονομικά. 
Ωστόσο, μπορεί να υπάρχουν και προβλήματα από την αλόγιστη επικοινωνία με 
αγνώστους, την υπερέκθεση προσωπικών στοιχείων, την ψευδαίσθηση της ανωνυμίας και 
ατιμωρησίας για πράξεις και συμπεριφορές στο διαδίκτυο. Αλλά σημαντική είναι και η 
επίπτωση που μπορεί να έχει το συγκεκριμένο μέσο κοινωνικής δικτύωσης από την απώ-
λεια της ισορροπίας ανάμεσα στην πραγματική και στη διαδικτυακή ζωή που μπορεί να 
συμβεί λόγω της ελκυστικότητας και της ευκολίας στη χρήση του. Το σχολείο μπορεί να 
διαδραματίσει σημαντικό ρυθμιστικό ρόλο στη σχέση των νέων με το διαδίκτυο και είναι ο 
φορέας μέσω του οποίου οι νέοι επιθυμούν να ενημερωθούν (Μακροβασίλης κ.ά., 2012).  
 
Το διαδίκτυο προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες έκφρασης δημιουργικότητας (Ηλιάδης, 
2009), συνεργασίας (Θεοφανέλλης κ.ά. 2013), επιμόρφωσης (Παπαδάκης & Καλογιαννάκης, 
2014) που μπορούν να αξιοποιηθούν από τους μαθητές με ή χωρίς την ενθάρρυνση του 
σχολείου. Μια από τις βασικές χρήσεις του είναι η επικοινωνία, η οποία μπορεί να υλοποι-
ηθεί με διάφορες υπηρεσίες του διαδικτύου, όπως το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο (e-mail), 
την τηλεδιάσκεψη, τις υπηρεσίες μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο, τα τηλεφωνήματα μέ-
σω διαδικτύου (Κουντζέρης & Κωνσταντάτος, 2010) και άλλες νέες υπηρεσίες που εμφανί-
ζονται με τη συνεχή εξέλιξή του. 
 
Με δεδομένη την ανάγκη των νέων για κοινωνικότητα, τον περιορισμένο χρόνο που διαθέ-
τουν (Μακρή-Μπότσαρη, 2006), καταφεύγουν στην εύκολη χρήση της διαδικτυακής 
κοινωνικής δικτύωσης αναζητώντας αναγνωρισιμότητα και “μετρήσιμη δημοφιλία” μέσω 

1448

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



του αριθμού των εικονικών φίλων που “συλλέγουν”, συχνά χωρίς κανένα φίλτρο ή με πολύ 
χαλαρά φίλτρα. Κατά τη διαδικτυακή επικοινωνία, οι μαθητές παρασύρονται από την 
ευκολία χρήσης και πλασματικής εξοικείωσης στην επικοινωνία που δημιουργεί το μέσο, με 
αποτέλεσμα να προχωρούν πολύ γρήγορα σε πολύ στενές σχέσεις και να εκτίθενται σε 
άγνωστα άτομα που μπορεί να είναι αυτά που περιγράφονται στο προφίλ τους αλλά 
μπορεί και όχι. Έτσι, μοιάζουν πολύ με τους νέους που περιγράφει ο Αριστοτέλης, οι οποίοι 
συνάπτουν φιλίες που διακρίνονται από την ταχύτητα, τη μεταβλητότητα και από την ευχα-
ρίστηση που τους προσφέρουν, διότι, κατά τη γνώμη του αρχαίου φιλοσόφου, οι νέοι ζουν 
με οδηγό το συναίσθημα και επιδιώκουν πρωτίστως το ευχάριστο και το πρόσκαιρο. 
 
Τα διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν πολλές δυνατότητες και ευκολίες στην 
επικοινωνία. Οι μαθητές είναι ευάλωτοι κυρίως λόγω απειρίας στη ζωή επιθυμώντας να 
ζήσουν γρήγορα. Το μέσο παρασύρει σε γρήγορη εξοικείωση και έκθεση και οι μαθητές 
συχνά φτάνουν σε καταστάσεις που δεν μπορούν να διαχειριστούν.  
 
Αυτό που είναι σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να αντιληφθούν την επικινδυνότητα, το 
πλασματικό της διαδικτυακής “φιλίας”, καθώς η διαδικτυακή έκθεση όσο εικονική και αν 
φαίνεται, μπορεί να έχει σημαντικές και πραγματικές συνέπειες. Οι μαθητές αναζητώντας 
τη φιλία “καταναλώνουν” πολύτιμο χρόνο σε διαδικτυακά κοινωνικά δίκτυα που 
προσφέρουν πολύ περιορισμένες δυνατότητες φιλίας χάνοντας την ευκαιρία να κάνουν 
φιλίες στην πραγματική ζωή. 
 
Τα κοινωνικά δίκτυα ειδικότερα δεν είναι κάτι βραχυχρόνιο, αλλά θα έχουν διάρκεια στο 
μέλλον, αφού αποτελούν ένα μίγμα στιγμιαίας επικοινωνίας, διαφήμισης και ιδιαίτερα ε-
στιασμένων ειδήσεων. Ως μέσα, έχουν εξαιρετικά ταχεία ανάπτυξη, έλλειψη ρύθμισης και η 
χρήση τους παρουσιάζει σημαντική ποικιλομορφία. Επίσης, υπάρχει ευρύ πεδίο αξιοποίη-
σης από εκπαιδευτικούς και σχολικές μονάδες με καθαρά πλεονεκτήματα. Ωστόσο, υπάρ-
χουν και κίνδυνοι όπως το «δημοσίευσε τώρα και σκέψου το αργότερα» που μπορεί να έχει 
άσχημες συνέπειες σε εκπαιδευτικούς. Μια κατάλληλη προσέγγιση και οι καθαρές κατευ-
θύνσεις είναι απαραίτητες για τη διατήρηση υπεύθυνου κλίματος αξιοποίησης των κοινω-
νικών δικτύων από τους εκπαιδευτικούς (E-safety support, 2013).  
 

Ερευνητικό ερώτημα της εργασίας 

Στόχος της εργασίας είναι να αντιληφθούμε τον τρόπο που οι μαθητές χρησιμοποιούν το 
κοινωνικό δίκτυο ως μέσω σύναψης φιλίας. Συγκεκριμένα θα θέλαμε να εντοπίσουμε ποια 
είναι η σχέση ανάμεσα στο μεγάλο αριθμό φίλων και το υψηλό ποσοτό αυτών που είναι 
άγνωστοι καθώς και τα κριτήρια αποδοχής φίλων. Τέλος, επιδιώξαμε να διερευνήσουμε τον 
τρόπο με τον οποίο αξιοποιείται η φιλία στα κοινωνικά δίκτυα. 
 

Διεξαγωγή της έρευνας 

Για να διερευνηθεί ο βαθμός διείσδυσης και ο τρόπος χρήσης του πιο δημοφιλούς μέσου 
κοινωνικής δικτύωσης στους μαθητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διεξήχθη έρευνα 
σε σχολεία της πόλης της Μυτιλήνης, τα αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην 
παρούσα εργασία. Συγκεκριμένα, για να διερευνηθεί η συμπεριφορά των μαθητών σχετικά 
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με το θέμα της φιλίας στο συνήθως χρησιμοποιούμενο κοινωνικό δίκτυο, facebook,  
χρησιμοποιήθηκαν τέσσερις ερωτήσεις. Το διαδικτυακό ερωτηματολόγιο υλοποιήθηκε με 
την υπηρεσία google forms που συμπληρώθηκε ανώνυμα από 128 συνολικά μαθητές 
Γυμνασίων και Γενικών Λυκείων της πόλης της Μυτιλήνης. 
 

Μεθοδολογία έρευνας 

Επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο να αποτελείται από τέσσερις μόνο ερωτήσεις, ώστε να είναι 
σύντομο και εύκολο στη συμπλήρωσή του από τους μαθητές. Το ερωτηματολόγιο συμπλη-
ρώθηκε στο τέλος μαθήματος όπου είχε γίνει παρουσίαση της δυνατότητας δημιουργίας 
ερωτηματολογίων με το εργαλείο google forms. Το ερωτηματολόγιο περιείχε τις παρακάτω 
ερωτήσεις:  
 
1η ερώτηση 
Πόσους φίλους έχετε στο κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείτε συχνότερα; (επιλογή 
ανάμεσα σε 4) 
 
2η ερώτηση 
Τι ποσοστό εξ αυτών γνωρίζετε ως φίλους στην πραγματική ζωή; (επιλογή ανάμεσα σε 4) 
 
3η ερώτηση 
Τι σας ωθεί να κάνετε αίτημα φιλίας ή αποδοχή (επιλέγουν όσα θέλουν) 
(φωτογραφία,  φίλοι φίλων, μέλος ομάδας, υπάρχουσα γνωριμία, άλλο) 
 
4η ερώτηση 
Πώς αξιοποιείτε τη φιλία στο κοινωνικό δίκτυο; 
(για επικοινωνία, για εργασία, για δικτύωση, άλλο) 
 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Όσον αφορά στα αποτελέσματα της έρευνας και σχετικά με την πρώτη ερώτηση, για το 
μέγεθος των σχολικών μονάδων που ανήκουν οι μαθητές είναι φυσιολογικό να γνωρίζουν 
200- 300 άτομα. Αν υπολογιστούν και οι εξωσχολικές δραστηριότητες, συγγενείς και άλλες 
γνωριμίες, θεωρούμε ότι οριακά μπορούν να φτάσουν τα 400 με 450 άτομα, τα οποία 
γνωρίζουν στην πραγματική ζωή. Μπορούμε με σχετική ασφάλεια να θεωρήσουμε ότι σε 
μαθητές που έχουν πάνω από 500 φίλους (25%), μέσα σε αυτούς υπάρχουν πολλοί εντελώς 
άγνωστοι, άτομα που δεν έχουν συναντήσει ποτέ στην πραγματική ζωή.  
 
Τα αποτελέσματα της δεύτερης ερώτησης συμφωνούν με τα συμπεράσματα που 
προέκυψαν από την πρώτη και ίσως παρουσιάζουν μια άσχημη πλευρά της χρήσης του 
κοινωνικού δικτύου. Το ενδιαφέρον στην ερώτηση αυτή είναι ότι οι μαθητές της 
δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης των σχολείων της πόλης της Μυτιλήνης γνωρίζουν ότι 
ανάμεσα στους φίλους τους υπάρχουν άγνωστοι και ότι μοιράζονται με αυτούς προσωπικά 
τους δεδομένα. Σε συζητήσεις με τους μαθητές, κατά τη διάρκεια ενημερώσεων ή 
ημερίδων, κανένας δεν αισθάνεται άνετα στην ιδέα να μοιραστεί τις “προσωπικές” του 
φωτογραφίες με τους γονείς ή συγγενείς ή φίλους των γονιών του. Ωστόσο οι άγνωστοι 
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«φίλοι» του θα μπορούσε στην καλύτερη περίπτωση να είναι κάποιοι από αυτούς. 
 
Τα αποτελέσματα από την ανάλυση της ερώτησης 3 δείχνουν ότι το 35% αυτών που απά-
ντησαν είναι θετικό στο να να κάνει φίλους άτομα που δεν τα γνωρίζει, είτε επειδή έχουν 
ωραία φωτογραφία στο προφίλ τους (5%), είτε επειδή είναι φίλοι φίλων (17%), είτε επειδή 
ανήκουν σε μια κοινή ομάδα (13%). Στην πραγματικότητα, τα άτομα αυτά είναι τελείως ά-
γνωστα και κανείς δεν μπορεί να εγγυηθεί ότι είναι “πραγματικά” αυτοί που δηλώνουν. 
Επομένως, ένα ποσοστό της τάξεως του 35% των μαθητών ρισκάρουν κάνοντας φίλους, χω-
ρίς να αναγνωρίζουν ότι μπορεί να υπάρχει κίνδυνος από τη διασπορά των στοιχείων που 
μοιράζονται με αυτούς.  
 
Τέλος, οι απαντήσεις στην ερώτηση 4 δείχνουν ότι ένα μέρος των μαθητών (35%) βλέπει 
ωφελιμιστικά τη χρήση του κοινωνικού δικτύου δίνοντας έμφαση στην εργασία και στη 
δικτύωση. 
 
Ερώτηση 1: Πόσους φίλους έχετε στο κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείτε συχνότερα; 
(επιλογή ανάμεσα σε 4) 
 

Αριθμός φίλων Συχνότητα Ποσοστό 

1-50  8  6% 

51-200 42 33% 

201-500 34 27% 

501-1000 24 19% 

>1001 8 6% 
 
Ερώτηση 2: Τι ποσοστό αυτών γνωρίζετε ως φίλους στην πραγματική ζωή; (επιλογή 
ανάμεσα σε 4) 
 

Ποσοστό Χαρακτηρισμός Συχνότητα Ποσοστό 

0-20% Σχεδόν κανένα 6 5% 

21-50% Κάτω από τους μισούς 10 8% 

51-80% Τους περισσότερους 38 30% 

81-100% Σχεδόν όλους 74 58% 
 
 
Ερώτηση 3: Τι σας ωθεί να κάνετε αίτημα φιλίας ή αποδοχή (επιλέγουν όσα θέλουν) 
1. φωτογραφία 
2. φίλοι φίλων 
3. μέλος ομάδας 
4. υπάρχουσα γνωριμία 
5. άλλο 
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Η φωτογραφία 8 5% 

Είναι φίλοι φίλων 30 17% 

Είναι μέλη της ομάδας 
που ανήκω 

22 13% 

Είναι άτομα που 
γνωρίζω 

105 61% 

Άλλο 8 5% 
 
 Ερώτηση 4: Πώς αξιοποιείτε τη φιλία στο κοινωνικό δίκτυο που χρησιμοποιείτε συχνότερα; 
α. για επικοινωνία 
β. για εργασία 
γ. για δικτύωση 
δ. άλλο 
 

 Συχνότητα Ποσοστό 

επικοινωνία 111 59% 

εργασία 31 16% 

δικτύωση 36 19% 

Άλλο 10 5% 
 
Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής της  έρευνας  έγινε προσπάθεια για στατιστική τεκμηρίω-
ση των παραπάνω δεδομένων, όμως δεν υπήρξε στατιστικά σημαντικό αποτέλεσμα. Συγκε-
κριμένα, δοκιμάστηκε αν υπάρχει συσχέτιση ανάμεσα στο μεγάλο αριθμό φίλων και το υ-
ψηλό ποσοστό αυτών που είναι άγνωστοι, αλλά δεν υπήρχε. Κατόπιν δοκιμάστηκε να δια-
πιστωθεί αν υπήρχε συσχέτιση ανάμεσα στο μεγάλο αριθμό φίλων και τα χαλαρά κριτήρια 
αποδοχής φίλων, αλλά πάλι δεν υπήρχε. 
 

Συμπεράσματα 

Η φιλία στα κοινωνικά δίκτυα φαίνεται να μοιάζει περισσότερο με τη φιλία όπως την περι-
γράφει ο Αριστοτέλης παρά με τη φιλία στον Πλάτωνα. Θεωρούμε ότι η λέξη φιλία είναι 
υπερβολική για να χρησιμοποιείτε στα κοινωνικά δίκτυα και ότι θα πρέπει να αντικαταστα-
θεί με πιο ουδέτερη έννοια, η οποία να μην εμπεριέχει τόση φόρτιση (Vernon, 2006). Όπως 
προέκυψε από την έρευνα, είναι ανησυχητικό το μεγάλο ποσοστό των μαθητών (25%) που 
προσπαθεί να αυξήσει τον αριθμό των φίλων που έχει στο κοινωνικό δίκτυο, επιλέγοντας 
φίλους με χαλαρά κριτήρια. Στο σημείο αυτό θεωρούμε ότι θα πρέπει να ληφθεί μέριμνα 
για την εκπαίδευση των μαθητών σχετικά με το μοίρασμα των προσωπικών τους δεδομέ-
νων και τους κανόνες συμπεριφοράς στο διαδίκτυο. Ιδιαίτερα στις μικρές κοινωνίες, όπου 
οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζονται μεταξύ τους, η επαφή με αγνώστους είναι επικίνδυ-
νη και οι έφηβοι είναι λιγότερο έτοιμοι για τέτοιες επαφές, ενώ ταυτόχρονα θέλουν να 
γνωρίσουν τον έξω κόσμο. 
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Γενικότερα, η χρήση των κοινωνικών δικτύων μπορεί να περιέχει κάποια ωφέλεια, σε όποια 
μορφή και αν γίνεται (επικοινωνία, εργασία, δικτύωση ή για όποιο άλλο λόγο), είναι σημα-
ντικό οι μαθητές να το αναγνωρίζουν αυτό. Προτείνουμε, λοιπόν,  την εκπαίδευση των μα-
θητών θεωρητικά και πρακτικά στην αξιοποίηση των κοινωνικών δικτύων, ώστε να γνωρί-
ζουν τα θετικά και τα αρνητικά σημεία τους. Η εκπαίδευση αυτή μπορεί να γίνει μέσω κλει-
στών κοινωνικών δικτύων με εκπαιδευτικό προσανατολισμό, όπως το Edmodo. Οι εκπαι-
δευτικοί μετά από κατάλληλη επιμόρφωση μπορούν να αναλάβουν αυτό το ρόλο περισσό-
τερο στα μαθήματα Πληροφορικής αλλά και σε άλλα μαθήματα, όπως η γλώσσα ή μαθήμα-
τα με κοινωνικό περιεχόμενο. 
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Από την παραδοσιακή στην ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling) 
Πλεονεκτήματα και νέες προκλήσεις στην εκπαίδευση 
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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εισήγησης είναι να περιγράψει τα χαρακτηριστικά και το σημαντικό 
ρόλο της ψηφιακής αφήγησης ως μια πρωτοποριακή μέθοδο διδασκαλίας κι επιπλέον να 
ερευνήσει τις δυνατότητες της χρήσης της στην εκπαίδευση. Δίνεται έμφαση στον τρόπο με 
τον οποίο συνδυάζεται η παραδοσιακή αφήγηση με τα πολυμέσα και τα σύγχρονα εργαλεία 
τηλεπικοινωνίας του 21ου αιώνα, έτσι ώστε οι μαθητές να αποκτήσουν τεχνικές και κοινωνι-
κές δεξιότητες αξιοποιώντας δημιουργικά τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας κι ενημέρω-
σης. Προκειμένου να γίνει κατανοητός ο τρόπος με τον οποίο η τέχνη της αφήγησης ε-
μπλουτίζεται από μια ποικιλία πολυμεσικών εργαλείων, παρουσιάζονται τα πιο σημαντικά 
στοιχεία για τη δημιουργία μιας ψηφιακής ιστορίας, καθώς και τα πλεονεκτήματα και οι 
νέες προοπτικές που δημιουργούνται στην εκπαιδευτική διαδικασία με σκοπό να προσφέ-
ρουν στους εκπαιδευτικούς δημιουργικούς τρόπους για να εισάγουν τους μαθητές στη χρή-
ση ψηφιακών εργαλείων ως μέσο προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας.  

Λέξεις – κλειδιά: παραδοσιακή αφήγηση, ΤΠΕ, ψηφιακή αφήγηση, πρωτοποριακή διδα-
σκαλία. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τον Barthes (1981) το αφήγημα αρχίζει με την ίδια την ιστορία της ανθρωπότη-
τας. Μέσα απ’ αυτό ο άνθρωπος προβάλλει την επιθυμία του να ερμηνεύσει τον κόσμο. Για 
διαφορετικούς πολιτισμούς που αναπτύχθηκαν σε διαφορετικές χρονικές περιόδους οι ι-
στορίες αποτέλεσαν μορφή επικοινωνίας και μέσο διδασκαλίας για τις επόμενες γενιές 
(Miller, 2013). Ανεξάρτητα από τον δημιουργό της, κάθε μορφή αφήγησης μεταφέρει μη-
νύματα και ιδέες που ενώνουν τους ανθρώπους (Mello, 2001). Στην εκπαίδευση διαδραμα-
τίζει σημαντικό ρόλο ενισχύοντας την ανάπτυξη των διανοητικών και ψυχοπνευματικών 
δεξιοτήτων με σκοπό τα παιδιά να εξελιχθούν σε ολοκληρωμένες προσωπικότητες και να 
ζήσουν δημιουργικά (ΔΕΠΠΣ, 2003). Ωστόσο, η δυναμική εξέλιξη των ΤΠΕ και η εγκάρσια 
εισβολή τους σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επηρέασε και οδήγησε 
την εκπαιδευτική διαδικασία σε νέους προβληματισμούς και αναζητήσεις (Ράπτης & Ράπτη, 
2004). Στα μέσα του 21ου αιώνα το άτομο έχει τη δυνατότητα να συλλέγει πληροφορίες από 
πολυάριθμα μέσα, να τα διαχειρίζεται ταυτόχρονα, να αλληλεπιδρά με τις πηγές και να α-
ναπτύσσει την ικανότητα να καταλήγει σε λογικά συμπεράσματα ενώνοντας τα κομμάτια 
αυτού του αποσπασματικού κόσμου. Σε αυτή την εξέλιξη έχει συμβάλλει η συνύπαρξη δια-
φορετικών εκφραστικών μέσων όπως η εικόνα, ο ήχος και το βίντεο αλλάζοντας τις εμπειρί-
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ες, τα ερεθίσματα και την επικοινωνία των ανθρώπων (Handler – Miller, 2004). Χαρακτηρι-
στικό της εξέλιξης των ΤΠΕ είναι και η επιρροή τους στην παραδοσιακή αφήγηση, η οποία 
δημιούργησε μια νέα μορφή αφήγησης, την ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling). Η ψη-
φιακή αφήγηση συνδυάζει την παραδοσιακή αφήγηση με τον διάχυτο δυναμισμό των ψη-
φιακών μέσων. Πρόκειται για ένα ιδιαίτερα χρήσιμο εργαλείο, το οποίο μπορεί να βρει ε-
φαρμογή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες και παράλληλα προσφέρει την δυνατότητα σε 
κάθε άτομο να μοιραστεί τη δική του ιστορία με έναν εναλλακτικό τρόπο. Ένα πλήθος ερευ-
νών μέχρι σήμερα έχει μελετήσει την αποτελεσματικότητά της ενώ πολλά ερωτήματα και 
προβληματισμοί σχετικά με τους κινδύνους που ελλοχεύουν έχουν απασχολήσει και απα-
σχολούν ακόμη την εκπαιδευτική κοινότητα.  

Η δύναμη της αφήγησης και οι θετικές επιδράσεις της στα παιδιά 

Η παρουσία του αφηγήματος σε κάθε μορφή ανθρώπινων εκδηλώσεων διαχρονικά δηλώνει 
την αδιάλειπτη σχέση του με τον άνθρωπο.H ανάγκη για ιστορίες είναι βαθιά ριζωμένη στο 
εξελικτικό στάδιο της ψυχής κάθε ανθρώπου. Η αφήγηση ιστοριών, μύθων και παραμυθιών 
αποτελούσε σε παλαιότερα κοινωνικά πλαίσια ένα είδος προφορικής ψυχαγωγίας και συ-
νέβαλε στη διατήρηση της ατομικής και συλλογικής ταυτότητας και στην οικοδόμηση συλ-
λογικής μνήμης. Τα παραπάνω δημοφιλή αφηγηματικά μέσα συνιστούσαν αναπόσπαστο 
κομμάτι της κοινωνικής εμπειρίας, βοηθώντας τα άτομα να επικοινωνούν μεταξύ τους και 
να οργανώνουν τα βιώματά τους, ατομικά και κοινωνικά, σε νοητικές αναπαραστάσεις μέ-
σω της χρήσης του συμβολικού λόγου. Επιπλέον, ένα γεγονός που υποδεικνύει πως η αφή-
γηση αποτελεί θεμελιώδη πολιτιστική διαδικασία και στις μέρες μας είναι η ύπαρξή της σε 
όλα τα μέσα επικοινωνίας του σύγχρονου ψηφιακού πολιτισμού από τις κινηματογραφικές 
ταινίες, τις διαφημίσεις έως και τις ιστοσελίδες. Ακόμη και στα δελτία ειδήσεων ή στα ντο-
κιμαντέρ οι δημιουργοί καταφεύγουν στην αφηγηματική μορφή για να προσδώσουν αξία 
στο περιεχόμενο (Bordwell, Thompson, 2009). «Η ιστορία» συγκινεί το κοινό και αποτελεί 
κέντρο αναφοράς των συζητήσεων ανεξάρτητα από το μέσο στο οποίο προβάλλεται. Καθώς 
οι ιστορίες και τα παραμύθια αγγίζουν ζητήματα και συναισθηματικές εμπειρίες της παιδι-
κής ηλικίας κεντρίζουν το ενδιαφέρον των παιδιών και κινητοποιούν τους μηχανισμούς της 
προβολής και της ταύτισης (Von Franz, 1996). Αποτελούν, λοιπόν, ένα ιδιαίτερα χρήσιμο 
εκπαιδευτικό εργαλείο, το οποίο βοηθά τα παιδιά σε πολλούς τομείς με ποικίλους τρόπους. 
Προσφέρουν ψυχαγωγία ενώ παράλληλα αποτελούν πηγή γνώσης εισάγοντάς τα στα στοι-
χεία του πνευματικού τους πολιτισμού και των παραδόσεων με φυσικό τρόπο με αποτέλε-
σμα να κατανοούν πιο εύκολα τα ιστορικά γεγονότα (Γεωργιάδου κ.α., 2008). Επίσης, βοη-
θούν στην ανάπτυξη των γλωσσικών δεξιοτήτων. Μέσα από την αφήγηση, τα παιδιά μαθαί-
νουν να εκφράζονται και καλλιεργείται σε μεγάλο βαθμό ο διάλογος (Γεωργιάδου κ.α., 
2008). Ένας ιδιαίτερα σημαντικός σκοπός που επιτυγχάνεται μέσα από την αφήγηση μύθων 
και ιστοριών είναι και η ανάπτυξη της δημιουργικής φαντασίας των παιδιών, η οποία είναι 
απαραίτητη για την ψυχοσυναισθηματική τους υγεία. Σύμφωνα με τον Bettelheim (1995) τα 
παιδιά έχουν τη δυνατότητα να αναγνωρίσουν, να περιγράψουν και να εκφράσουν τα αρ-
νητικά τους συναισθήματα, να αποδώσουν μια σημασία στα προσωπικά τραυματικά τους 
βιώματα, να αναζητήσουν και να βρουν ένα νόημα στη ζωή τους. Τέλος, μέσα από το ρόλο 
του αφηγητή τα παιδιά αντιλαμβάνονται πως μπορούν να δομήσουν τη δική τους προσωπι-
κότητα παρά τις εξωτερικές αντιξοότητες, τις εσωτερικές συγκρούσεις ή τα αδιέξοδα που 
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βιώνουν. Λαμβάνοντας την προσοχή και το ενδιαφέρον άλλων ακροατών ενισχύεται η αυ-
τοπεποίθησή τους και έμμεσα αντιμετωπίζουν τους φόβους και τους προβληματισμούς 
τους. Συνοψίζοντας, οι διάφορες τεχνικές αφήγησης σύμφωνα με τον Πουρκό (2010) συμ-
βάλλουν από την ενεργοποίηση ποικίλων ψυχολογικών διεργασιών όπως η φαντασία, η 
μνήμη και η προσοχή έως τη διεύρυνση της ενεργητικής κοινωνικο – ηθικής δεκτικότητας 
του ακροατή. Προσφέρουν καλύτερη γνώση του εαυτού και των άλλων ενισχύοντας έτσι τη 
συναισθηματική νοημοσύνη (Mello. 2001), ενισχύουν την ανάπτυξη υγιούς αυτοαντίληψης 
και προσωπικής ταυτότητας (Paley, 1990) και καλλιεργούν πολιτισμική ευαισθησία όταν τα 
παιδιά εκτίθενται σε αφήγηση ιστοριών από διαφορετικά πολιτισμικά πλαίσια (McCabe, 
1997). 

 Ψηφιακή αφήγηση (Digital Storytelling)  

Ορισμός και Ιστορική Αναδρομή 

Σημαντικές αλλαγές που σχετίζονται με τις τεχνολογικές εξελίξεις έχουν επηρεάσει και την 
αφήγηση όπως ήδη προαναφέρθηκε. Με την εισαγωγή των πολυμεσικών στοιχείων δη-
μιουργήθηκε μια νέα μορφή αφήγησης, η ψηφιακή αφήγηση (digital storytelling). Με τον 
όρο ψηφιακή αφήγηση εννοούμε την αφήγηση, όπως αυτή πραγματώνεται σε ψηφιακά 
παιχνίδια και άλλες διαδραστικές εφαρμογές, αλλά και τη δημιουργία οπτικοακουστικού 
υλικού με τη χρήση ψηφιακών εργαλείων ως μέσο προσωπικής έκφρασης και επικοινωνίας 
(Handler – Miller, 2004). Το Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης στο Μπέρκλεϋ της πολιτείας Καλι-
φόρνια των Η.Π.Α. (2011) συμπληρώνει πως η ψηφιακή αφήγηση είναι μια πιο σύγχρονη 
και μοντέρνα έκφραση της αρχαίας τέχνης της αφήγησης, η οποία χρησιμοποιείται μέχρι 
σήμερα για την απόκτηση γνώσεων, ηθικής και αξιών. Οι ιστορίες έχουν αλλάξει πολλές 
φορές μορφή κι έχουν προσαρμοστεί σε κάθε επικοινωνιακό μέσο που έχει αναδειχθεί μέ-
χρι σήμερα συμπεριλαμβανομένου και του ηλεκτρονικού υπολογιστή που κατέχει ιδιαίτερα 
σημαντική θέση στη σημερινή ψηφιακή εποχή που διανύουμε. Ο όρος ψηφιακή αφήγηση 
επινοήθηκε από τον καλλιτέχνη και παραγωγό Dana Atchley, ο οποίος σκέφτηκε να προ-
σαρμόσει και να βελτιώσει τις ιστορίες του με τη χρήση ψηφιακών μέσων και εργαλείων 
(McLellan, 2006). Το 1994 μαζί με τον θεατρικό παραγωγό Joe Lambert ίδρυσαν το Κέντρο 
Ψηφιακών Μέσων (Digital Media Center) στο Σαν Φρανσίσκο. Μετά από τέσσερα χρόνια 
μετονομάστηκε σε Κέντρο Ψηφιακής Αφήγησης, μεταφέρθηκε στο Μπέρκλεϋ της Καλιφόρ-
νια και ξεκίνησε πολυάριθμα σεμινάρια σε μια πληθώρα επαγγελματιών ψυχικής υγείας, 
εκπαιδευτικών και καλλιτεχνών έτσι ώστε να αποκτήσουν τις απαραίτητες δεξιότητες της 
ψηφιακής αφήγησης καθιστώντας το έργο τους ακόμη πιο δημιουργικό.  

Είδη και Βασικά Χαρακτηριστικά των Ψηφιακών Ιστοριών 

Κάθε ψηφιακή ιστορία έχει ένα συγκεκριμένο θέμα το οποίο συνήθως παρουσιάζεται από 
την οπτική γωνία του δημιουργού. Υπάρχουν πολλοί τύποι ψηφιακών ιστοριών τους οποί-
ους μπορούμε να κατηγοριοποιήσουμε σε τρία είδη: 

 Στις προσωπικές αφηγήσεις, οι οποίες περιγράφουν κάποιο σημαντικό γεγονός από 
τη ζωή ενός ατόμου. 
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 Στις ιστορικές αφηγήσεις, οπού εξετάζονται και διερευνούνται ιστορικά γεγονότα 
τα οποία μας βοηθούν να κατανοήσουμε το παρελθόν. 

 Τις ιστορίες οι οποίες είναι σχεδιασμένες να πληροφορήσουν το κοινό ή να δώσουν 
οδηγίες για κάποιο συγκεκριμένο θέμα. 

Οι ψηφιακές ιστορίες είναι σύντομες με διάρκεια 2 – 3 λεπτών όπου ο δημιουργός χρησι-
μοποιεί τη δική του φωνή για να πει την ιστορία του. Το έντονο προσωπικό στοιχείο που 
υπάρχει είναι και ο λόγος της ισχυρής συναισθηματικής φόρτισης που δημιουργείται στο 
κοινό. O Lambert (2007) προτείνει επτά χαρακτηριστικά τα οποία έχουν ισχυρό αντίκτυπο 
και επηρεάζουν έντονα τον ανθρώπινο ψυχικό κόσμο όταν αποτελούν μέρος μιας ψηφια-
κής ιστορίας και είναι: α) ο τρόπος αφήγησης, β) μια δραματική ερώτηση, γ) η συναισθημα-
τική ανταπόκριση, δ) η φωνή του δημιουργού, ε) η δύναμη της μουσικής, στ) η οικονομία 
και ζ) ο ρυθμός. Πιο συγκεκριμένα, σχετικά με τον τρόπο αφήγησης καλό θα είναι να γίνεται 
σε ανεπίσημο τόνο και σε πρώτο πρόσωπο έτσι ώστε να είναι σαφής και κατανοητή η θέση 
του αφηγητή. Επίσης, καλό είναι ο κάθε δημιουργός να έχει προσαρμόσει το σενάριό του 
λαμβάνοντας υπόψην του το κοινό στο οποίο απευθύνεται. Η δραματική ερώτηση απαντά-
ται στο τέλος της ιστορίας με σκοπό να κρατήσει αμείωτο το ενδιαφέρον των ακροατών. 
Απαραίτητη είναι η συναισθηματική ανταπόκριση που πρέπει να προκαλεί η ιστορία ενώ η 
χρήση της φωνής του δημιουργού τονίζει το προσωπικό στοιχείο και δίνει μια μοναδική 
χροιά στην αφήγηση η οποία σε συνδυασμό με τη μουσική ενισχύει τη δυναμική της ιστο-
ρίας κι εντείνει τη συναισθηματική ανταπόκριση. Τέλος, η οικονομία, δηλαδή η καλά δομη-
μένη και χωρίς πλατειασμούς αφήγηση και ο ρυθμός εξυπηρετούν τη ροή της αφήγησης 
χωρίς να κουράζουν τους ακροατές με πολλές και περιττές πληροφορίες. Εδώ θα πρέπει να 
σημειώσουμε πως οι εικόνες πρέπει να είναι καλής ποιότητας και η γραμματική και το συ-
ντακτικό στις γλωσσικές εκφράσεις να είναι χωρίς λάθη (Center for Digital Storytelling, 
2012).  

Ψηφιακή Αφήγηση και Εκπαίδευση 

Πλεονεκτήματα της ψηφιακής αφήγησης 

Σύμφωνα με τους Robin & Pierson (2005), η αφήγηση στην υπηρεσία της εκπαίδευσης, 
βοηθά στην εμπέδωση πληροφοριών από τους μαθητές. Όπως αναφέρουν πολλοί εκπαι-
δευτικοί είναι ευκολότερο να ανακαλέσουμε πληροφορίες όταν αυτές αποτελούν μέρος 
μιας ιστορίας και ειδικότερα όταν η ιστορία αυτή συσχετίζεται με την ήδη υπάρχουσα γνώ-
ση κι εμπειρία. Η ραγδαία εξέλιξη των νέων τεχνολογιών και η εισαγωγή τους στην εκπαι-
δευτική διαδικασία μπορεί να παίξει ουσιαστικό ρόλο στην υλοποίηση των στόχων του Α-
ναλυτικού Προγράμματος σε όλους τους τομείς και σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα (Plow-
man & Stephen, 2003) ενώ παράλληλα προωθούν την κοινωνικοποίηση, την αυτοπεποίθη-
ση, την αυτοαντίληψη, την αυτονομία, τη συνεργασία, τον αυτοσεβασμό, βελτιώνουν δη-
λαδή δεξιότητες ψυχοκινητικές, κοινωνικοσυναισθηματικές, γλωσσικές και γνωστικές (Κυ-
ρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2003). Η ψηφιακή αφήγηση ως αποτέλεσμα της αφηγηματικής τέ-
χνης σε συνδυασμό με τη χρήση ψηφιακών μέσων έχει υιοθετηθεί από την εκπαιδευτική 
κοινότητα ως μέσο προσωπικής έκφρασης, ικανοποίησης και γενικότερα ως πράξη επικοι-
νωνίας. Η ακρόαση και η αφήγηση ψηφιακών ιστοριών από τους μαθητές τους βοηθά να 
εξασκήσουν τις επικοινωνιακές τους δεξιότητες και να επεξεργαστούν πληροφορίες για να 
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κατασκευάσουν ένα νόημα. Σύμφωνα με τον Gardner (1983) πρόκειται για μια νέα εκπαι-
δευτική δραστηριότητα που βασίζεται κυρίως στο γεγονός πως προσφέρει στην εκπαίδευση 
τη δυνατότητα να απευθυνθεί συγχρονισμένα σε διαφορετικές εκφάνσεις της πολλαπλής 
νοημοσύνης μέσα από μια πρωτοποριακή μορφή διδασκαλίας. Συνεπώς, η κατασκευή ψη-
φιακών ιστοριών καλλιεργεί ταυτόχρονα τον ψηφιακό, τον τεχνολογικό, τον οπτικό και τον 
πληροφοριακό γραμματισμό και οδηγεί σε νοηματικά πλούσιες χρήσεις της ψηφιακής εικό-
νας πέραν των επιφανειακών χρήσεων που κάνουν σήμερα τα παιδιά και οι νέοι. Βασική 
επιδίωξη είναι να μάθουν οι μαθητές να χρησιμοποιούν την ψηφιακή αφήγηση ως τρόπο 
επικοινωνίας και έκφρασης των συναισθημάτων και των γνώσεών τους σε ένα ουσιαστικό 
εκπαιδευτικό πλαίσιο. Επιπλέον, η συγκεκριμένη μέθοδος μπορεί να κινητοποιήσει και τους 
μαθητές που δεν είναι πρόθυμοι στο γράψιμο αλλά έχουν ιδέες να μοιραστούν και απο-
λαμβάνουν τη χαρά της δημιουργίας. Ο Lambert (2002), υποστηρίζει ότι η ψηφιακή αφήγη-
ση πρέπει να σχεδιάζεται με τρόπο ώστε να λειτουργεί απελευθερωτικά για τα άτομα που 
συμμετέχουν έτσι ώστε να ενισχύσουν την επικοινωνιακή τους δύναμη με τα μέσα της τε-
χνολογίας χωρίς να αλλοιωθεί ο ρυθμός της αφήγησης. Επίσης, ο τρόπος με τον οποίο εξε-
λίσσονται οι ιστορίες με τα πολυμεσικά εργαλεία καθιστά το κεντρικό σημείο κάθε ιστορίας 
πιο ευέλικτο (Handler – Miller, 2004). Μέσα από τη διαδικασία παραγωγής έργων με νέα 
μέσα, οι μαθητές γνωρίζουν σταδιακά τις δυνατότητες αλλά και τους περιορισμούς των μέ-
σων αυτών, κατανοώντας την αλληλεξάρτηση διαθέσιμων εργαλείων και περιεχομένου. Με 
τα σύγχρονα μέσα προσφέρονται νέες δυνατότητες επεξεργασίας ιστοριών μέσα από ε-
φαρμογές που λειτουργούν με μη - γραμμικό τρόπο. Δηλαδή οι ιστορίες που δημιουργού-
νται δεν έχουν μια συγκεκριμένη αρχή, μέση και τέλος αλλά ο χρήστης μπορεί να διαμορ-
φώσει περισσότερα από ένα σημεία εισόδου στην ιστορία του. Ο συγκεκριμένος τρόπος 
επεξεργασίας των ιστοριών προσφέρει τη δυνατότητα στους μαθητές να εκφραστούν δια-
φορετικά από τον συμβατικό τρόπο, μέσα από την σύνθεση πολλών και διαφορετικών ιδε-
ών (Ryan, 2002). Τους δίνεται η ευκαιρία να αναλύσουν πολλαπλές οπτικές ενός θέματος, 
να αναπτύξουν επιχειρήματα και να το αμφισβητήσουν ή να το υπερασπιστούν μέσα από 
το δικό τους ψηφιακό έργο. 

Συμπεράσματα 

Η παραδοσιακή αφήγηση ιστοριών και παραμυθιών μπορεί να συμβαδίσει με την τεχνολο-
γία εμπλουτίζοντας με νέους ψηφιακούς τρόπους τα μηνύματα που θέλει να περάσει η κά-
θε ιστορία (Ohler, 2008) και σύμφωνα με τον Benmayor (2002) η ψηφιακή αφήγηση που 
προκύπτει απ’ αυτόν τον συνδυασμό είναι μια ενεργητική και όχι παθητική διαδικασία, η 
οποία διαμορφώνει ένα δημιουργικό περιβάλλον μάθησης κι επικοινωνίας κι ένα πλαίσιο 
ενθάρρυνσης για εκπαιδευτές κι εκπαιδευόμενους. Κατά τη McLellan (2006) η εκπαιδευτική 
κοινότητα θεωρεί ότι η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί ένα ισχυρό εργαλείο για την ανάπτυξη 
των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα όπως τον οπτικό εγγραματισμό, τη συνεργασία, τη γνώση 
της τεχνολογίας, αλλά και για τη διδασκαλία διαφόρων γνωστικών αντικειμένων. Αναμφι-
σβήτητα όμως αποτελεί και μια πρόκληση για τη σύγχρονη εκπαίδευση καθώς αρκετά ερω-
τήματα έκαναν την εμφάνισή τους σχετικά με τα θέματα όπως η αποτελεσματική και η σω-
στή χρήση των νέων τεχνολογιών, τα οποία πρέπει να λάβουν σοβαρά υπόψην τους οι εκ-
παιδευτικοί. Ένα ευρύ φάσμα αντιδράσεων από ερευνητές και θεωρητικούς της εκπαίδευ-
σης αφορά στην αποδυνάμωση του ρόλου του εκπαιδευτικού αλλά και στο ό, τι η δημιουρ-
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γία ψηφιακών ιστοριών αποσκοπεί μόνο στη διασκέδαση των μαθητών, απαιτεί πολύ χρό-
νο ενώ δεν τους βοηθά στην παραγωγή του γραπτού λόγου. Απάντηση για όλους αυτούς 
τους προβληματισμούς έχουν δώσει πολυάριθμες έρευνες παγκοσμίως. Οι Chen κ.α. (2003) 
διαπίστωσαν πως οι ιστορίες που μοιράζονται μέσω της ψηφιακής αφήγησης επεκτείνουν 
τους παραδοσιακούς τρόπους των γλωσσικών τεχνών όπως την ανάγνωση, τη γραφή, την 
ομιλία, την παρακολούθηση και την οπτική αναπαράσταση. Ο Coverty (2009), διαπίστωσε 
ότι η ψηφιακή αφήγηση επιτρέπει στους μαθητές να δουλέψουν σε αυθεντικό πλαίσιο, να 
αναπτύξουν τον προσωπικό και τον αφηγηματικό τους λόγο και να απεικονίσουν τις γνώ-
σεις τους σε μια κοινότητα μαθητών. Εδώ θα πρέπει να σημειώσουμε τα αποτελέσματα της 
έρευνας των Garzotto &Rizzo, (2005), οι οποίοι διαπίστωσαν πως παιδιά σχολικής ηλικίας 
μετά την εμπλοκή τους στη δημιουργία ψηφιακών ιστοριών εξέφρασαν την επιθυμία να 
μεταφέρουν τις ψηφιακές ιστορίες στο χαρτί και να δημιουργήσουν νέες εμπνευσμένες από 
τις ζωγραφιές τους. Επιπλέον, οι Kullo – Abbott και Polman (2008) κατέληξαν στο συμπέρα-
σμα ότι η διαδικασία της ψηφιακής αφήγησης βοήθησε τους μαθητές να επεκτείνουν τη 
δημιουργικότητά τους και να ανακαλύψουν διαφορετικούς τρόπους έκφρασης αλλά κι επί-
λυσης προβλημάτων κατά τη δημιουργία των ψηφιακών ιστοριών. Τέλος η Ντολιοπούλου 
(1999), υποστηρίζει πως η παρουσία του/της εκπαιδευτικού στη συγκεκριμένη διαδικασία 
κρίνεται απαραίτητη αφού τα παιδιά επιδεικνύουν αφενός μεγαλύτερο ενδιαφέρον και 
αφετέρου λιγότερο άγχος όταν αισθάνονται δίπλα τους κάποιον ενήλικα. Αποτελεί, λοιπόν, 
απαραίτητη προϋπόθεση η επιμόρφωση κάθε εκπαιδευτικού που επιθυμεί να εισάγει τους 
μαθητές του σε αυτή τη δημιουργική διαδικασία έτσι ώστε να είναι ο σύμβουλος ο οποίος 
θα τους ενθαρρύνει να πουν τη δική τους ιστορία μέσα από τις δικές τους επιλογές και να 
αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα όχι μόνο στα πλαίσια της συγκεκριμένης διαδικασί-
ας, αλλά στη γενικότερη εξέλιξη και χρήση των τεχνολογικών μέσων.  
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Περίληψη 

Ως βασικός σκοπός της Εκπαίδευσης σε παγκόσμια κλίμακα στο δεύτερο μισό του 20ου 
αιώνα, τέθηκε η συμπόρευση με την ταχύτατη τεχνολογική και επιστημονική ανάπτυξη. 
Ταυτόχρονα τα τεχνολογικά επιτεύγματα διείσδυσαν στη σχολική τάξη με την μορφή των 
εποπτικών μέσων διδασκαλίας και των ΤΠΕ. Η ελληνική εκπαίδευση εκκινώντας από το ση-
μείο μηδέν ακολούθησε έστω και με καθυστέρηση τα δυτικά πρότυπα ανάπτυξης. Η πα-
ρούσα μελέτη, υπό το πρίσμα της ιστορικής εξέλιξης των εποπτικών μέσων διδασκαλίας 
παρακολουθεί την μετεξέλιξη του ελληνικού σχολείου τα τελευταία 60 χρόνια προσπαθώ-
ντας να απαντήσει στο ερώτημα αν και πως έχει καλυφθεί η απόσταση από την πλάκα και 
το κοντύλι στην ηλεκτρονική ταμπλέτα και την γραφίδα. 

Λέξεις κλειδιά: Τεχνολογία, Ενεργητική Μάθηση, Ιστορία της Εκπαίδευσης. 

Εισαγωγή 

Ο Thomas Edison είχε δηλώσει το 1913 πως: «τα βιβλία σύντομα θα καταστούν απαρχαιω-
μένα στα σχολεία…» (Reiser, 1987). 

Η Εκπαίδευση στο δεύτερο μισό του 20ού αιώνα γνώρισε πολλές αλλαγές. Ιδιαίτερα στην 
πατρίδα μας, ουσιαστικά επανεκκίνησε κάπου στο 1950 μετά το πέρας του ΄Β Παγκόσμιου 
Πολέμου, της Κατοχής και τη λήξη του Εμφυλίου Πολέμου όντας σε εκείνο το σημείο ου-
σιαστικά κατεστραμμένη από πολλές πλευρές. Σύμφωνα με επίσημους υπολογισμούς κατά 
την περίοδο 1940- 49 καταστράφηκαν εξ ολοκλήρου ή εν μέρει το 70% των σχολικών κτη-
ρίων, το 90% της υλικοτεχνικής υποδομής, το 7% των εκπαιδευτικών σκοτώθηκαν και 
350.000 παιδιά έμειναν ορφανά. Το 1944 μόνο το 12% των παιδιών φοιτά στο Δημοτικό 
Σχολείο και το 1951 το 15% (Χατζηστεφανίδης, 1986: 281). 

Χαρακτηριστική τάση της εκπαιδευτικής πολιτικής, σε παγκόσμια μάλιστα κλίμακα από την 
δεκαετία του 1950 και μετά είναι η προσπάθεια να καταστεί το σχολείο ικανό σε όλες του 
τις εκφάνσεις να «συγχρονιστεί» με την καλπάζουσα τεχνολογική πρόοδο που βρισκόταν εν 
εξελίξει. Ακόμη και στη πατρίδα μας, η ανάγκη αυτή διαγνώστηκε και έγιναν διάφορες 
προσπάθειες προς αυτήν την κατεύθυνση κυρίως μέσα στα πλαίσια διάφορων πομπωδών 
μεταρρυθμίσεων που τις περισσότερες φορές ήταν στην καλύτερη περίπτωση ημίμετρα 
κρίνοντας εκ του αποτελέσματος. Η ανάγκη βέβαια για την προετοιμασία πολιτών ικανών 
να ανταποκριθούν στις εξελίξεις της εποχής τους και δη στις τεχνικές, τεχνολογικές, επι-
στημονικές και επαγγελματικές προκλήσεις των καιρών ήταν εκπεφρασμένη από επίσημα 
χείλη.  
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Καθώς η Εκπαίδευση μοχθούσε υπό αντίξοες συνθήκες να συμβαδίσει με την επιστημονική 
και τεχνολογική πρόοδο τόσο σε επίπεδο σχεδιασμού όσο και περιεχομένου, τα τεχνολογι-
κά επιτεύγματα της εποχής έμπαιναν σταδιακά στην σχολική τάξη και συνέβαλαν και αυτά 
με την σειρά τους σε αυτήν τη σύγκλιση. Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να δείξει 
μέσα από την Ιστορία της Εκπαίδευσης αυτής της περιόδου την τεχνολογική εισβολή στην 
σχολική τάξη και να εξετάσει πως και αν καλύφθηκε η απόσταση από την Πλάκα και το Κο-
ντύλι στην ηλεκτρονική Ταμπλέτα και την Γραφίδα. 

Η επινόηση των Εποπτικών Μέσων Διδασκαλίας 

Πρώτος ο Comenius (1592- 1670) εναντιώθηκε στη μεσαιωνική διδασκαλία και επεσήμανε 
στο βιβλίο του «Μεγάλη ∆ιδακτική», ότι πρέπει όλα να παρουσιάζονται στις αισθήσεις, 
«…ό,τι ορατό στην όραση, ό,τι ακουστό στην ακοή, ό,τι οσφραντό στην όσφρηση, ό,τι γευ-
στό στη γεύση, ό,τι απτό στην αφή…». Το 1658, εκδόθηκε το πρώτο εικονογραφηµένο βι-
βλίο «Ο κόσµος σε εικόνες» του Comenius, το οποίο χρησιµοποιήθηκε για τη διδασκαλία 
της λατινικής γλώσσας. Η καινοτοµία αυτή επέδρασε καταλυτικά στα εκπαιδευτικά ζητή-
µατα και δίκαια ο Comenius θεωρείται ο πατέρας της εποπτικής διδασκαλίας. Άλλοι σημα-
ντικοί υποστηρικτές και θεμελιωτές της «Αρχής της Εποπτείας» είναι ο Rousseau (1721 - 
1778), ο Pestalozzi (1746 - 1827), ο οποίος αναγνώρισε την εποπτεία ως την σπουδαιότερη 
βασική αρχή της διδασκαλίας και το θεμέλιο κάθε πρακτικής γνώσης, ο Herbart (1776 - 
1841) και ο Fröbel (1782 - 1852) με την επίδραση του οποίου η εποπτική διδασκαλία αρχίζει 
να γίνεται ενεργητική. 

Μπαίνοντας στο 1900 μαζί με την «Αρχή της Εποπτείας» προβάλλεται και υποστηρίζεται και 
η «Αρχή της Αυτενέργειας», η οποία είχε ως κεντρική ιδέα την αισθητηριακή άσκηση των 
μαθητών, την επέκταση της παρατήρησης που αφήνει το παιδί παθητικό και τη χρήση πει-
ραμάτων, που δίνει πλέον στο παιδί ενεργητικό ρόλο. Εκπρόσωποι αυτής της αρχής είναι 
οι: Kerschensteiner (1854- 1932), Gaudig (1860- 1923), Scheibner (1877- 1961) (εκπρόσωποι 
του «σχολείου εργασίας» στη Γερμανία), οι Dewey (1859- 1952) και Parkhurst (1887- 1973) 
(εκπρόσωποι της «προοδευτικής παιδείας» στην Αμερική), οι Decroly (1871- 1932), 
Cousinet (1881- 1973), Freinet (1896- 1966) (εκπρόσωποι της «Νέας Αγωγής» στις Γαλλό-
φωνες χώρες) και τέλος η Montessori (1870- 1952), Ιταλίδα γιατρός και παιδαγωγός. 

Μετά το 1950 χάρη στην πρόοδο της τεχνολογίας αναπτύχθηκαν και διαδόθηκαν τα Μέσα 
Μαζικής Επικοινωνίας (τηλεόραση - ραδιόφωνο). Στην αρχή, η παιδαγωγική αποστασιο-
ποιήθηκε από την εξέλιξη αυτή καθώς οι δάσκαλοι δεν έβλεπαν δυνατότητα αξιοποίησης 
των «τεχνικών αυτών νεωτερισμών» στην εκπαίδευση και τη διδασκαλία. Από το 1965 και 
μετά εμφανίζεται μια κριτική στάση απέναντι στα ΜΜΕ. Παρ' όλα αυτά και με την πάροδο 
του χρόνου τα ΜΜΕ και η Εκπαιδευτική Τεχνολογία θεωρήθηκαν απαραίτητα για τον ε-
μπλουτισμό της διδασκαλίας και την αύξηση της αποτελεσματικότητάς της, μόνο στο βαθμό 
που δεν καταδικάζουν τον μαθητή σε παθητική στάση και άκριτη αποδοχή όσον προσφέ-
ρουν.  

Εποπτικά μέσα διδασκαλίας: θεωρητικό υπόβαθρο και κατηγοριοποίηση 
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O όρος «εποπτικό µέσο διδασκαλίας» μπορεί να αποδοθεί σε οποιοδήποτε µέσο µπορεί να 
χρησιμοποιηθεί κατά τη διάρκεια µιας διαδικασίας διδασκαλίας-µάθησης µε σκοπό να αυ-
ξήσει ή να αλλάξει τα αισθητηριακά «κανάλια» που αυτή χρησιµοποιεί, θεωρώντας ότι κάτι 
τέτοιο βελτιώνει το µαθησιακό αποτέλεσµα. Η χρήση τους από τον εκπαιδευτικό γίνεται με 
σκοπό να κεντρίσει το ενδιαφέρον του μαθητή και να του μεταδώσει τα εκπαιδευτικά µη-
νύµατα που θέλει στην τάξη. 

Με τη μορφή αυτής της διδασκαλίας αξιοποιείται η «αρχής της εποπτικότητας» και παρέ-
χεται η δυνατότητα δημιουργίας ισχυρών «εποπτειών» στη συνείδηση των μαθητών. Η λέξη 
εποπτεία δηλώνει την νοητή εικόνα, η οποία δημιουργείται στη συνείδηση των μαθητών 
σαν αποτέλεσμα της παρατήρησης συγκεκριμένου κάθε φορά εποπτικού υλικού. Εποπτείες 
δεν θεωρούνται μόνο οι εικόνες που δημιουργούνται με την ενεργοποίηση της αίσθησης 
της όρασης αλλά και όλες ανεξαιρέτων οι πνευματικές εικόνες που αναπτύσσονται στη συ-
νείδηση του μαθητή μέσω της άμεσης παρατήρησης της εξωτερικής πραγματικότητας από 
το μαθητή μέσω της ενεργοποίησης όλων του των αισθήσεων (εσωτερικές εποπτείες). Επο-
πτείες (εξωτερικές) δύναται επίσης ο μαθητής να αναπτύξει στη συνείδησή του μέσω της 
παραστατικής περιγραφής που επιχειρεί ο εκπαιδευτικός κατά την διάρκεια μιας διδασκα-
λίας (Παπανδρέου: 2001). 

Στα εποπτικά μέσα διδασκαλίας συγκαταλέγονται: ο πίνακας, το βιβλίο, το διαφανοσκόπιο 
ή η οθόνη προβολής, το µηχάνηµα προβολής µέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή, ο ηλεκτρο-
νικός υπολογιστής (Η/ Υ) οι διαφάνειες, ο χαρτοπίνακας, τα έντυπα µε ασκήσεις ή σηµειώ-
σεις που θα διανεµηθούν, τα αντικείµενα προς επίδειξη, η τηλεόραση/το βίντεο, ο κινηµα-
τογράφος, η κάµερα, οι κασέτες ήχου/cd, οι εκπαιδευτικές ταινίες/ dvd, κ.α. Τα διδακτικά 
µέσα είναι δυνατόν να αντικατοπτρίζουν την πραγµατικότητα πολύ συγκεκριµένα ή µόνο 
προσεγγιστικά. ∆ιαφέρουν ως προς το βαθµό της λογικής αφαίρεσης. Τα πραγµατικά αντι-
κείµενα ή τα λειτουργικά µοντέλα γίνονται συνήθως αντιληπτά µέσω της οπτικής οδού, της 
κίνησης ή της αφής και δηµιουργούν τις αντίστοιχες παραστάσεις στους µαθητές (Hutter: 
2008). 

Μια βασική κατηγοριοποίηση των εποπτικών μέσων είναι αυτή που τα διακρίνει σε σταθε-
ρά ή στατικά και σε δυναμικά ή κινούμενες εικόνες (Lewalter: 2003). Στην πρώτη ομάδα 
συγκαταλέγονται ο σχολικός πίνακας, οι γραφικές απεικονίσεις και οι προβαλλόμενες στα-
θερές εικόνες. Στην δεύτερη κατηγορία εμπεριέχονται τα πλέον σύγχρονα και σύνθετα ε-
ποπτικά μέσα όπως η εκπαιδευτική τηλεόραση και οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές (Η/ Υ).  

Η εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην Εκπαίδευση 

Η δεκαετία του 1950, είναι η περίοδος όπου συντελείται το πρώτο ευρύ πέρασµα από τα 
παραδοσιακά µέσα διδασκαλίας στη χρήση των Μαζικών Μέσων Επικοινωνίας (Μ.Μ.Ε.) για 
διδακτικούς σκοπούς. Τότε κάνει την εµφάνισή του και ο όρος «Εκπαιδευτική Τεχνολογία», 
που αναφέρεται στην χρήση τεχνολογιών και τεχνικών συσκευών στη διδασκαλία και τη 
µάθηση (Σολοµωνίδου: 1999, Κανάκης: 1968) και χαρακτηρίζει επίσης το λόγο, τις αξίες και 
τα υποτιθέµενα ή πραγµατικά αποτελέσµατα που αντιστοιχούν σε αυτές τις πρακτικές 
(Diezeude: 1994).  
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Σύμφωνα με τον Marc Scholer στο βιβλίο του «La Technologie de l’ Education» (1983), πα-
ρατίθενται εβδοµήντα περίπου όροι σχετικά µε την εκπαιδευτική τεχνολογία. Παρά την 
πολυφωνία, η τάση που κυριάρχησε αφορούσε τον προσδιορισµό του περιεχοµένου της 
εκπαιδευτικής τεχνολογίας κυρίως σε σχέση µε τα εκπαιδευτικά µέσα και τα υλικά.  

Κατά την εισαγωγή και την ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) 
στην Εκπαίδευση µπορούµε να διακρίνουµε τέσσερα στάδια: α) Η περίοδος της εκπαιδευ-
τικής τεχνολογίας και των διδακτικών µηχανών (πριν το 1970), η οποία είναι πρόδροµος 
όλων των σταδίων και χαρακτηρίζεται από την εισαγωγή των διδακτικών µηχανών και των 
media στην εκπαίδευση. β) Η πληροφορική προσέγγιση (1970-1980), η οποία αποτελεί το 
πρώτο καθαρά πληροφορικό στάδιο που αφορά στην εισαγωγή της Πληροφορικής όµως 
ακόµα δεν µιλάµε για Τ.Π.Ε. αφού η σύγκλιση της πληροφορικής µε τις άλλες τεχνολογίες 
επήλθε αργότερα. Το 1970 ξεκινούν οι πρώτες εκθέσεις ειδικών σχετικά µε την «πληροφό-
ρηση» και των επιπτώσεών της στην εκπαίδευση. γ) Η πληροφορική ως µέσο και ως αντι-
κείµενο εκπαίδευσης (1980-1989), όπου σημειώνεται η µαζική εισαγωγή του υπολογιστή 
στο σχολικό σύστηµα, σε όλες τις βαθµίδες της εκπαίδευσης. Η εισαγωγή των υπολογιστών 
γίνεται κατά κανόνα µέσα από ολοκληρωµένα προγράµµατα σε επίπεδο επικράτειας και µε 
συνεργασία διάφορων φορέων και µε τον έλεγχο του κάθε Υπουργείου Παιδείας. Πριν την 
γενικευµένη αυτή εισαγωγή προϋπήρξε µια περίοδος προβληµατισµών για το πώς και από 
πού θα έπρεπε να ξεκινήσει η εισαγωγή των υπολογιστών στα σχολεία, δεδοµένου του 
υψηλού κόστους, της έλλειψης εκπαιδευτικού λογισµικού και του προβλήµατος της επι-
µόρφωσης των εκπαιδευτικών. δ) Οι τεχνολογίες της πληροφορικής και των επικοινωνιών 
ως µέσο διδασκαλίας και µάθησης (µετά το 1990), το τελευταίο αυτό στάδιο βρίσκεται σε 
εξέλιξη ακόµα και σήµερα. Βασικό χαρακτηριστικό αυτής της φάσης είναι η γενικευµένη 
ένταξη των ΤΠΕ στις διάφορες πτυχές της εκπαιδευτικές δραστηριότητας και οι σηµαντικές 
προσπάθειες που καταβάλλονται για την ενσωµάτωση τους σε όλο το εύρος του προγράµ-
µατος σπουδών.  

Με βάση τον τρόπο χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία, διαµορφώνονται τρία 
µοντέλα για την ένταξή τους στο εκπαιδευτικό σύστηµα: α) Το Τεχνοκρατικό ή Απομονω-
μένο Τεχνικό ή Κάθετο Μοντέλο: το οποίο σκοπό έχει την εισαγωγή των νέων τεχνολογιών 
στην εκπαίδευση με την μορφή τεχνολογικού αλφαβητισµού, η εκµάθηση δηλαδή του χει-
ρισµού, της λειτουργίας και του προγραµµατισµού του Η/Υ. Εφαρµόζεται στη 
∆ευτεροβάθµια Εκπαίδευση και διδάσκεται ως ξεχωριστό µάθηµα. Είναι µονοδιάστατο 
καθώς στοχεύει µόνο στον τεχνολογικό αλφαβητισµό. Η έλλειψη παιδαγωγικής λειτουργίας 
καθιστά το µοντέλο αυτό ακατάλληλο για την Πρωτοβάθµια Εκπαίδευση. β) Το Ολοκληρω-
µένο ή Ολιστικό Μοντέλο. Εδώ οι νέες τεχνολογίες αποτελούν διαθεµατικό εργαλείο µά-
θησης που διαχέεται σε όλα τα µαθήµατα. Ο υπολογιστής χρησιµοποιείται ως εργαλείο 
αναζήτησης και ανεύρεσης πληροφοριών και ως εργαλείο επικοινωνίας και διεκπεραίωσης 
καθηµερινών εργασιών. Στο πλαίσιο αυτό διδάσκεται και η χρήση του. Οι υποστηρικτές 
αυτού του µοντέλου αποσκοπούν στη δηµιουργία τεχνολογικής κουλτούρας σε εκπαιδευ-
τικούς και µαθητές/τριες µέσω της συνεχούς επαφής τους µε τους υπολογιστές στην καθη-
μερινή εκπαιδευτική διαδικασία γ) το Πραγµατολογικό ή Μεταβατικό Μοντέλο. Το μοντέλο 
αυτό συνδυάζει τα δύο προηγούµενα και τονίζει τη σηµασία του τεχνολογικού αλφαβητι-
σμού ως απαραίτητου εφοδίου στην Κοινωνία της Πληροφορίας αλλά και την εκπαιδευτική 
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του χρήση ως εποπτικού πολυµέσου, πηγής πληροφοριών, µέσου επικοινωνίας και αλλη-
λεπιδραστικού τρόπου ανακαλυπτικής, διερευνητικής και εποικοδοµητικής µάθησης. Υπο-
στηρίζει λοιπόν και τη διδασκαλία των τεχνολογιών ως ανεξάρτητο µάθηµα αλλά ταυτό-
χρονα και τη σταδιακή διδακτική τους αξιοποίηση στα υπόλοιπα µαθήµατα του αναλυτικού 
προγράµµατος (Βλάχου: 2004, Κόμης: 2004). 

Εποπτικά Μέσα, Τ.Π.Ε. και Θεωρίες Μάθησης 

Τα εποπτικά µέσα, μέρος των οποίων αποτελούν και οι ΤΠΕ, προσφέρουν: α) ∆ιεύρυνση 
εµπειρικού πεδίου αναφοράς του µαθητή. β) Προκαλούν το ενδιαφέρον. γ) Προωθούν την 
αισθητική αγωγή. δ) Προσφέρουν σαφείς παραστάσεις και βοηθούν στην συγκράτηση τους. 
ε) Με την εποπτεία διευκολύνεται η παρατήρηση, αναγνώριση, σύγκριση, συσχέτιση, ταξι-
νόµηση, κλπ. στ) Προάγουν την αυτενέργεια. ζ) Μπορεί να χρησιµοποιηθούν ως εργαλεία 
νόησης. η) Αµφίδροµη επικοινωνία δασκάλου – µαθητή  

Με βάση τις ως τώρα µελέτες έχει διαπιστωθεί ότι το ποσοστό αφοµοίωσης γνώσης κατά τη 
διάρκεια µια εκπαιδευτικής διαδικασίας ανάλογα µε το µέσο µετάδοσης που χρησιµο-
ποιείται έχει ως εξής: α) ∆ιάλεξη 5% , β) ∆ιάβασµα 10%, γ) Οπτικοαουστική παρουσίαση 
20% , δ) Επίδειξη 30% , ε) Συζήτηση 50% , στ) Πρακτική εφαρµογή 75%, ζ) ∆ιδασκαλία σε 
άλλους 90% , η) Πρακτική εφαρµογή σε πραγµατικές περιπτώσεις 90%. 

Σύµφωνα µε την Σωλοµονίδου (1999) το ποσοστό της συµµετοχής των αισθήσεων για την 
συγκράτηση ενός µηνύµατος είναι: α) 20% παρατήρηση, β) 50% ακοή και παρατήρηση, γ) 
70% ακοή, παρατήρηση και αλληλεπίδραση, δ) 90% ακοή, παρατήρηση, αλληλεπίδραση, 
και πρακτική εφαρµογή. Τα δε ποσοστά της συµµετοχής των αισθήσεων στην αντίληψη του 
περιβάλλοντος είναι: α) 83% όραση, β) 11% ακοή, γ) 3,5% όσφρηση, δ) 1,5% αφή, ε) 1% 
γεύση.  

Το σχολείο χωρίς τα εποπτικά μέσα διδασκαλίας θα έμοιαζε σαν μια θερμοκοιτίδα απομό-
νωσης για τους μαθητές όπου εντός της θα αποκόπτονταν από τα καθημερινά τους ερεθί-
σματα. Κι αν αυτό δεν έβρισκε εφαρμογή στην σχολική τάξη του 1950 σίγουρα ισχύει σή-
μερα. Ο 20ος αιώνας χαρακτηρίστηκε ως ο αιώνας της εικόνας. Οι νέοι λοιπόν, που είναι οι 
πρωταγωνιστές της σχολικής τάξης, καθημερινά στον ευρύτερο κοινωνικό χώρο όπου κι-
νούνται, κατακλύζονται από ποικίλες οπτικές και ακουστικές παραστάσεις οι οποίες δεν θα 
μπορούσαν να αποκόπτονταν με τον ερχομό τους στο σχολικό περιβάλλον (Βερτσέτης, 
2004: 243). 

Οι βασικότερες θεωρίες µάθησης πάνω στις οποίες στηρίχθηκε η χρήση εποπτικών µέσων 
στα σχολεία είναι:  

α) Ο Συμπεριφορισμός ή Μπηχεϋβιορισμός. Σύμφωνα με τους θεμελιωτές του η µάθηση 
και η απόκτηση της γνώσης είναι αποτέλεσµα συνεξαρτήσεων ανάµεσα στα ερεθίσµατα 
που δέχεται το άτοµο από το περιβάλλον του και τις αντιδράσεις του στα ερεθίσµατα αυτά. 
∆ηλαδή, η συµπεριφορά του ατόµου ελέγχεται και διαµορφώνεται από περιβαλλοντικούς 
παράγοντες. Στη θεωρία αυτή στηρίχτηκε και η προγραμματισμένη µε υπολογιστή διδα-
σκαλία. Οι δε εργασίες σχετικά µε τη διδασκαλία αυτή πυροδότησαν πολυάριθμες έρευνες 
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για τη µάθηση και έπαιξαν σηµαντικό ρόλο στη χρήση των νέων τεχνολογιών στην εκπαί-
δευση.  

β) Ο Γνωστικισµός. Η θεωρία αυτή δίνει έµφαση σε µη παρατηρήσιµες έννοιες, όπως είναι 
ο νους, η µνήµη, η διάθεση, το κίνητρο, η σκέψη, ο λογισµός και άλλες εσωτερικές διεργα-
σίες. Στηρίζεται στις φιλοσοφικές αρχές του «ορθολογισµού» µε κυριότερο εκπρόσωπο τον 
Kant, ο οποίος υποστήριξε ότι η γνώση δεν αποκτάται µε την εµπειρία µέσω των αισθήσε-
ων, αλλά µέσω υπερβατικών αρχών που προϋπάρχουν της ανθρώπινης νόησης. Η µαθη-
σιακή διαδικασία δεν είναι για τους επιστήµονες της γνωστικής ψυχολογίας (Piaget, 
Vygotsky, Bruner) µια µηχανιστική συνάρτηση ερεθισµάτων και αντιδράσεων ή µια σύνδε-
ση της συµπεριφοράς µε τις συνέπειές της, αλλά αποτέλεσµα οργάνωσης και προσαρµογής 
των πληροφοριών σε ήδη προϋπάρχουσες γνωστικές δοµές. Γνωστικές δοµές είναι το σύ-
νολο των πληροφοριών και των διαδικασιών επεξεργασίας αυτών, που κατέχει το άτοµο. Οι 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές «οικοδοµήθηκαν» τεχνικά πάνω στη λειτουργία της ανθρώπινης 
νόησης, όπως αυτή µελετήθηκε και παρουσιάστηκε από τους επιστήµονες της γνωστικής 
ψυχολογίας. Τα δε λογισµικά «µάθησης µέσω κατανόησης» χαρακτηρίζονται από µια αυ-
στηρά δοµηµένη εξελικτική αλληλουχία.  

γ) Ο Κονστρουκτιβισμός: Η κονστρουκτιβιστική θεωρία της µάθησης αµφισβητεί σήµερα 
την τρέχουσα κυρίαρχη γνωστική προσέγγιση. Η θεωρία της κονστρουκτιβιστικής µάθησης 
ισχυρίζεται ότι η γνώση δεν προσλαµβάνεται από τον έξω κόσµο, αλλά δοµείται στο κεφάλι 
µας. Υπάρχουν διαφορετικές κονστρουκτιβιστικές σχολές. Σύµφωνα µε τον κοινωνικό κον-
στρουκτιβισµό για παράδειγµα, η µάθηση είναι µια κοινωνική διαδικασία. Ότι µαθαίνουµε 
είναι µια συνάρτηση κοινωνικών προτύπων και ερµηνειών. Η δε γνώση δε δοµείται απλώς 
από το άτοµο, αλλά από κοινωνικές οµάδες. Ο διαλλακτικός κονστρουκτιβισµός υποστηρί-
ζει ότι υπάρχει όντως ένας πραγµατικός κόσµος αλλά και η κατανόησή του είναι πολύ ατο-
µική και µεταβαλλόµενη. Ο ριζοσπαστικότερος κονστρουκτιβισµός θεωρεί ότι ποτέ δεν 
µπορούµε πραγµατικά να γνωρίσουµε την ακριβή φύση του πραγµατικού κόσµου, αλλά να 
δίνουµε µόνο τις ερμηνείες µας για όσα διαδραματίζονται. Η έρευνα του Papert (1991) µε 
την γλώσσα προγραμματισμού Logo ήταν ένα από τα πρώτα παραδείγµατα εφαρµογής µιας 
κονστρουκτιβιστικής άποψης της εκπαιδευτικής χρήσης των υπολογιστών. Τα τελευταία 
χρόνια ο Papert και οι συνεργάτες του έχουν διευρύνει αυτή την προσέγγιση στη γενικότε-
ρη ιδέα ότι οι άνθρωποι µαθαίνουν τα περισσότερα πράγµατα καλύτερα µέσω της δόµησης 
προγραµµάτων υπολογιστών, παιχνιδιών µε υπολογιστές ή συνθέσεων πολυµέσων παρά 
µέσω των παραδοσιακών µεθόδων της άµεσης διδασκαλίας της ύλης.  

Στη Μηχανή του Χρόνου 

 Χρονολογία Εποπτικά Μέσα 
1950- 1970 Κιμωλιοπίνακας, Πλάκα και κοντύλι, Αμμοδόχος Χάρτες, Αφίσες ή Εκπαι-

δευτικά Πόστερ, Μηχανή Προβολής Φιλμ, Γεωμετρικά όργανα και όργανα 
για την φυσική και τα μαθηματικά, οι μαθητές αγοράζουν τα σχολικά βι-
βλία, γραφομηχανή. 

1970- 1980 Δωρεάν σχολικά βιβλία, Χάρτινος πίνακας, Ραδιόφωνο και κασετόφωνο, 
Εκπαιδευτική Τηλεόραση- Βίντεο, ηλεκτρική γραφομηχανή. 

1980- 1990 Πίνακας μαρκαδόρου, Φωτοτυπικό, Γραφοσκόπιο - διαφάνειες, Επισκόπιο, 
Διασκόπιο - slides, ηλεκτρονικός υπολογιστής. 
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1990- σήμερα Εργαστήρια Πληροφορικής, Βιντεοπροβολέας, CD/ Dvd. 
Προσωπικός φορητός Η/Υ (laptop) για όλους τους μαθητές της Α' Γυμνασί-
ου του σχ. έτους 2009- 2010. 
Διαδραστικός Πίνακας, σταδιακή εισαγωγή από το 2009 κι έπειτα σε σχο-
λεία που εφαρμόζουν το νέο αναμορφωμένο αναλυτικό πρόγραμμα και σε 
σχολεία που χρηματοδοτήθηκαν από άλλους φορείς. 

Πίνακας 1. Χρονολόγιο εξέλιξης εποπτικών μέσων διδασκαλίας 
 

Συμπεράσματα 

Στο δεύτερο μισό του 20ου αιώνα η ελληνική εκπαίδευση ακολούθησε τις αλλαγές στην 
χρήση των εποπτικών μέσων και την χρήση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση έστω και με καθυ-
στέρηση. Πλέον, δεδομένης της Ενωμένης Ευρώπης και της παγκοσμιοποίησης δεν υπάρχει 
δικαιολογία για έλλειψη πληροφόρησης ή διεθνούς συνεργασίας. Στην σύγχρονη εποχή ο 
εκπαιδευτικός διαθέτει μια πλούσια φαρέτρα εποπτικών μέσων που συχνά βρίσκονται στην 
αιχμή της τεχνολογίας. Βεβαίως, πάντα υπάρχουν περιορισμοί και ένας από αυτούς είναι τα 
διαθέσιμα κονδύλια για την παιδεία, παράγοντας που δυστυχώς στην ελληνική περίπτωση 
είναι πρωταγωνιστικός.  

Βέβαια, η ύπαρξη διαθέσιμων πόρων για την παιδεία είναι αναγκαία αλλά όχι αποκλειστική 
συνθήκη για μια επιτυχημένη αναβάθμιση του εκπαιδευτικού συστήματος. Κάτι τέτοιο 
προϋποθέτει τον επαρκή σχεδιασμό εκπαιδευτικών πολιτικών με σαφείς στόχους, καθορι-
σμένες διαδικασίες εφαρμογής, μέτρηση των αποτελεσμάτων και διαδικασίες ανατροφο-
δότησης. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελεί η αποσπασματική προσπάθεια του υπουρ-
γείου παιδείας να προσφέρει δωρεάν φορητούς υπολογιστές στους μαθητές και τις μαθή-
τριες της Ά Γυμνασίου το σχολικό έτος 2009- 2010. Δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός για την 
αξιοποίησή του, κανένας συγκεκριμένος στόχος μέσα από την εκπαιδευτική πράξη δεν τέ-
θηκε και γι’ αυτό και δεν έγινε και καμία ουσιαστική προσπάθεια μέτρησης των αποτελε-
σμάτων και αξιολόγησης της διαδικασίας. Προφανώς δεν υπήρξε ούτε προσπάθεια βελτί-
ωσης του μέτρου το οποίο εφαρμόστηκε για μία σχολική χρονιά και ξεφούσκωσε αφού 
πρώτα υπηρέτησε μικροπολιτικές σκοπιμότητες. 

Ο σύγχρονος εκπαιδευτικός κατά τη σχεδίαση της διδασκαλίας του δε μπορεί να μη λάβει 
υπόψη του τόσο τη μέθοδο και τις μορφές διδασκαλίας που θα ακολουθήσει, όσο και τα 
μέσα διδασκαλίας τα οποία διευκολύνουν την προσέγγιση των μαθητών και οδηγούν τον 
εκπαιδευτικό στην επίτευξη των διδακτικών του στόχων (Τριλιανός, 1998: 150).  

Τα εποπτικά µέσα µπορεί να είναι ισχυρά εργαλεία εκπαίδευσης µόνο εάν χρησιμοποιη-
θούν σωστά και αξιοποιηθούν από τον εκπαιδευτικό µε φειδώ, προσοχή και την κατάλληλη 
στιγµή. Από µόνα τους δεν µπορούν να εκπαιδεύσουν και σε καµία περίπτωση να αντικα-
ταστήσουν το ρόλο και το έργο του δασκάλου. Η απλή χρήση διδακτικών μέσων από μόνη 
της δεν εγγυάται αποτελεσματική επικοινωνία και διδασκαλία. Είναι η προσεγμένη επιλογή 
τους και η δεξιοτεχνική χρήση τους από τον εκπαιδευτικό, που θα τους προσδώσει την ικα-
νότητα προώθησης της μάθησης (Παπανδρέου, 2001: 24). Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να 
υπηρετούνται εκείνες οι βασικές αρχές που έφεραν τα εποπτικά μέσα στην τάξη και δεν 

1469

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



είναι άλλες από την ενεργητικότερη συμμετοχή του μαθητή και την δημιουργική αφομοίω-
ση της γνώσης. 

Τα σύγχρονα εποπτικά μέσα διδασκαλίας και οι ΤΠΕ δεν θα πρέπει να αντιμετωπίζονται ως 
πανάκεια για τα χρονίζοντα προβλήματα της ελληνικής εκπαιδευτικής πραγματικότητας. Η 
προσφορά επί παράδειγματι ηλεκτρονικών ταμπλετών στους μαθητές δεν θα λύσει θέματα 
όπως η υποβάθμιση της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, η σύνθλιψη του Γυμνασίου μεταξύ 
του Δημοτικού και του Λυκείου, ο παραμερισμός του Λυκείου από τις εισαγωγικές προς τα 
πανεπιστήμια εξετάσεις και τόσα άλλα που άπτονται του πυρήνα του ελληνικού σχολείου 
αλλά και της ελληνικής κοινωνίας.  
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Δημιουργώντας το δικό μου eportfolio αναπτύσσω δεξιότητες ζωής.  
 

Βλαχοδήμου Ευπραξία 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.17.04  

vlachodi@sch.gr 

Περίληψη 

Στο σύγχρονο περιβάλλον της ρευστότητας και αβεβαιότητας οι μαθητές καλούνται να πά-
ρουν αποφάσεις για την επαγγελματική τους πορεία και εξέλιξη καθώς και αποφάσεις ζωής 
που συνδέονται άμεσα με τον τρόπο οργάνωσης της ενήλικης ζωής τους. Ο Σχολικός Επαγ-
γελματικός Προσανατολισμός, Σ.Ε.Π. ενισχύει την προσωπική τους προσπάθεια να κατανο-
ήσουν, αποδεχθούν και να αναπτύξουν τον εαυτό τους. Η άσκηση και βελτίωση δεξιοτήτων 
όπως της επικοινωνίας, της συνεργασίας, της δημιουργικότητας, της (αυτο)παρουσίασης , 
του αυτοελέγχου αλλά και άλλων δεξιοτήτων ζωής, τους εξοικειώνει με τις μεθόδους επί-
λυσης προβλημάτων και τη διαδικασία λήψης απόφασης στην προσωπική, κοινωνική και 
επαγγελματική ζωή. Οι Νέες Τεχνολογίες, Ν. Τ. είναι πολύτιμο εργαλείο στην προσπάθεια 
αυτή. Σημαντική δεξιότητα στο χώρο της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας είναι τα άτο-
μα να μπορούν να δηλώσουν ξεκάθαρα ποιοι είναι και τι μπορούν να κάνουν. Στην εργασία 
που ακολουθεί προτείνεται μια ολοκληρωμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα δημιουργίας 
του προσωπικού ηλεκτρονικού φακέλου - eportfolio του μαθητή μέσα από την οποία δίνε-
ται η δυνατότητα ανάπτυξης και βελτίωσης δεξιοτήτων. 

Λέξεις - κλειδιά: Δεξιότητες ζωής, Νέες Τεχνολογίες, eportfolio 

Το σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον 

Συνεχείς μεταβολές, οικονομικές, κοινωνικές, πολιτικές, πολιτιστικές, παρατηρούνται σε 
όλα τα επίπεδα της οργανωμένης κοινωνίας. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας, η εισαγωγή της 
πληροφορικής, ο έντονος οικονομικός ανταγωνισμός, η παγκοσμιοποίηση οδήγησαν σε αλ-
λαγή των παραδοσιακών μορφών εργασίας. Τα ποσοστά ανεργίας αυξάνονται δραματικά. Η 
εργασιακή πραγματικότητα παρουσιάζεται ρευστή και απαιτητική. 

Η σταδιοδρομία θεωρείται πλέον ως μία διά βίου σειρά επιλογών που κάνει ο άνθρωπος 
για να εκφράσει την ανάγκη του για αλλαγή, και όχι ως το απλό ταίριασμα των χαρακτηρι-
στικών της προσωπικότητας ενός ατόμου με τις αντίστοιχες απαιτήσεις ενός επαγγέλματος 
(Σιδηροπούλου – Δημακάκου, 2008). Στη σύγχρονη αγορά εργασίας η αλλαγή στη σταδιο-
δρομία δεν αποτελεί την εξαίρεση, αλλά μάλλον τον κανόνα.  

Η εξεύρεση και διατήρηση μιας θέσης απασχόλησης αποτελεί σοβαρό μέλημα και αγωνία 
για μεγάλο μέρος του πληθυσμού καθώς η επαγγελματική σταθερότητα και μονιμότητα 
έχει περιορισθεί (Σιδηροπούλου – Δημακάκου, Αργυροπούλου,Δρόσος, 
2013).Απομακρυνόμαστε από μια μορφή γραμμικής σταδιοδρομίας στο πλαίσιο της οποίας 
το άτομο ξεκινά να εργάζεται σε ένα επάγγελμα και συνεχίζει στο ίδιο επί μακρόν και οδεύ-
ουμε σε νέες μορφές σταδιοδρομίας που συχνά αποδίδονται με τον όρο «απρόβλεπτη», 
«πολύπλευρη», «ασταθής», «κυκλική» και «μεταβατική». 

1472

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Κάτω από τις νέες συνθήκες οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αστάθειας η αγορά εργασί-
ας δεν προσφέρει σταθερά μονοπάτια πάνω στα οποία οι εργαζόμενοι μπορούν να χτίσουν 
τη σταδιοδρομία τους. 

Η επαγγελματική ανέλιξη τείνει να διασφαλίζεται μέσα από την ανάπτυξη της απασχολησι-
μότητας (που τείνει να αντικατασταθεί από τους όρους επαγγελματική προσαρμοστικότητα 
και επαγγελματική ανθεκτικότητα) στην οποία συμβάλει η συνεχιζόμενη αναβάθμιση και ο 
εκσυγχρονισμός των επαγγελματικών προσόντων. 

Στα κείμενα της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Σιδηροπούλου – Δημακάκου, 2008) διαφαίνεται η 
πρόκληση της νέας εποχής που έχει ξεκινήσει στην αγορά εργασίας. Η σχέση μεταξύ εκπαί-
δευσης – λήψης πτυχίου και απασχόλησης γίνεται σταδιακά πιο ασαφής και δίνεται έμφα-
ση στη διά βίου μάθηση. Η έννοια του εργοδότη γίνεται όλο και πιο σύνθετη (όμιλοι επιχει-
ρήσεων, κοινοπραξίες, δίκτυα κ.α.). Παράλληλα, οι ανάγκες και οι απαιτήσεις των εργοδο-
τών αλλάζουν τις παλιές πρακτικές. Χρησιμοποιούνται όλο και συχνότερα ευέλικτα σχήματα 
με κατ’ αποκοπή αμοιβή αντί του πάγιου μηνιαίου μισθού, μισθωτή απασχόληση και αυτο-
απασχόληση τείνουν να συγχωνευθούν και εμφανίζονται νέα είδη εργασίας, όπως η τηλερ-
γασία.  

Στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης γίνεται ένας μεγάλος διάλογος για τις δεξιότητες, γνώ-
σεις και στάσεις που επιτρέπουν στο άτομο να δράσει σε διακρατικό ή διεθνές επαγγελμα-
τικό πλαίσιο. 

 Για την περιγραφή των παραπάνω χρησιμοποιούνται όροι, όπως: Διεθνή προσόντα, Ευρω-
προσόντα, Διαπολιτισμικές Δεξιότητες κ.α. 

Ο ορισμός των δεξιοτήτων αυτών δεν είναι εύκολος, καθώς το κάθε επάγγελμα και η κάθε 
θέση εργασίας απαιτούν διαφορετικές δεξιότητες. Σε γενικές γραμμές, όμως, οι διακρατικές 
ικανότητες χωρίζονται σε τρεις κατηγορίες : 

• Γλωσσική επάρκεια 

• Διαπολιτισμική ικανότητα 

• Διεθνής επαγγελματική ικανότητα 

Εκτός από τα παραπάνω προσόντα μελετάται σήμερα και μια σειρά δεξιοτήτων σταδιοδρο-
μίας που ορίζονται ως επιχειρηματικές δεξιότητες και ομαδοποιούνται σε έξι κατηγορίες: 

• Δεξιότητες επικοινωνίας  

• Δεξιότητες χρήσης Η/Υ και πρόσκτησης της πληροφορίας  

• Τεχνικές και επαγγελματικές δεξιότητες  

• Νοητικές δεξιότητες  

• Ειδικές δεξιότητες  
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• Δεξιότητες αυτόνομης εργασίας  

Αλλά και το Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (Βασικές ικανότητες για τη διά βίου μάθηση, 
Ένα Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς , 2005) θεωρεί οκτώ τις βασικές ικανότητες διά βίου μά-
θησης : 

• Επικοινωνία στη μητρική γλώσσα  

• Επικοινωνία σε ξένες γλώσσες. 

• Μαθηματική ικανότητα και βασικές ικανότητες στην επιστήμη και την τεχνολογία. 

• Ψηφιακή ικανότητα. 

• Μεταγνωστικές ικανότητες. 

• Κοινωνικές ικανότητες και ικανότητες που σχετίζονται με την ιδιότητα του πολίτη. 

• Πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα και 

• Πολιτισμική συνείδηση και έκφραση. 

Ο ρόλος του σχολείου – Σκοποί και στόχοι του Σ.Ε.Π. 

Στο νέο κλίμα ρευστότητας και αβεβαιότητας που δημιουργήθηκε, σε «μια εποχή όπου τα 
πάντα ρει» ο μαθητής καλείται να λάβει αποφάσεις για την επαγγελματική πορεία και εξέ-
λιξη του καθώς και αποφάσεις ζωής που συνδέονται άμεσα με τον τρόπο οργάνωσης της 
ενήλικης ζωής του.  

Σύμφωνα με το κριτικό αναπτυξιακό μοντέλο για το Σ.Ε.Π. (Κοσμίδου - Ηardy ,2008;2007), 
για το μαθητή : 

i. απαιτείται κριτική γνώση του γύρω κόσμου και ερευνητική διάθεση, «κριτική κοινωνιο-
γνωσία» προκειμένου να μην παραμένει παθητικός δέκτης των πληροφοριών που δέχεται 
αλλά να είναι ενεργό υποκείμενο και κριτικός αναγνώστης.  

ii. απαιτείται να γνωρίσει ουσιαστικά τον εαυτό του και να αναπτύξει υψηλού βαθμού «κρι-
τική αυτογνωσία» προκειμένου να λειτουργεί ως υπεύθυνο και ενεργό υποκείμενο.  

iii. μέσα από την εσωτερική και κριτική διερεύνηση του εαυτού του θα μπορέσει να οδηγη-
θεί σε προσωπική και επαγγελματική ανάπτυξη προκειμένου να ανταπεξέλθει με επιτυχία 
στα διάφορα μεταβατικά στάδια της ζωής του και στις απαιτήσεις ενός συνεχώς μεταβαλ-
λόμενου εργασιακού τοπίου.  

Σκοπός του Σ.Ε.Π. είναι η παροχή βοήθειας στο μαθητή προκειμένου να αναπτύξει θετική 
αυτοαντίληψη, κριτική σκέψη, δεξιότητες λήψης απόφασης και μετάβασης με στόχο πάντα 
τη συνεχή προσωπική και επαγγελματική του ανάπτυξη. 

1474

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Με την εφαρμογή του Σ.Ε.Π. στην τάξη , τη χρήση του σχολικού βιβλίου, τις προτεινόμενες 
δραστηριότητες και τις εναλλακτικές μεθόδους διδασκαλίας δίνεται η βοήθεια στο μαθητή 
να σχεδιάσει τη δική του πορεία ζωής, να ανακαλύψει αυτά που θέλει, να αναπτύξει αυτά 
που είναι, να γίνει ευτυχισμένος άνθρωπος. (Γκιάστας, Δημητρόπουλος, Ρέππα, Τσέρ-
γας,2012) 

Σε αυτή την κατεύθυνση προτείνεται (Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών για το 
Σ.Ε.Π.)εκτός πολλών άλλων:  

• η δημιουργική χρήση των Ν. Τ. και 

• η εξοικείωση με τη βιωματική μάθηση και με καινοτόμες προσεγγίσεις στη μαθη-
σιακή και εκπαιδευτική διαδικασία. 

Ο ρόλος των Νέων Τεχνολογιών 

Οι Ν. Τ. αποτελούν σημαντική συνιστώσα της σύγχρονης κοινωνίας και έχουν επηρεάσει 
καθοριστικά κάθε πτυχή της καθημερινότητας του πολίτη. Η αλματώδης ανάπτυξη και διά-
δοση τους, ο τεράστιος όγκος και η πολλαπλότητα της διαθέσιμης σήμερα ψηφιακής πλη-
ροφορίας, σε συνδυασμό με την ταχύτατη παραγωγή νέας γνώσης διαμορφώνουν ένα νέο 
κοινωνικό, πολιτισμικό και εκπαιδευτικό περιβάλλον (Πρόγραμμα Σπουδών για τον Πληρο-
φορικό Γραμματισμό στο Γυμνάσιο). 

Οι Ν. Τ. αποτελούν βασικό εργαλείο για τον μετασχηματισμό του  σχολείου,  την  υποστήρι-
ξη  και  ενίσχυση  της  μάθησης  και,  τελικά,  την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού αποτελέ-
σματος. Διαμορφώνουν και καθορίζουν νέου τύπου ικανότητες που πρέπει να καλλιεργή-
σουν οι μαθητές στα πλαίσια των βασικών  τους  σπουδών,  ώστε  να  μπορούν  να  τις χρη-
σιμοποιούν    με αποτελεσματικό, δημιουργικό και δεοντολογικά ορθό τρόπο. Στόχος είναι 
οι Ν. Τ. να ενισχύσουν τη μάθηση και να προετοιμάσουν τη συνεχή ανάπτυξη των μαθητών 
στο σχολείο, με στόχο τη συμμετοχή τους στην κοινωνία της γνώσης. 

Το eportfolio 

Ο προσωπικός φάκελος που περιέχει το αρχείο των μαθητών σχετικά με τη μέχρι τώρα πο-
ρεία τους στη σχολική και κοινωνική ζωή είναι προτεινόμενη δραστηριότητα στο Σ.Ε.Π. και 
μπορεί να έχει τη μορφή φακέλου, κουτιού, συρταριού όπου ο μαθητής συλλέγει και οργα-
νώνει το υλικό του. Με τη χρήση των Ν. Τ. ο φάκελος γίνεται ηλεκτρονικός: Είναι το eportfo-
lio . 

Το eportfolio είναι ο προσωπικός φάκελος που θα συμβάλει στην αυτοπαρουσίαση, στην 
προβολή των δεξιοτήτων και των ενδιαφερόντων, την ανάδειξη των ικανοτήτων και των 
ταλέντων, καθώς και των προσωπικών και εκπαιδευτικών στόχων. 

Δεν είναι ένα απλό βιογραφικό σημείωμα όπου απλά καταγράφονται γνώσεις, ικανότητες, 
κ.λ.π. Εκτός από την καταγραφή τα αποδεικτικά στοιχεία μπορεί να έχουν τη μορφή βίντεο, 
εικόνας, αναμνηστικού, κ.λ.π. Η αναζήτηση, η επιλογή και η παρουσίαση των αποδεικτικών 
στοιχείων είναι από μόνη της μια εξαιρετικά δημιουργική διαδικασία. 
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Τα στοιχεία που συμπεριλαμβάνονται στο eportfolio είναι σημαντικό να προβάλουν τις κά-
θε είδους δεξιότητες που διαθέτει το άτομο. Κάποια αποδεικτικά μπορεί να ταιριάζουν σε 
περισσότερες από μια δεξιότητες, αποδεικνύοντας με αυτό τον τρόπο σε όποιον πάρει το 
portfolio στα χέρια του ότι ο δημιουργός του έχει επίγνωση των διαφορετικών δεξιοτήτων 
που μπορεί να αποκτήσει μέσω μιας δραστηριότητας. 

Καθώς το eportfolio είναι το «πορτραίτο» της προσωπικής εξέλιξης και ανάπτυξης, είναι 
προφανές ότι θα πρέπει να αλλάζει σε τακτά διαστήματα, κάθε φορά δηλαδή που κάτι ση-
μαντικό πρέπει να παρουσιαστεί. Επίσης, καθώς μεγαλώνει το άτομο και αποκτά όλο και 
περισσότερα προσόντα, θα πρέπει να αφαιρεί κάποια στοιχεία λιγότερο σημαντικά για να 
προβάλει τα ουσιαστικότερα. 

Στα πλεονεκτήματα αναφέρονται (ΕΟΠΠΕΠ,2013): 

• η ευκολία χρήσης της εφαρμογής 

• η ευελιξία συμπλήρωσης και τροποποίησης χωρίς την ανάγκη διαχείρισης έντυπου 
υλικού 

• η δυνατότητα χρήσης μεγάλης ποικιλίας αρχείων που θα χρησιμοποιηθούν σαν α-
ποδεικτικά στοιχεία των όσων αναφέρονται 

• η διαφοροποίησή του από τα κοινά και τυποποιημένα βιογραφικά  

• η ευκολία μεταφοράς σε μια φορητή μνήμη και παρουσίασης όπου και όποτε 
χρειαστεί. 

Παιδαγωγικοί πόροι - Μεθοδολογία 

Εφαρμόζοντας το Σ.Ε.Π. προσπαθούμε να δημιουργήσουμε το κατάλληλο μαθησιακό κλίμα, 
χρησιμοποιούμε κατάλληλο εκπαιδευτικό υλικό και ζητάμε από τους μαθητές : 

• Να κοιτάξετε μέσα, για να εξετάσετε ποιοι είστε 

• Να κοιτάξετε έξω, για να εξετάσετε τι μπορείτε να κάνετε, τις εναλλακτικές εκπαι-
δευτικές και επαγγελματικές επιλογές σας 

• Να κοιτάξετε γύρω για να εξετάσετε πως θα πάρετε αποτελεσματικές αποφάσεις 
για την εκπαίδευση και την καριέρα σας ( Amundson, Poehnell, Pattern, 2007). 

Για τη συγκεκριμένη εφαρμογή χρησιμοποιούμε την προτεινόμενη δραστηριότητα των πα-
ραπάνω με τίτλο «Ποιος είμαι». Απαραίτητη είναι η πρόσβαση στο διαδίκτυο, στη σελίδα 
http://www.eoppep.gr/teens.  

Προτεινόμενη μέθοδος διδασκαλίας η βιωματική μάθηση, κατάλληλη για την ανάπτυξη δε-
ξιοτήτων όπως η δημιουργικότητα και η επικοινωνία. Παράλληλα μπαίνουν τα θεμέλια α-
νάπτυξης και άλλων δεξιοτήτων όπως γλωσσική επάρκεια, παρουσίαση σε κοινό, έκφραση 
σύνθετων ιδεών, κλπ. 
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Η χρήση των Ν. Τ. για τη δημιουργία του eportfolio βάζει τα θεμέλια ανάπτυξης και άλλων 
δεξιοτήτων όπως χρήση ηλεκτρονικού υπολογιστή, τεχνικές δεξιότητες, επίλυση προβλημά-
των, κριτική ικανότητα, αισθητική, υπευθυνότητα, κ.λ.π. 

Προτεινόμενη δραστηριότητα προς τους μαθητές 

Σημαντική δεξιότητα στο χώρο της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας είναι να δηλώσετε 
ξεκάθαρα ποιοι είστε και τι μπορείτε να κάνετε. 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να γίνετε ικανοί : 

• να εντοπίζετε  

• να περιγράφετε και  

• να παρουσιάζετε χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας 

Πορεία εργασίας A 

1. Διαλέξτε μια από τις φωτογραφίες που έχουμε και σας θυμίζει κάτι από τον εαυτό 
σας. 

2. Εργαστείτε ανά ζεύγη 

3. Μιλήστε στο ζευγάρι σας για ποιο λόγο διαλέξατε τη φωτογραφία 

4. Παρουσιάστε το ζευγάρι σας στην ομάδα μέσα από τα στοιχεία που σας κατέθεσε 
μιλώντας για τη φωτογραφία. 

5. Καθένας παρουσιάζει το ζευγάρι του και παρουσιάζεται από αυτό. 

6. Συμπληρώστε αυθόρμητα και ειλικρινά το φύλλο έργου με τίτλο «ποιος είμαι» 
(βλέπε παράρτημα,φύλλο εργασίας Ι).  

7. Καταθέστε στοιχεία της προσωπικότητάς σας στην ομάδα. 

Πορεία εργασίας Β 

1. Πλοηγηθείτε στο περιβάλλον εργασίας eportfolio στο site του ΕΟΠΠΕΠ (βλέπε πα-
ράρτημα,φύλλο εργασίας ΙΙ). 

2. Κάνετε εγγραφή – είσοδο στην εφαρμογή. 

3. Συλλέξτε – οργανώστε – επανεξετάστε το υλικό που θα συμπεριλάβετε στο δικό σας 
eportfolio. 

4. Παρουσιάστε τη δουλειά σας στην ομάδα σας. 
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Συμπεράσματα 

Η προτεινόμενη εκπαιδευτική δραστηριότητα συνδυάζει και εξυπηρετεί τους σκοπούς και 
τους στόχους τόσο του μαθήματος του Σ.Ε.Π. όσο και της χρήσης των Ν.Τ. στο Γυμνάσιο. 
Κατά την εφαρμογή της μετατρέπει την τάξη και το σχολείο σε ένα δημιουργικό εργαστή-
ριο.  

Αποτελεί εναλλακτικό, ολοκληρωμένο σύστημα επικοινωνίας πέρα από το γραπτό και προ-
φορικό λόγο. Δεν διδάσκεται, κατακτιέται εμπειρικά μέσα από την προσωπική προσπάθεια 
του κάθε μαθητή. Είναι ιδιαίτερα ελκυστική για τους συμμετέχοντες λόγω της ενασχόλησης 
με τις Ν. Τ. και της δυνατότητας που δίνει για κριτική και δημιουργική σκέψη και αυτενέρ-
γεια. 

Αναμένεται να βοηθήσει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων ζωής, στην κοινωνική και συναισθημα-
τική προσαρμογή στην ομάδα, το σχολείο, την κοινωνία. Διευκολύνει στη δημιουργία ευχά-
ριστου κλίματος στην τάξη. Δημιουργεί κίνητρα μάθησης και βελτίωσης γνώσεων και επι-
δόσεων. Βοηθάει στη βελτίωση της προσωπικής επάρκειας όλων των μαθητών και κυρίως 
όσων ανήκουν σε ομάδες κινδύνου για σχολική διαρροή, σχολική αποτυχία, κ.λ.π. Προσφέ-
ρει δεξιότητες απαραίτητες τόσο στη διαχείριση της εφηβικής όσο και της ενήλικης ζωής. 
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Παράρτημα 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Ι 

Σημαντική δεξιότητα στο χώρο της εκπαίδευσης και της σταδιοδρομίας είναι να δηλώσετε 
ξεκάθαρα ποιοι είστε και τι μπορείτε να κάνετε. 

Σκοπός της δραστηριότητας είναι να γίνετε ικανοί : 

• να εντοπίζετε  

• να περιγράφετε και  

• να παρουσιάζετε χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς σας 

Απαντήστε ειλικρινά τις παρακάτω ερωτήσεις και μοιραστείτε τις απαντήσεις με την ομάδα 
σας. 
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Πηγή: Δραστηριότητα 3 – Προετοιμασία του προσωπικού φακέλου επαγγελματικών προσό-
ντων 1 : Ποιος είμαι; (Ε.Κ.Ε.Π.,2007) 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΙ 

Επισκεφθείτε τη σελίδα http://www.eoppep.gr/teens/ 

Επιλέξτε το εικονίδιο ΑΝΑΔΕΙΞΕ ΤΑ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ ΣΟΥ / ΑΤΟΜΙΚΟΣ ΦΑΚΕΛΟΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ. 

Επιλέξτε το εικονίδιο ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑ ΑΤΟΜΙΚΟΥ ΦΑΚΕΛΟΥ και πλοηγηθείτε. 

Ακολουθείστε τις οδηγίες χρήσης για να εγκαταστήσετε την εφαρμογή στον υπολογιστή 
σας. 

Διαβάστε τις οδηγίες σύνταξης του ατομικού φακέλου. 

Συλλέξτε – οργανώστε το υλικό για τον δικό σας ατομικό φάκελο. 

Επανεξετάστε το υλικό σας. 

Παρουσιάστε στην ομάδα σας. 
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Διερεύνηση της εκπαιδευτικής χρήσης του Facebook. Βιβλιογραφική ανασκόπηση. 
 

Τσαλιαγκού Πολυξένη  
Εκπ/κός κλάδου ΠΕ11 (Φυσικής Αγωγής) 

ptsaliag@phyed.duth.gr 
 

Αντωνίου Παναγιώτης  
Αναπληρωτής Καθηγητής ΤΕΦΑΑ, Δ.Π.Θ 

panton@phyed.duth.gr 

Περίληψη 

Οι Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (ΙΚΔ) αποτελούν μια νέα πραγματικότητα στο διαδί-
κτυο. Η πιο γνωστή ΙΚΔ στις μέρες μας είναι το Facebook (FB). Στην παρούσα ανασκόπηση 
παρουσιάζονται τα ευρήματα ερευνών που αφορούν στην εκπαιδευτική χρήση της συγκε-
κριμένης ιστοσελίδας. Παρότι το FB χρησιμοποιείται πρωτίστως για κοινωνικούς λόγους 
(διατήρηση υφιστάμενων σχέσεων και δημιουργία καινούριων, δημοσιότητα, κ.λ.π.), δια-
φαίνεται και η χρησιμότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία, αφού όπως αποδεικνύεται 
προωθεί την αλληλεπιδραστική μάθηση, την επικοινωνία, επιτρέπει τη χρήση μαθητοκε-
ντρικών προσεγγίσεων μάθησης αλλά και προάγει δεξιότητες κοινωνικοποίησης. Η 
κοινωνική φύση του FB φαίνεται να είναι η κινητήρια δύναμη για την υιοθέτηση και τη 
χρήση του, μεταξύ των φοιτητών κολλεγίων και Πανεπιστημίων κυρίως στην Αμερική και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Δεν εντοπίσθηκαν δημοσιευμένες έρευνες που να έχουν διεξαχθεί σε 
δείγμα μαθητών Α/θμιας και Δ/θμιας εκπ/σης. Για τους εκπαιδευτικούς, η χρήση της ΙΚΔ FB 
πιθανά μπορεί να αποτελέσει μία πρόκληση ώστε να επωφεληθούν από την κοινωνική διά-
σταση της, για την ενίσχυση της μαθησιακής εμπειρίας. 

Λέξεις - κλειδιά: Ιστοσελίδα Κοινωνικής Δικτύωσης, Facebook, εκπαίδευση, Διαδίκτυο. 

Εισαγωγή 

Οι Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης (ΙΚΔ-Social Networking Sites) έχουν πληθύνει και η 
σύγχρονη τεχνολογία προσφέρει μια πληθώρα υπηρεσιών για τους χρήστες. Η πιο δημοφι-
λής ΙΚΔ, το Facebook (FB), δημιουργήθηκε αρχικά το Φεβρουάριο του 2004 στο πανεπιστή-
μιο του Χάρβαρντ όμως για χρήση από το ευρύ κοινό, άνοιξε το Δεκέμβριο του 2006 (Urista, 
Dong & Day, 2009) όπου αριθμούσε 12 εκατομμύρια χρήστες ενώ τον Μάρτιο του 2014, 
σημείωσε 802 εκατομμύρια ενεργούς χρήστες ημερησίως (Facebook, 2014).  Πρόσφατα 
στοιχεία δείχνουν ότι στην Αμερική, το 80% παιδιών 12-17 ετών ανέφεραν πως είχαν ένα 
προφίλ σε ΙΚΔ (Lenhart, Purcell, Smith, & Zickuhr, 2010). Οι σημερινοί φοιτητές, μπορεί να 
περιγραφούν ως «ψηφιακοί ιθαγενείς» (digital natives) ή μέλη της «διαδικτυακής γενιάς» 
(Net Generation) καθώς γεννήθηκαν στην ψηφιακή εποχή και έχουν έντονη αλληλεπίδραση 
με την ψηφιακή τεχνολογία από πολύ μικρή ηλικία (Thompson, 2013). Σύμφωνα με τους 
Smith & Carouso (2010), τo FB θεωρείται η κορυφαία ΙΚΔ που χρησιμοποιείται από φοιτη-
τές αμερικανικών κολλεγίων και πανεπιστημίων (περίπου 90%). Επίσης είναι η πιο δημοφι-
λής ΙΚΔ μεταξύ των Βρετανών φοιτητών (Madge, Meek, Wellens & Hooley, 2009). Οι ίδιοι 
ερευνητές περιγράφουν το FB ως «κοινωνική κόλλα» που βοηθά τους φοιτητές να προσαρ-
μοστούν στην Πανεπιστημιακή ζωή. Το ίδιο υποστηρίζουν και οι Yu, Tian, Vogel, & Kwok, 
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(2010) που αναφέρουν επίσης ότι, με την καλή προσαρμογή και χρήση οι φοιτητές θα οδη-
γηθούν σε ένα υψηλότερο επίπεδο αυτοεκτίμησης και κοινωνικής αποδοχής, η οποία μπο-
ρεί να βελτιώσει τα αποτελέσματα της εκπαίδευσής τους.  

Έρευνες που υποστηρίζουν τη χρήση του FB στην εκπαίδευση 

Κατά την τελευταία δεκαετία, οι παιδαγωγικές πρακτικές στον τομέα της τριτοβάθμιας εκ-
παίδευσης έχουν υποστεί μια σημαντική στροφή προς την κατεύθυνση με επίκεντρο το μα-
θητή και τις κοινωνικές μορφές μάθησης (Rovai & Jordan, 2004). Διαφαίνεται επομένως η 
ανάγκη, οι εκπαιδευτικοί να πρέπει να μεταβούν από την παραδοσιακή δασκαλοκεντρική 
προσέγγιση στη μάθηση, σε μια μαθητοκεντρική, όπου ο εκπαιδευόμενος αντί να απορρο-
φά υλικό το οποίο μεταδίδεται από τον εκπαιδευτή, μαθαίνει το «πώς να μαθαίνει» (Hart-
man, Moskal, & Dziuban, 2005). Οι Brown & Adler (2008) αναφέρουν ότι το Διαδίκτυο έχει 
προωθήσει μια κουλτούρα ανταλλαγής περιεχομένου και με αυτό τον τρόπο έχει συμβάλει 
στην ανάπτυξη της κοινωνικής μάθησης. Η χρήση ΙΚΔ, μπορεί να βελτιώσει την εμπειρία 
μάθησης επιτρέποντας την αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή, την ε-
νημέρωση καθώς και την αύξηση της κριτικής σκέψης (Selwyn, 2009; Tapscott & Williams, 
2010). Στη θετική στάση που έχει δημιουργηθεί απέναντι στην ΙΚΔ, FB, συμβάλλουν παρά-
γοντες όπως, η αντιλαμβανόμενη ευκολία χρήσης και η αντιλαμβανόμενη ωφέλεια αυτού 
του εργαλείου. Επίσης παρά το γεγονός ότι το FB δεν είχε αρχικά σχεδιαστεί για εκπαιδευ-
τικούς σκοπούς, φαίνεται ότι μπορεί να αυξήσει τα κίνητρα μάθησης και να δημιουργήσει 
ένα πιο άνετο κλίμα στην τάξη (Goertler 2009). Η χρήση μιας πλατφόρμας επικοινωνίας 
όπως το FB έχει επηρεάσει τον βαθμό στον οποίο οι φοιτητές αποκτούν νέες δεξιότητες και 
έχει αποδειχθεί ιδιαίτερα χρήσιμο στη βελτίωση των δεξιοτήτων που σχετίζονται όχι μόνο 
με τη χρήση των ΤΠΕ αλλά και με δεξιότητες κοινωνικοποίησης, συμβάλλει στη διατήρηση 
μελλοντικών δεσμών μεταξύ διδασκόντων-φοιτητών αλλά και φοιτητών μεταξύ τους, και 
υποστηρίζει την επιλογή πολλαπλών κατευθύνσεων επικοινωνίας (Ventura & Quero, 2013). 
Οι Eteokleous, Ktoridou, Stavrides & Michalidis (2012) σε έρευνά τους που διεξήχθη σε 5 
Πανεπιστήμια της Κύπρου έδειξαν ότι, oι φοιτητές χρησιμοποίησαν το Διαδίκτυο σχετικά 
συχνά, για λόγους σπουδών. Οι φοιτητές ανέφεραν την "Εκπαίδευση" ως έναν σημαντικό 
λόγο για να επισκέπτονται ΙΚΔ. Το FB μπορεί να ενισχύσει τη μάθηση μέσα στην τάξη αλλά 
και πέρα απ΄αυτήν. Σε πολλές περιπτώσεις, οι φοιτητές ξοδεύουν τόσο πολύ χρόνο σε δια-
δικτυακή επικοινωνία σε ένα ανεπίσημο περιβάλλον μάθησης, αλληλεπιδρούν με τους 
συμφοιτητές τους και λαμβάνουν ανατροφοδότηση, πολύ περισσότερο από ό, τι με τους 
εκπαιδευτικούς, στην παραδοσιακή σχολική τάξη (Phillips, Baird & Fogg (2011). Τα αποτε-
λέσματά των Arteaga, Cortijo & Javed, (2014) είναι παρόμοια με εκείνα στα οποία κατέλη-
ξαν οι Mazman & Usluel (2010) ότι δηλαδή ο ενθουσιασμός φοιτητών σχετικά με τη χρήση 
του FB, είχε θετική επιρροή στις αντιλήψεις τους για το FB ως εκπαιδευτικό εργαλείο. Σε 
μελέτη περίπτωσης, που έλαβε χώρα στο Pittsburg (U.S.A), χρησιμοποιήθηκε ως μοναδικό 
εκπαιδευτικό εργαλείο το FB, για μια σειρά μαθημάτων μεταπτυχιακού επιπέδου (LaRue, 
2012). Στο τέλος των μαθημάτων οι φοιτητές ανέφεραν ότι, είχαν εκπληρώσει όλους τους 
μαθησιακούς τους στόχους με επιτυχία και ότι αυτό που εκτίμησαν περισσότερο ήταν η 
αλληλεπίδραση και η διαδραστικότητα που υπήρξε με τους διάφορους διδάσκοντες. Το FB 
αποδείχθηκε μια εξαιρετική πλατφόρμα για να τρέξει ένα υβριδικό «ζωντανό» (online) δια-
δικτυακό μάθημα και η ενεργός μάθηση άνθισε καθώς οι φοιτητές συμμετείχαν και μάθαι-
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ναν ενεργά, διδάσκονταν ο ένας τον άλλον και συνεργάζονταν με τον εκπαιδευτή ο οποίος 
λειτουργούσε ως διαμεσολαβητής και συντονιστής των πληροφοριών για τη δημιουργία 
ενός κατάλληλου κατά περίπτωση, περιβάλλοντος μάθησης.  

Έρευνες που δεν υποστηρίζουν τη χρήση του FB στην εκπαίδευση 

Σε αντίθεση με τα παραπάνω ευρήματα έρχονται τα αποτελέσματα ανασκόπησης της Hew 
(2011), τα οποία δείχνουν ότι το FB έχει μέχρι στιγμής πολύ μικρή εκπαιδευτική χρήση. Τι 
ίδιο υποστηρίζει σε προηγούμενη χρονικά έρευνα ο Selwyn, (2009) αναφέροντας ότι μόνο 
το 4% επί συνόλου 68.169 αναρτήσεων σε «τοίχους» φοιτητών σχετίζεται με εκπαιδευτική 
χρήση. Μια πιθανή εξήγηση είναι ότι οι αντιλήψεις για το πώς μπορεί να χρησιμοποιηθεί το 
FB από τους φοιτητές, είναι πολύ διαφορετική από την ακαδημαϊκή εργασία (Madge et al., 
2009). Οι φοιτητές επεσήμαναν ότι, το FB είναι μία ΙΚΔ και τη θεωρούν ως ένα μέσο για να 
ξεφύγουν από τη μελέτη αντί να κάνουν δουλειά του σχολείου, ως εκ τούτου οι φοιτητές 
τείνουν να δημιουργήσουν όρια σκόπιμα για να κρατήσουν αυτές τις δύο πτυχές ξεχωριστά. 
Επιπλέον, η εκπαιδευτική χρήση του FB, όπως αναφέρθηκε σε προηγούμενες έρευνες, είχε 
την τάση να επικεντρώνεται σε τμήματα που σχετίζονται με διοικητικά θέματα (π.χ., προ-
γράμματα διδασκαλίας, αναθέσεις εργασιών), εκφράζοντας την αίσθηση του θυμού ή της 
απογοήτευσης για τον εκπαιδευτή (Selwyn, 2009), ή πειράγματα για τον εκπαιδευτή (π.χ., 
χιουμοριστικές δημοσιεύσεις σχετικά με τις εργασίες αξιολόγησης), αντί των παιδαγωγικών 
πτυχών της διδασκαλίας και της μάθησης (π.χ., υποβολή ερωτημάτων, προβληματισμούς, 
σχολιασμούς σε συγκεκριμένα θέματα σχετικά με το μάθημα).  

Η έλλειψη της εκπαιδευτικής χρήσης του FB, υποστηρίζεται κι από άλλους ερευνητές όπως 
(Mazer, Murphy, & Simonds, 2009; Pempek et al., 2009). Σχετικά με το να βρουν (οι φοιτη-
τές) βοήθεια για σχολικές εργασίες (2,17% επί συνόλου 92 φοιτητών) αναφέρθηκε σπάνια 
και μόνο το 10% επί συνόλου 312 φοιτητών, ότι χρησιμοποιούσαν το FB για να συζητήσουν 
ακαδημαϊκά θέματα με άλλους φοιτητές (για επαναλήψεις, εργασίες project ή οργάνωση 
ομάδων) (Madge et al., 2009). Τέλος το 85.5% επί συνόλου 110 φοιτητών ανέφερε ότι, ποτέ 
δεν είχε επικοινωνήσει για ακαδημαϊκούς σκοπούς, με ακαδημαϊκό προσωπικό, στο FB 
(Ophus & Abbitt, 2009). Επίσης, παρά τη δυναμική που παρουσιάζει το FB για την ενίσχυση 
της μαθησιακής διαδικασίας, πολλές μελέτες δείχνουν ότι οι διδάσκοντες σε πανεπιστήμια 
είναι απρόθυμοι να ενσωματώσουν την τεχνολογία αυτή στις στρατηγικές διδασκαλίας τους 
(Roblyer, McDaniel, Webb, Herman, & Witt, 2010). Το FB παρά τη δημοτικότητα και εκτετα-
μένη χρήση του από τους φοιτητές,  δεν έχει διεισδύσει ακόμη σημαντικά, μέσα στην τάξη. 
Η μελέτη που εκπονήθηκε σε δείγμα 214 προπτυχιακών φοιτητών στο Πανεπιστήμιο της 
Huelva (Ισπανίας) έδειξε ότι, η κοινωνική επιρροή είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για 
την πρόβλεψη της υιοθέτησης χρήσης του FB (Arteaga, Cortijo & Javed, 2014). Επιπλέον, 
σύμφωνα με τη μελέτη ECAR των Προπτυχιακών Φοιτητών Τεχνολογίας της Πληροφορίας 
(ECAR, 2012, 2014), οι φοιτητές φαίνεται να έχουν σχετικά αρνητική στάση απέναντι στον 
εκπαιδευτή που κάνει χρήση του FB για ακαδημαϊκούς σκοπούς.  

Η πολυδιεργασία και η χρήση του FB είναι κοινός τόπος για τους σπουδαστές (Judd, 2014). 
Η πολυδιεργασία (multitasking) και η χρήση των μέσων ενημέρωσης (media), το 
Multitasking Media δηλαδή, που είναι η ταυτόχρονη ενασχόληση με περισσότερα του ενός, 
κάθε φορά μέσα καθώς και οι συνακόλουθες συνέπειες του διαμοιρασμού και της εναλλα-
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γής της προσοχής αλλά και της διατήρησης πολλών ειρμών σκέψης στην ενεργητική μνήμη, 
έχουν γίνει τρόπος ζωής για τους νέους (Wallis, 2010). Τα Multitasking Media και το FB, 
συνδέονται με μειώσεις στην ακαδημαϊκή απόδοση, χωρίς όμως η σχέση τους να είναι ι-
διαίτερα καλά κατανοητή (Judd, 2014).  

Εκπαίδευση εκπαιδευτικών και FB από εκπαιδευτικούς 

Οι εκπαιδευτικοί σε όλο τον κόσμο συνειδητοποιούν συνεχώς τα οφέλη της χρήσης ΙΚΔ στη 
μάθηση των φοιτητών. Προκειμένου οι φοιτητές να δουν το FB ως ένα επιπλέον εκπαιδευ-
τικό εργαλείο, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να σκεφθούν τη χρήση του FB σε συνδυασμό με 
σύγχρονες διδακτικές πρακτικές. Οι εκπαιδευτικοί χρειάζεται να προγραμματίζουν τη μα-
θησιακή διαδικασία πολύ προσεκτικά, να διατυπώνουν με σαφήνεια τους μαθησιακούς 
στόχους, να λαμβάνουν υπόψη τις προσδοκίες των φοιτητών και να σχεδιάζουν και να συ-
ντονίζουν τις διδακτικές δραστηριότητες που εμπλέκουν τους φοιτητές και απαιτούν δια-
δραστική συμμετοχή, εστιάζοντας σε έννοιες και διασφαλίζοντας ότι οι φοιτητές κατανοούν 
πλήρως την ύλη (Tay & Allen, 2011). Οι Munoz & Towner (2009), οι οποίοι μελέτησαν τη 
χρήση του FB, στην Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών, επισημαίνουν ότι το FB πρέπει να αποτελεί 
αναπόσπαστο μέρος των προγραμμάτων εκπαίδευσης εκπαιδευτικών, ιδιαίτερα σήμερα 
που υπάρχουν τόσοι πολλοί διαφορετικοί αναδυόμενοι τύποι ΙΚΔ. Όπως αναφέρει ο 
Voithofer (2007) καθοδηγώντας τους εκπαιδευτικούς να εκπαιδεύουν τους φοιτητές τους 
σχετικά με τις ΙΚΔ, τους ενθαρρύνουν να εξετάσουν 1) τα τεχνικά και παιδαγωγικά χαρα-
κτηριστικά της εκπαιδευτικής τεχνολογίας, 2) τις κοινωνικές πτυχές της εκπαιδευτικής τε-
χνολογίας, και 3) πώς να σκέφτονται για τις αναδυόμενες τεχνολογίες σε σχέση με τη διδα-
σκαλία. Επιπλέον, οι Munoz & Towner (2009) υποστηρίζουν ότι, η χρήση της ΙΚΔ FB, προ-
σφέρει ευκαιρίες για ένα μεγάλο αριθμό χρήσης μαθησιακών στυλ, προσφέροντας μια ε-
ναλλακτική λύση στην παραδοσιακή μορφή διαλέξεων, δημιουργώντας μια «ζωνταντή» (on 
line) κοινότητα στην τάξη.  

Σύμφωνα με τους Phillips, Baird & Fogg, (2011), η χρήση του FB βοηθά στο να αναπτυχθεί 
και να διαδοθεί από τους εκπαιδευτικούς η πολιτική του σχολείου τους, γεγονός ιδιαίτερα 
σημαντικό ώστε να γίνουν κι οι ίδιοι, κομμάτι αυτής της διαδικασίας. Επίσης το FB παρέχει 
στους φοιτητές την ευκαιρία να παρουσιάσουν αποτελεσματικά τις ιδέες τους, να εμπλα-
κούν σε συζητήσεις και να συνεργάζονται σε καινοτόμα προγράμματα. Για τους εκπαιδευτι-
κούς, το FΒ μπορεί να αποτελέσει ένα ισχυρό εργαλείο για να βοηθήσει την επικοινωνία 
μεταξύ συναδέλφων, τη διανομή εκπαιδευτικού υλικού και να ενισχύσει την επικοινωνία 
μεταξύ εκπαιδευτικών, γονέων και μαθητών. 

Συμπεράσματα 

Η διερεύνηση και η κριτική προσέγγιση των ερευνών που εντοπίσθηκαν στην παρούσα α-
νασκόπηση, μπορεί να οδηγήσει στο συμπέρασμα ότι, η κοινωνική φύση του FB είναι η κι-
νητήρια δύναμη για την υιοθέτηση και τη χρήση του, μεταξύ των φοιτητών. Το συμπέρασμα 
αυτό υποδηλώνει σημαντικά πρακτικές επιπτώσεις. Για τους καθηγητές, η πρόκληση είναι 
να επωφεληθούν από την κοινωνική διάσταση του FB για την ενίσχυση της μαθησιακής ε-
μπειρίας των μαθητών τους με την αύξηση της επικοινωνίας, της συνεργασίας και της συμ-
μετοχής τους στη διαδικασία της μάθησης. Λόγω της σπανιότητας των πρακτικών ερευνών 
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και πρωτοβουλιών σε σχέση με την εκπαιδευτική χρήση των ΙΚΔ, είναι σκόπιμο, η κατά το 
δυνατόν προσεκτική ερμηνεία των ευρημάτων. Τα αποτελέσματα που περιγράφουν θετική 
επίδραση του FB στην εκπαιδευτική διαδικασία, θα μπορούσαν να έχουν επηρεαστεί από 
τον καινοτόμο χαρακτήρα της πρωτοβουλίας, δεδομένου ότι η καινοτομία από μόνη της 
διεγείρει τη συμμετοχή. Ως εκ τούτου, είναι πιθανό ότι η επέκταση της εκπαιδευτικής χρή-
σης της ΙΚΔ FB, γενικότερα στην εκπαιδευτική διαδικασία θα μπορούσε να οδηγήσει σε ένα 
χαμηλότερο επίπεδο συμμετοχής. Επιπλέον, η προετοιμασία των εκπαιδευτικών μπορεί να 
ενισχυθεί δημιουργώντας ευκαιρίες για τους εκπαιδευτικούς ώστε να δουν και να αποκτή-
σουν εμπειρία από αποτελεσματικά μοντέλα μαθημάτων στο FB, ώστε να μπορέσουν να τα 
χρησιμοποιήσουν στο μέλλον στις τάξεις τους (Facebook In Education). 

Ένας περιορισμός στις μέχρι τώρα μελέτες για την εκπαιδευτική χρήση της ΙΚΔ FB, είναι ότι 
σχεδόν όλες, από αυτές που εντοπίσθηκαν, έχουν διεξαχθεί κυρίως στην Αμερική και το 
Ηνωμένο Βασίλειο. Θα πρέπει επομένως για να εξαχθούν ασφαλή συμπεράσματα, να επε-
κταθούν οι έρευνες σε όλο τον κόσμο. Τέλος, όλες οι έρευνες που έχουν διεξαχθεί μέχρι 
σήμερα αφορούν σε φοιτητές κολλεγίων και πανεπιστημίων και όχι μαθητές Α/θμιας και 
Δ/θμιας εκπ/σης. 
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Περίληψη 

Η δημιουργία πολυμεσικών εφαρμογών, μέσω εργαλείων συγγραφής, μας δίνει την δυνα-
τότητα να υπερβούμε την διεκπεραίωση της ύλης και μέσα από την ανάπτυξη εκπαιδευτι-
κών εφαρμογών ασκούμαστε στον διδακτικό μετασχηματισμό του περιεχόμενου στην κα-
τάλληλη μορφή, δόμηση και οπτικοποίηση. Ο μαθητής προσεγγίζει το μάθημα ως ενεργή 
διαδικασία και ο εκπαιδευτικός προετοιμάζει την διδακτική του παρέμβαση που βασίζεται 
στη χρήση των ΤΠΕ, διευρύνοντας τη κλασική διδασκαλία. Με δημιουργία ηλεκτρονικών 
μαθημάτων ο μαθητής μπορεί να αποφασίζει πότε και πόσο θέλει να μάθει. Ο ρυθμός μά-
θησης είναι ελεγχόμενος, η μαθησιακή διαδικασία μπορεί να επαναλαμβάνεται και το η-
λεκτρονικό μάθημα να είναι πολυμεσικό, πολυτροπικό και διαδραστικό. Οι εφαρμογές 
των ΤΠΕ που βασίζονται σε αρχιτεκτονικές υπερκειμένου και υπερμέσων καθιστούν εφι-
κτή την «ανοιχτή» και «ευέλικτη» μάθηση. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα που σχεδιάζονται με 
παιδαγωγικά κριτήρια μπορούν να προσφέρουν κίνητρα, ευκαιρίες και δυνατότητες στους 
μαθητές. Η σχεδίαση και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων με τη χρήση εργαλείων συγ-
γραφής, αποτέλεσε για μας τον σημαντικότερο παράγοντα επιτυχίας της χρήσης των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική μας διαδικασία. Τελικά δεν είναι αυτό που η τεχνολογία καθιστά δυνα-
τό, αλλά είναι αυτό που η τεχνολογία καθιστά εύκολο. 

Λέξεις κλειδιά: εργαλεία συγγραφής, εκπαιδευτικός σχεδιασμός, ηλεκτρονικά μαθήματα 

Εισαγωγή 

Η η-μάθηση (e-learning) αποτελεί σημαντικό κομμάτι της εκπαιδευτικής διαδικασίας τα τε-
λευταία χρόνια. Η ενδυνάμωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, με τα Νέα Μέσα (Kron & 
Σοφός, 2007), προσφέρει μια νέα προοπτική και ποιότητα στο περιεχόμενο της. Τα κυριότε-
ρα πλεονεκτήματα της ηλεκτρονικής μάθησης είναι πως ο εκπαιδευόμενος αποδεσμεύεται 
από χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς, μπορεί να μάθει όπως θέλει, όποτε θέλει, χρη-
σιμοποιώντας τα ηλεκτρονικά μαθήματα (η-μαθήματα) όσες φορές χρειάζεται. Η μάθηση 
μπορεί να επαναλαμβάνεται, απαλλαγμένη από τα στερεότυπα της συμβατικής εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας μέσα στην τάξη. Δίνεται η δυνατότητα πρόσβασης σε ψηφιακό εκπαιδευτι-
κό περιεχόμενο και εκπαιδευτικές δραστηριότητες σε όλους ανεξαρτήτως. Με τον κατάλλη-
λο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και τη σωστή ανάπτυξη, έρευνες έχουν δείξει, πως δύναται να 
είναι το ίδιο αποτελεσματική με τη δια ζώσης διδασκαλία.  

1488

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Η εξάπλωση του διαδικτύου, όπως επίσης και η εξέλιξη της ηλεκτρονικής μάθησης κατέ-
στησαν δυνατό την εμπλοκή εκπαιδευτικών με την δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων, 
χωρίς να χρειάζεται στην πλειονότητα τους να έχουν προηγμένες τεχνολογικές δυνατότητες. 
Τα εργαλεία που καθιστούν δυνατή την ηλεκτρονική μάθηση (to learn anywhere anytime) 
ονομάζονται «εργαλεία συγγραφής» (authoring tools) και καθιστούν δυνατή την παραγω-
γή πολυμεσικών και διαδραστικών εφαρμογών. Στην «ανοιχτή και ευέλικτη» μάθηση (Σο-
φός & Kron, 2010), η προσέγγιση της μάθησης λαμβάνεται από την πλευρά των μαθητών 
ως ενεργή διαδικασία. Ακόμη ο εκπαιδευτικός με την σχεδίαση και δημιουργία μαθημάτων 
ψηφιακού περιεχομένου, προεκτείνει τα στενά όρια μιας συμβατικής διδασκαλίας, που 
στηρίζεται σε αναλυτικά προγράμματα. Μετασχηματίζει την διδακτέα ύλη στην κατάλληλη 
ψηφιακή δομή και μορφή υποστηρίζοντας τους πολλαπλούς τρόπους αναπαραγωγής της 
γνώσης. 

Η η-μάθηση που στηρίζεται σε εργαλεία συγγραφής ηλεκτρονικών μαθημάτων, έχει ως 
στόχο τη μείωση του κόστους ανάπτυξης του μαθησιακού υλικού και τη διευκόλυνση των 
εκπαιδευτικών στη δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων. 

Ποια είναι τα εργαλεία συγγραφής 

 Η ανάγκη για παραγωγή ηλεκτρονικών μαθημάτων υψηλού επιπέδου και χαμηλού κόστους 
οδήγησε στην δημιουργία και ανάπτυξη λογισμικών με την ονομασία «εργαλεία συγγρα-
φής» (authoring tools). Τα εργαλεία συγγραφής είναι λογισμικά που επιτρέπουν την σχεδί-
αση και ανάπτυξη διαδραστικού εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού. Σε σχέση με το κλασσικό 
προγραμματισμό, έρευνες έδειξαν πως χρειάζεται περίπου το 1/8 του χρόνου για την παρα-
γωγή του ίδιου περιεχομένου με ένα εργαλείο συγγραφής (Απόστολος & Σοφός, 2011). Η 
σύνθεση πολυμεσικών εφαρμογών, με την χρήση αυτών των εφαρμογών, απαιτεί ελάχιστες 
γνώσεις προγραμματισμού και απευθύνεται σε αυτούς που ασχολούνται με τον εκπαιδευ-
τικό σχεδιασμό γνωστικών αντικειμένων. Με τα εργαλεία συγγραφής μπορούμε να σχεδιά-
σουμε και να συνθέσουμε πολυμεσικά και υπερκειμενικά μαθησιακά αντικείμενα, συνθέ-
τοντας κείμενο, εικόνα, video, ήχο, γραφικά, quiz, κ.α. (Σχήμα 1). Τα παραγόμενα μαθήματα 
συσκευάζονται με διαφόρους τρόπους - σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα SCROM/AICC - και 
διανέμονται είτε σε απλές ιστοσελίδες, είτε σε συστήματα LMS (Σύστημα Διαχείρισης Μα-
θησιακού Υλικού). Η συγγραφή μαθησιακού υλικού (Learning Objects) ακολουθεί τα εξής 
στάδια: δημιουργία, μετατροπή, τεμαχισμός, συναρμολόγηση και επαναχρησιμοποίηση.  

 
Σχήμα 1:  Σχηματοποιημένη η πολυμεσική δυνατότητα των εργαλείων συγγραφής 
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Τα εργαλεία συγγραφής διακρίνονται σε δύο βασικές κατηγορίες: α) με βάση του μοντέλου 
εργασίας στο οποίο βασίζονται και β) με βάση του φάσματος χρήσης τους. Στην παρούσα 
εργασία μας ενδιαφέρει να δούμε την δεύτερη βασική κατηγορία. 

Με βάση το φάσμα χρήση τους (Φεσάκης & Μαυρουδή, 2009), χωρίζονται στις εξής κατη-
γορίες λογισμικών συγγραφής: 

1. Εργαλεία εξειδικευμένης χρήσης: εργαλεία που δεν χρησιμοποιούνται ειδικά για 
την ανάπτυξη εκπαιδευτικών εφαρμογών και είναι προσανατολισμένα σε μια συ-
γκεκριμένη δυνατότητα, όπως την καταγραφή οθόνης (screenr). 

2. Εργαλεία δημιουργίας Δραστηριοτήτων: με αυτά μπορούμε να κατασκευάσουμε - 
πολύ εύκολα και γρήγορα – μικρά, αυτόνομα και διαδραστικά μαθήματα πολυμεσι-
κού περιεχομένου, όπως το Articulate Engage. 

3. Εργαλεία Ανάπτυξης και Δημοσίευσης Σειράς Μαθημάτων: ειδικά σχεδιασμένα 
εργαλεία για σχεδίαση, ανάπτυξη και δημοσίευση ηλεκτρονικών μαθημάτων, που 
προσφέρουν έτοιμα πρότυπα (templates) για διάφορους τύπους μαθημάτων. Επι-
πρόσθετα μπορούν να αναδειχθούν πολύτιμα εργαλεία για εκείνους που διαθέτουν 
τις κατάλληλες δεξιότητες να συνθέσουν οποιαδήποτε μορφής ηλεκτρονικό μάθη-
μα, χωρίς την υποστήριξη των έτοιμων δομών. Τέλος μπορούν να δημοσιευθούν σε 
οποιοδήποτε website και υποστηρίζουν eLearning πλατφόρμες μέσω LMS (Articu-
late Storyline). 

4. Γενικά εργαλεία παρουσιάσεων: εργαλεία που μπορούν να υποστηρίξουν ηλε-
κτρονικά μαθήματα (με την κατάλληλη σχεδίαση) πολυμεσικού περιεχομένου, αν 
και δεν έχουν σχεδιαστεί για αυτό τον σκοπό (PowerPoint, Articulate Presenter). 

5. Εργαλεία Αυτοαξιολόγησης: με αυτά μπορούμε να δημιουργήσουμε quiz, τεστ και 
άλλες μορφές αξιολόγησης που μπορούν να δημοσιευθούν στο διαδίκτυο (Articu-
late Quizmaker, iSpring Suite). 

Παράλληλα με την ανάπτυξη των εργαλείων συγγραφής δημιουργήθηκε μια ξεχωριστή τε-
χνική σχεδίασης και ανάπτυξης των ηλεκτρονικών μαθημάτων, με την ονομασία ταχεία 
προτυποποίηση (Rapid eLearning). Η τεχνική της ταχείας προτυποποίησης προσφέρει την 
δυνατότητα να μεταφερθεί η βαρύτητα παραγωγής ηλεκτρονικών μαθημάτων, από τον 
προγραμματισμό στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό. Οι έτοιμες δομές και τα πρότυπα μειώνουν 
το κόστος και τον χρόνο παραγωγής επιτρέποντας στον σχεδιαστή να εστιάσει στο μαθη-
σιακό μέρος του αντικειμένου. Έχει την δυνατότητα, επίσης, να δημιουργεί ηλεκτρονικά 
μαθήματα μιας αρχικής μορφής τα οποία στη συνέχεια βελτιώνονται, ανάλογα με τους στό-
χους που έχουν τεθεί. Η μορφή διάδρασης στα ηλεκτρονικά μαθήματα μπορεί να υψηλή ή 
ελάχιστη ανάλογα με τις απαιτήσεις του εκπαιδευτικού σχεδιασμού.  

Συνοπτικά το ηλεκτρονικό μάθημα, που παράγεται με τα εργαλεία συγγραφής εκπαιδευτι-
κού υλικού, είναι ένα αυτόνομο, δομημένο μαθησιακό αντικείμενο που διανέμεται με διά-
φορους τρόπους και μορφές στο διαδίκτυο. 

Χαρακτηριστικά και δυνατότητες 

Τα εργαλεία συγγραφής μπορούν να προσφέρουν διαδραστικά ηλεκτρονικά μαθήματα, 
όπως παρουσιάσεις, οδηγίες, interactive video, προσομοιώσεις, παιχνίδια, ιστοεξερευνή-
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σεις, διαδραστική επίλυση προβλημάτων, αξιολογήσεις κ.α., τα οποία μπορούν να δημο-
σιευθούν είτε ως ιστοσελίδα, είτε σε CD-ROM, είτε κυρίως ως μαθησιακά αντικείμενα σε 
μορφή SCORM/AICC. Στα εργαλεία συγγραφής για να γίνει εύκολη η δημιουργία διαδραστι-
κού μαθησιακού περιεχομένου, χωρίς να απαιτούνται γνώσεις προγραμματισμού, έχουν ως 
βασικά χαρακτηριστικά α) το εύχρηστο interface (γραφικό περιβάλλον προσιτό για όλους), 
β) την διάδραση, γ) τις μεταβλητές. Αναλυτικότερα τα χαρακτηριστικά των εργαλείων συγ-
γραφής είναι τα ακόλουθα: 

Γενικά: 
• Δυνατότητες δημοσίευσης (HTML, ΗΤΜL5, CD-ROM, AICC, SCROM, TIN CAN API, δυ-

νατότητα ρύθμισης με το LMS) 
• Ευκολία στη μάθηση και την χρήση (φιλικό περιβάλλον, αυτοματοποιημένες διαδι-

κασίες, WYSIWYG, ενσωμάτωση περιεχομένου κ.α.) 
• Εισαγωγή, δημιουργία και επεξεργασία πολυμέσων (εικόνα, ήχος, video, web 

object, flash, κ.α.) 
• Προσομοιώσεις λογισμικού (μηχανισμός καταγραφής οθόνης με δυνατότητα προ-

σθήκης annotations και διάδρασης) 
• Διάδραση (απλή γλώσσα προγραμματισμού, μοντέλα διάδρασης, εξειδικευμένα ερ-

γαλεία παραμέτρων, variables, trigger, hotspot) 

Ειδικά: 
• Ταχεία ανάπτυξη και διδακτικός σχεδιασμός (έτοιμα πρότυπα, εισαγωγή Power-

Point, δυνατότητα παραγωγής σεναρίων) 
• Τύποι προϊόντων (μαθησιακά αντικείμενα αξιολόγησης, προσομοίωσης, παιχνιδιών, 

tutorials, διάδρασης, παρουσίασης) 
• Ενσωματωμένα εργαλεία (περιλαμβάνει εξειδικευμένα εργαλεία επεξεργασίας μέ-

σων, παραγωγής υλικού ελέγχου της μάθησης και αξιολόγησης) 
• Δομή μαθήματος (γραμμική, δεντρική, πλοήγηση ποικίλων επιλογών και προσαρ-

μοσμένη στη στοχοθεσία του μαθήματος) (Εικόνα 1) 
• Διαδικασία αξιολόγησης (ενσωματωμένο εργαλείο δημιουργία τεστ αξιολόγησης 

υποστηριζόμενο από διάφορους τύπους) 
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Εικόνα 1: Οργάνωση ακολουθίας ηλεκτρονικού μαθήματος (Articulate Storyline) 

Η εμπλοκή ανθρώπων, χωρίς τεχνολογικό υπόβαθρο και ειδίκευση στον προγραμματισμό, 
αλλά με γνώσεις στον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, στην δημιουργία ηλεκτρονικών μαθημάτων 
αποτελεί μια πραγματικότητα. Με τον κατάλληλο εκπαιδευτικό σχεδιασμό και την αξιοποί-
ηση των μοντέλων διάδρασης, μπορούν να παραχθούν μαθησιακά αντικείμενα υψηλής 
ποιότητας, με χαμηλό κόστος. Η επιλογή του κατάλληλου εργαλείου συγγραφής εξαρτάται 
κάθε φορά από διάφορους παράγοντες, όπως ο στόχος του εκπαιδευτικού σχεδιασμού, το 
ανθρώπινο δυναμικό που απευθύνεται, ο τρόπος διανομής του υλικού και άλλα. Τέλος ση-
μαντικό θεωρείται η ικανότητα και οι δεξιότητες των ατόμων που χρησιμοποιούν τα εργα-
λεία συγγραφής.  

Εκπαιδευτικός σχεδιασμός & θεωρίες μάθησης 

Ο καθορισμός ενός πλαισίου αποτελεσματικής σχεδίασης και ανάπτυξης ηλεκτρονικών μα-
θημάτων που να προσφέρουν ουσιαστική μάθηση, κρίνεται απαραίτητος. Ο άνθρωπος συ-
νεχώς μαθαίνει και η διαδικασία μάθησης πραγματοποιείται με διαφόρους τρόπους. Η μά-
θηση νοείται ως σύνολο συσσωρευμένων εμπειριών, μέσα από τις κοινωνικές αλληλεπι-
δράσεις. Στόχος του σχεδιασμού και της ανάπτυξης ενός ηλεκτρονικού μαθήματος δεν μπο-
ρεί να είναι η παράθεση πληροφοριών και η μεταφορά της γνώσης, αλλά η αποτελεσματι-
κότερη επεξεργασία των πληροφοριών που παρουσιάζονται. Επιδιώκεται, δηλαδή, τα ηλε-
κτρονικά μαθήματα να δομούνται έτσι ώστε ο μαθητής να μπορεί: να εντοπίζει τις πληρο-
φορίες, να τις κατανοεί, να τις ερμηνεύει, να τις χρησιμοποιεί σε καινούργιες καταστάσεις 
(Μιχαηλίδης, 2008).  

Οι βασικές αρχές εκπαιδευτικού σχεδιασμού των ηλεκτρονικών μαθημάτων στηρίζονται 
στους εξής άξονες: 
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1. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα, ως δομημένα περιβάλλοντα μάθησης, αποτελούν προέ-
κταση της εκπαιδευτικής διαδικασίας 

2. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα σχεδιάζονται και αναπτύσσονται για να υποστηρίξουν 
συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους (Σχήμα 2) 

3. Τα ηλεκτρονικά μαθήματα δημιουργούν αποτελεσματικά περιβάλλοντα μάθησης, 
όταν σχεδιάζονται με βάση τις ανάγκες των εκπαιδευόμενων 

Ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει με πολλαπλούς τρόπους αναπαράστασης της γνώσης, είναι στο 
κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας και έχει την δυνατότητα πρόσβασης στο ηλεκτρονικό 
περιεχόμενο πέρα από χρονικούς και χωρικούς περιορισμούς.  

 

Σχήμα 2: Το η-μάθημα στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η αποτελεσματική χρήση των ηλεκτρονικών μαθημάτων επιτυγχάνεται με τη στήριξη και 
εμπλοκή των παιδαγωγικών θεωριών μάθησης στον σχεδιασμό τους. Η δημιουργία πολυ-
μεσικών και υπερμεσικών εφαρμογών ευνοεί την μάθηση, όταν στηρίζεται στα εξής γενικά 
χαρακτηριστικά: 

• Μη γραμμική προσπέλαση των πληροφοριών 
• Αλληλεπίδραση με το υλικό και εξατομικευμένος ρυθμός 
• Εμπλοκή του μαθητή 
• Φυσικός τρόπος αναπαράστασης πληροφοριών 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός διαδραστικών πολυμεσικών εφαρμογών, σε ένα δεύτερο επί-
πεδο, πρέπει να συμπεριλαμβάνει τα ερευνητικά πορίσματα του μοντέλου της Γνωστικής 
Θεωρίας για τη Μάθηση με Πολυμέσα (Clark & Mayer 2008). Οι αρχές αυτές είναι: 

1. Η αρχή των πολυμέσων (συνδυασμός λέξεων και εικόνων) 
2. Η αρχή της γειτνίασης (εμφάνιση λέξεων και εικόνων ταυτόχρονα) 
3. Η αρχή της τροπικότητας (λέξεις ως ακουστική αφήγηση) 
4. Η αρχή του πλεονασμού (αφήγηση με γραφικά) 
5. Η αρχή της συνοχής (μόνο οι απαραίτητες πληροφορίες) 
6. Η αρχή της προσωποποίησης (φιλικό τρόπος έκφρασης) 
7. Αρχές σχεδίασης αναλυτικών παραδειγμάτων (βήμα προς βήμα παρουσίαση) 
8. Αρχές σχεδίασης ασκήσεων (εξάσκηση) 

Όλα τα παραπάνω δεν προεξοφλούν την αποτελεσματικότητα χρήσης ενός ηλεκτρονικού 
μαθήματος από τον εκπαιδευόμενο. Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός του μαθήματος με σύγ-
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χρονα εργαλεία δημιουργίας ψηφιακού υλικού πρέπει, επίσης, να απαντά στα εξής ερωτή-
ματα (Kuhlmann, 2008) του εκπαιδευόμενου: 

• Γιατί μου είναι απαραίτητη αυτή η γνώση (στην ηλεκτρονική της εκδοχή); 
• Τι πρέπει να κάνω με τις πληροφορίες που λαμβάνω; 
• Πως μπορώ να αποδείξω ότι έμαθα; 

Η δομή και οργάνωση του μαθησιακού περιεχομένου ενός ηλεκτρονικού μαθήματος (εικό-
να 2) συμβάλει στην αποτελεσματική μάθηση, όταν σχεδιάζεται στις ανάγκες του εκπαι-
δευόμενου με στόχο την οικοδόμηση νοημάτων, που θα χρησιμοποιήσει σε πραγματικές 
συνθήκες (real world). Η έμφαση δίνεται στην έννοια και όχι στις πληροφορίες του ηλε-
κτρονικού μαθήματος. Ηλεκτρονική μάθηση δεν είναι η ανταλλαγή πληροφοριών σε ψη-
φιακή μορφή, αλλά το νόημα που υπάρχει στις πληροφορίες αυτές.  

Τα η-μαθήματα είναι κομμάτι μιας πολύπλοκης διαδικασίας μάθησης που συνεχώς εξελίσ-
σεται και οργανώνεται πάνω σε μοντέλα και δομές, με σκοπό έχουν την επίτευξη των μα-
θησιακών στόχων. Η οργάνωση και αξιοποίηση των διαφόρων μοντέλων εξαρτάται από την 
βαθμίδα εκπαίδευσης, από το είδος ηλεκτρονικής μάθησης που υποστηρίζεται και σε 
ποιους απευθύνεται. 

 
Εικόνα 2: Δομή ηλεκτρονικού μαθήματος 

Ο εκπαιδευτικός σχεδιασμός και η ανάπτυξη πολυμεσικών εφαρμογών είναι κάτι παραπά-
νω από μια απλή παράθεση πληροφοριών σε ψηφιακό περιβάλλον. 

Εφαρμογές ηλεκτρονικών μαθημάτων 

Ο κατάλογος παραπομπών, που ακολουθεί, αποτελείται από ηλεκτρονικά μαθήματα (εικό-
να 3) που δημιουργήθηκαν με εργαλεία συγγραφής, για να υποστηρίξουν είτε την εκπαι-
δευτική διαδικασία στης τάξης, είτε τη μαθησιακή εμπειρία του εκπαιδευόμενου εκτός τά-
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ξης. Τα εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν είναι τα ακόλουθα: PowerPoint, Articulate Story-
line, Articulate Studio 09, iSpring Suite. 

Ηλεκτρονικά μαθήματα 

Γλώσσα: 
• Τα ψάθινα καπέλα (Articulate Storyline) 
• Ο Γύρος του Κόσμου σε 80 Μέρες (Articulate Storyline) 
• Το σπίτι του ποιητή Καβάφη (Articulate Storyline) 
• Η πολύ λαίμαργη φάλαινα που έφαγε ο άνθρωπος (Articulate Storyline) 
• Συνταγές μαγειρικής (Articulate Storyline) 
• Πως γράφουμε μια επιστολή (Articulate Studio 09) 

Ιστορία: 
• Ο όρκος Φιλική Εταιρεία (Articulate Storyline) 
• Η Μεγάλη Επανάσταση (Articulate Storyline) 
• Οι Έλληνες κάτω από την οθωμανική και τη λατινική κυριαρχία (1453-1821) (Articu-

late Studio 09) 
• Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες (Articulate Studio 09) 
• Οι εξελίξεις στην Ευρώπη κατά τους Νεότερους Χρόνους (iSpring Suite) 
• Χρονολογικός πίνακας – Βυζαντινή αυτοκρατορία (iSpring Suite) 
• Λεξικό των Κλεφτών και των Αρματολών (PowerPoint) 

 

Εικόνα 3: Διαφάνειες ηλεκτρονικών μαθημάτων 

Γεωγραφία: 
• Ο χάρτης (Articulate Storyline) 
• Υπόμνημα χάρτη (Articulate Storyline) 
• Οι παραθαλάσσιοι οικισμοί στην Ελλάδα (Articulate Storyline) 
• Οι ακτές της Ελλάδας (Articulate Studio 09) 

Φυσικά: 
• Ηλεκτρομαγνητικός γερανός (PowerPoint) 
• Όργανα αναπνευστικού συστήματος (Articulate Storyline) 
• Έμβια – Άβια Λεξικό (iSpring Suite) 
• Γλωσσάρι Κυκλοφορικού Συστήματος (Articulate Storyline) 
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http://users.sch.gr/sudiakos/kapela/story.html
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http://users.sch.gr/sudiakos/falaina/story.html
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http://users.sch.gr/gzervos/ilektrikos_kinitiras/story.swf
http://users.sch.gr/gzervos/anapneustiko_organa/story.html
http://anoixtosxoleio.weebly.com/uploads/8/4/5/6/8456554/emvia-avia.swf
http://users.sch.gr/gzervos/kykloforiko/story.html


 

Μαθηματικά: 
• Οι αριθμοί μέχρι το 1.000.000.000 (PowerPoint) 
• Εξάσκηση στην προπαίδεια (Articulate Storyline) 

Συμπεράσματα 

Η αποτελεσματικότητα της ηλεκτρονικής μάθησης στηρίζεται σε μεγάλο βαθμό στον εκπαι-
δευτικό σχεδιασμό και ανάπτυξη ηλεκτρονικών μαθημάτων με εργαλεία συγγραφής. Τα 
διαδραστικά πολυμεσικά ψηφιακά αντικείμενα δημιουργούν αυξημένο κίνητρο στους εκ-
παιδευόμενους να οικοδομήσουν κομμάτι της μάθησης. Ο μαθητής αποτελεί το «κέντρο 
της μαθησιακής διαδικασίας», απαλλαγμένος από χωροχρονικές δεσμεύσεις, μαθαίνει με 
πολλαπλούς τρόπους και αντιλαμβάνεται την μάθηση ως ενεργή διαδικασία.  

Τα η-μαθήματα θα αποτελέσουν τα επόμενα χρόνια τον σημαντικότερα παράγοντα της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας. Η εμπλοκή των εκπαιδευτών με τα Νέα Μέσα συνιστά την ανα-
γκαία συνθήκη ενδυνάμωσης της εκπαιδευτικής διαδικασίας σε μια νέα προοπτική και ποι-
ότητα. 
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Εμπειρική έρευνα αξιολόγησης της επιμορφωτικής διαδικασίας των εκπαιδευτικών στο 
πλαίσιο προγράμματος «Αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ αποστάσεως δι-

δασκαλίας μέσα από το περιβάλλον ηλεκτρονικής μάθησης Moodle»  
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή έχει ως στόχο να αποτιμήσει την προσπάθεια που έγινε στο πλαίσιο προ-
γράμματος «Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών με αξιοποίηση τεχνικών ασύγχρονης και εξ' απο-
στάσεως διδασκαλίας» που εγκρίθηκε από την Περιφερειακή Διεύθυνση Α'Θμιας & Β'Θμιας 
Εκπαίδευσης Ιονίων Νήσων και απευθυνόταν στους εκπαιδευτικούς τόσο της πρωτοβάθ-
μιας όσο και της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη Ζάκυνθο. Στόχος του προγράμματος 
είναι η αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη, καθώς και η εξοικείωση των εκπαι-
δευτικών με μεθόδους και τεχνικές ασύγχρονης και εξ’ αποστάσεως διδασκαλίας. Οι επι-
μορφούμενοι εκπαιδευτικοί έχουν την ευκαιρία, μέσα από τη ψηφιακή πλατφόρμα Moodle, 
να σχεδιάσουν, να οργανώσουν, να παρουσιάσουν και να αξιολογήσουν ένα διδακτικό σε-
νάριο της ειδικότητας τους με μεθόδους ασύγχρονης εξ' αποστάσεως μάθησης καθώς και 
με τη χρήση Web 2.0 εκπαιδευτικών εργαλείων. Το σεμινάριο (26 εβδομάδων) διεξήχθη με 
τη μέθοδο της «μεικτής» διδασκαλίας και περιλάμβανε πέντε δια ζώσης συναντήσεις. Εν-
διάμεσα οι εκπαιδευτικοί παρήγαγαν εκπαιδευτικό υλικό μέσω του διαδικτύου μέσα από 
εβδομαδιαίες πρακτικές ασκήσεις. Όλοι οι επιμορφούμενοι, με την έναρξη του προγράμμα-
τος και μετά το τέλος του προγράμματος, απάντησαν σε ερωτηματολόγιο το οποίο συντά-
χθηκε από τους εισηγητές της παρούσας εργασίας με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Στόχος 
του ήταν να μελετηθεί και να αξιολογηθεί το περιεχόμενο του προγράμματος, η εφαρμογή 
του, οι συνθήκες διεξαγωγής του αλλά και οι επιμορφωτές που συμμετείχαν σε αυτό.  

Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ, Moodle, Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών, Διδακτικό Σενάριο, Web 2.0, Εξ' 
αποστάσεως εκπαίδευση. 

Εισαγωγή 

Ως “Επιμόρφωση” ετυμολογικά ορίζεται η εκπαιδευτική διαδικασία με την οποία αποκτά 
κάποιος ενήλικος επιπλέον γνώσεις και δεξιότητες σε ένα αντικείμενο, συχνά σχετικό με το 
επάγγελμά του. Όσον αφορά στην επιμόρφωση εκπαιδευτικών αυτή εστιάζεται στην αλλα-
γή αρχών και πεποιθήσεων, στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων και στη χρήση 
νέων διδακτικών μέσων (Fullan, 2007). Η επιμόρφωση είναι εκπαίδευση, αφού αποτελεί 
σχεδιασμένη και συγκροτημένη μάθηση με σαφείς στόχους και αποβλέπει σε συγκεκριμένο 
αποτέλεσμα (Rogers, 1999). Είναι παροχή σχεδιασμένων μαθησιακών δραστηριοτήτων σε 
άτομα που είναι ώριμα με κριτήριο την υπευθυνότητά τους, την κοινωνική τους εμπειρία 
και τον ισορροπημένο τρόπο ύπαρξής τους και όχι την ημερομηνία γέννησής τους (Κόκκος, 
1999).  
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Η δυνατότητα παρακολούθησης προγραμμάτων βελτίωσης των προσόντων των εκπαιδευ-
τικών με τρόπο που να βελτιώνει το παραγόμενο έργο στη πράξη βρίσκεται στο επίκεντρο 
του ενδιαφέροντος για την επιστημονική κοινότητα και τους φορείς που εμπλέκονται στο 
πεδίο της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών (Ξωχέλλης, 2005). Σχετική έρευνα (Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2010) τονίζει την ανάγκη δημιουργίας προγραμμάτων επιμόρφωσης τα οποία 
θα εστιάζουν στις ανάγκες του εκπαιδευτικού. Τα προγράμματα θα επιφέρουν αλλαγές τό-
σο στη διδακτική μεθοδολογία όσο και στις απόψεις, τις αντιλήψεις και τη συμπεριφορά 
του εκπαιδευτικού. Στο πλαίσιο αυτό, υιοθετήθηκε το μοντέλο της μεικτής επιμόρφωσης 
(εξ αποστάσεως και δια ζώσης) με την υποστήριξη των ΤΠΕ και υπόσχεται τη δημιουργία 
δομών συνεχούς επιμόρφωσης με αποτελεσματικό, ευέλικτο και αξιόπιστο τρόπο (Χλαπά-
νης και ∆ημητρακοπούλου, 2004).  

Οι εκπαιδευτικοί αποτελούν τον ακρογωνιαίο λίθο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Είναι ο 
σημαντικότερος παράγοντας που μπορεί να συμβάλλει στην βελτίωση του εκπαιδευτικού 
έργου αφού όπως αποδεικνύεται από έρευνες οι εκπαιδευτικοί επηρεάζουν περισσότερο 
από οτιδήποτε άλλο στο σχολείο τις επιδόσεις των μαθητών (Ο.ΕΠ.ΕΚ, 2008). Το γεγονός 
αυτό κάνει ακόμη πιο έντονο το αίτημα για συνεχή ενίσχυση της επαγγελματικής ανάπτυ-
ξης των εκπαιδευτικών. Για να είναι λοιπόν σε θέση οι εκπαιδευτικοί να ανταποκριθούν στις 
νέες απαιτήσεις όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα θα πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με 
εξειδικευμένες γνώσεις, τις οποίες όμως δεν έχουν αποκτήσει στη διάρκεια της πανεπιστη-
μιακής τους εκπαίδευσης. Γίνονται ξανά μαθητές, ενήλικες, με εσωτερικά κίνητρα για μά-
θηση (Rogers, 1999). Πίσω από τα κίνητρα υπάρχουν πάντα ανάγκες (ικανοποίηση, απόκτη-
ση πιστοποιητικού, αναγνώριση στον επαγγελματικό χώρο), όχι σε όλες τις περιπτώσεις 
σαφείς, ούτε πάντοτε κοινές για όλους, που όσο είναι μεγαλύτερες, τόσο ισχυρότερα είναι 
και τα κίνητρα (Jarvis, 2003). Οι ενήλικες έρχονται στην εκπαίδευση κουβαλώντας τις δικές 
τους εμπειρίες, αξίες, γνώσεις μέσα από τις οποίες προσεγγίζουν τα πράγματα, έχουν συ-
γκεκριμένες προσδοκίες με βάση τις ανάγκες τους και υψηλές απαιτήσεις για την ικανοποί-
ησή τους, έχουν διαμορφωμένα μοντέλα μάθησης (Rogers, 1999). Είναι απαραίτητο τα 
προγράμματα να σχεδιάζονται σύμφωνα με τις αρχές εκπαίδευσης ενηλίκων.  

Στο σεμινάριο συμμετείχαν σαράντα (40) εκπαιδευτικοί της δευτεροβάθμιας και της πρω-
τοβάθμιας εκπαίδευσης, που είναι εν ενεργεία εκπαιδευτικοί εργαζόμενοι στο νησί της Ζα-
κύνθου. Συμμετείχαν επίσης 5 επιμορφωτές/αξιολογητές. Το επιμορφωτικό πρόγραμμα (µε 
εβδομαδιαίο πρόγραµµα εργασιών) µέσω της πλατφόρμας Μoodle (http://e-
learning.ilei.sch.gr/moodle/) υλοποιήθηκε από τον Νοέμβριο του 2013 µέχρι το Μάιο του 
2014. Αξίζει να σημειωθεί ότι πρόκειται για την τρίτη χρονιά που το πρόγραμμα υλοποιείται 
από τη ΔΔΕ Ζακύνθου σε συνεργασία με το ΚΕΠΛΗΝΕΤ Αχαΐας.  

Αξιολόγηση του προγράμματος 

Η αξιολόγηση προγραμμάτων είναι απαραίτητη προκειμένου να εντοπιστούν μειονεκτήμα-
τα, να προταθούν λύσεις και βελτιώσεις αυτών (Robson, 2011). Οι φορείς συχνά αξιολογούν 
τα επιμορφωτικά προγράμματα για να γνωρίζουν κατά πόσο ένα πρόγραμμα εφαρμόστηκε 
όπως σχεδιάστηκε ή έχει τελικά τα αναμενόμενα αποτελέσματα (π.χ. σε επίπεδο στάσεων 
και δεξιοτήτων) (Anderson & Postlethwaite, 2007). Συνεπώς, τα αποτελέσματα της αξιολό-
γησης οδηγούν σε προτάσεις για τη συνέχιση, την αναδιαμόρφωση υφιστάμενων προγραμ-

1499

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/
http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/


μάτων ή εισαγωγή νέων, τεκμηριώνοντας την αποδοχή ή την απόρριψη τους (Δημητρόπου-
λος, 1999).  

Η αξιολόγηση διακρίνεται βάση των επιδιώξεων των εμπλεκόμενων φορέων, σε ικανοποίη-
ση των αναγκών του τελικού χρήστη, βελτίωση του προγράμματος, αξιολόγηση των αποτε-
λεσμάτων, τρόπος λειτουργίας του προγράμματος, αξιολόγηση αποτελεσματικότητας του 
προγράμματος και κατανόηση των λόγων για τους οποίους λειτουργεί ή δε λειτουργεί ένα 
πρόγραμμα (Robson, 2011). Συνεπώς, ενδέχεται να υπάρχουν και διαφορετικοί προσανατο-
λισμοί ως προς την εστίαση μιας έρευνας αξιολόγησης. Το μοντέλο της διαμορφωτικής α-
ξιολόγησης (Bloom, 1971) χρησιμοποιήθηκε στη συγκεκριμένη εργασία καθώς αυτό που 
ενδιαφέρει η περαιτέρω βελτίωση και ανάπτυξη των δραστηριοτήτων του προγράμματος. 

Η μεθοδολογία  

Στους εκπαιδευτικούς δόθηκαν δυο κωδικοποιημένα ερωτηματολόγια ένα στην πρώτη δια 
ζώσης συνάντηση που έγινε το Νοέμβρη και ένα στη τέταρτη που έγινε τον Απρίλιο. Ο κω-
δικός που είχε ο κάθε εκπαιδευτικός έδωσε τη δυνατότητα να εξαχθούν πληροφορίες τόσο 
για τη κατάσταση με την οποία ήρθε στο επιμορφωτικό πρόγραμμα όσο και για τις αλλαγές 
που συντελέστηκαν σε προσωπικό επίπεδο με τη λήξη του σεμιναρίου. Τα ερωτηματολόγια 
περιελάμβαναν ερωτήσεις κλειστού τύπου, όπου καταγράφηκαν ανώνυμα οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών που παρακολούθησαν το πρόγραμμα ως επιμορφούμενοι. Στο πρώτο ερω-
τηματολόγιο ζητήθηκε από τους εκπαιδευτικούς να προσδιορίσουν τις προσδοκίες που έ-
χουν από το πρόγραμμα και τους επιμορφωτές. Στο δεύτερο ερωτηματολόγιο ζητήθηκε από 
τους εκπαιδευτικούς να εκτιμήσουν με χρήση κλίμακας Likert, το βαθμό κάλυψης των 
προσδοκιών τους από το πρόγραμμα. Ακολούθησε η στατιστική επεξεργασία των δεδομέ-
νων (αναγωγή της κλίμακας σε εκατονταβάθμια) που προέκυψαν από τις απαντήσεις των 
ερωτηματολογίων. Το μέγεθος του δείγματος της έρευνας (40 εκπαιδευτικοί) δεν επιτρέπει 
τη γενίκευση των αποτελεσμάτων. Θα καταγράψουμε συμπεράσματα τα οποία είναι δυνα-
τόν να αποτελέσουν το πρώτο στάδιο της έρευνας η οποία θα συνεχιστεί το επόμενο σχολι-
κό έτος παρακολουθώντας τα αποτελέσματα τους προγράμματος στη πράξη. Στις προθέσεις 
μας είναι η παρακολούθηση των σαράντα (40) εκπαιδευτικών και κατά πόσο κατάφεραν να 
ενσωματώσουν στη σχολική τάξη τις ΤΠΕ. Επίσης να αναδειχθεί η χρησιμότητα της εσωτερι-
κής αξιολόγησης ως εργαλείο βελτιστοποίησης της σχεδίασης τέτοιων προγραμμάτων.  

Αποτελέσματα  

Έγινε καταγραφή των απαντήσεων ανά ερωτηματολόγιο και στη συνέχεια έγινε προσπά-
θεια να αναλυθούν οι πληροφορίες όπου αυτό είναι εφικτό σε ζεύγη ερωτήσεων και από τα 
δυο ερωτηματολόγια. Αυτό μας έδωσε την δυνατότητα να συγκρίνουμε τις απαντήσεις που 
έδωσαν οι εκπαιδευτικοί πριν την έναρξη του προγράμματος και τις απαντήσεις που έδω-
σαν στο τέλος του. Όλοι οι εκπαιδευτικοί αρχικά δήλωσαν πως μπορούσαν να πλοηγηθούν 
στο διαδίκτυο και μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν τις εφαρμογές του πακέτου office. Ακο-
λουθούν οι απαντήσεις των δυο ερωτηματολογίων.  
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Προδοκίες Επιμορφουμένων από το πρόγραμμα % 

ένταξη ορισμένων από τα διδασκόμενα εργαλεία ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 60 
απομυθοποίηση των ΤΠΕ και τη δυσκολία εφαρμογής τους 25 
τόνωση του αυτό-συναισθήματος και καταπολέμηση της πιθανής τεχνοφοβίας 15 

 
Ποιες νέες γνώσεις θα θέλατε να αποκτήσετε από τη συμμετοχή σας στο 

πρόγραμμα 
% 

εξοικείωση και τη χρήση Web 2.0 εφαρμογών 37 
εγκατάσταση ενός τοπικού Moodle 29 
χρήση ελεύθερου και ανοιχτού λογισμικού 23 
Διαδικτυακές εφαρμογές/εργαλεία που υποστηρίζονται από το Πανελλήνιο 
Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) 

11 

 
Ποιες ικανότητες θα θέλατε να καλλιεργήσετε με τη συμμετοχή σας στο 

πρόγραμμα 
% 

ανάπτυξη δημιουργικών δράσεων 40 
ανάληψη πρωτοβουλιών 27 
προγραμματισμό 13 
συνεργασία 11 
επικοινωνία 9 

Στις προσδοκίες που είχαν από τους επιμορφωτές του προγράμματος οι εκπαιδευτικοί κα-
τεγράφησαν οι παρακάτω απαντήσεις: 

• να δημιουργεί κλίμα που ενθαρρύνει τη συμμετοχή τους,  

• να δημιουργεί θεμέλια αμοιβαίου σεβασμού,  

• να προσαρμόζει τη διδασκαλία ώστε να προσιδιάζει στα ατομικά και ομαδικά χα-
ρακτηριστικά των μαθητευομένων,  

• να επινοεί διδακτικές στρατηγικές που αναπτύσσουν την εμπιστοσύνη των εκπαι-
δευομένων,  

• να ενισχύει το ενδιαφέρον τους για τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες,  

• να διαμορφώνει το χώρο, έτσι ώστε να δημιουργείται άνετο μαθησιακό περιβάλλον, 
να αναγνωρίζει τις αναπτυξιακές δυνατότητες των εκπαιδευομένων,  

• να συνοψίζει και να ανακεφαλαιώνει τα βασικά σημεία κάθε μαθήματος,  

• να επικεντρώνεται στις θεματικές περιοχές που είναι ουσιώδεις για τους μαθητευ-
ομένους,  

• να έχει άρτια γνώση του γνωστικού αντικειμένου που καλείται να διδάξει,  
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• να γνωρίζει καλά το πεδίο της εκπαίδευσης ενηλίκων,  

• να κατέχει δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας,  

• να έχει ικανότητα ελέγχου, συντονισμού και οργάνωσης της εκπαιδευόμενης ομά-
δας 

Το δεύτερο ερωτηματολόγιο περιείχε ερωτήσεις από τα δεδομένα που αντλήθηκαν από το 
πρώτο και χρησιμοποιήθηκε η κλίμακα Likert (Καθόλου – Λίγο – Αρκετά – Πολύ – Πάρα πο-
λύ) για τις απαντήσεις. Σκοπός των ερωτήσεων ήταν να εξαχθούν οι πληροφορίες αν το ε-
πιμορφωτικό πρόγραμμα κάλυψε τους στόχους που έθεσαν οι επιμορφούμενοι.  

 

Στην ερώτηση αν βελ-
τιώθηκε η ικανότητα 
χρήσης του Η/Υ κατά 
τη διάρκεια του προ-
γράμματος το 23% α-
πάντησε “Πάρα πολύ”, 
το 40% “Πολύ”, το 25% 
“Αρκετά” και “Λίγο” το 
13%.  

 

 

 

Στην ερώτηση Αποκτή-
σατε νέες γνώσεις που 
αφορούν τις ΤΠΕ κατά 
τη διάρκεια του προ-
γράμματος, το 28% 
απάντησε “Πάρα πο-
λύ”, το 48% “Πολύ”, το 
20% “Αρκετά” και “Λί-
γο” το 5%.  
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Στην ερώτηση Είναι δυ-
νατή η ένταξη ορισμέ-
νων από τα διδασκόμε-
να εργαλεία ΤΠΕ στη 
διδακτική πράξη, το 18% 
απάντησε “Πάρα πολύ”, 
το 28% “Πολύ”, το 40% 
“Αρκετά” και “Λίγο” το 
15%.  

 

 

 

Στην ερώτηση Απομυθοποιή-
σατε τις ΤΠΕ και της δυσκολίας 
εφαρμογής τους, το 13% απά-
ντησε “Πάρα πολύ”, το 38% 
“Πολύ”, το 43% “Αρκετά”, το 
5% “Λίγο” και το 3% “Καθό-
λου”.  

 

 

 

 

Στην ερώτηση Το σεμινάριο 
συνέβαλε στη θεωρητική 
κατάρτιση του εκπαιδευτι-
κού, το 10% απάντησε “Πά-
ρα πολύ”, το 35% “Πολύ”, το 
45% “Αρκετά”, το 5% “Λίγο” 
και το 5% “Καθόλου”. 
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Στην ερώτηση Το σεμι-
νάριο έδωσε ευκαιρίες 
για πρακτική άσκηση, 
το 40% απάντησε “Πά-
ρα πολύ”, το 30% “Πο-
λύ”, το 25% “Αρκετά” 
και “Λίγο” το 5%.  

 

 

 

 

 

 

Στην ερώτηση Το σεμι-
νάριο ανανέωσε κι ε-
μπλούτισε τη διδακτική 
μου πράξη, το 10% α-
πάντησε “Πάρα πολύ”, 
το 30% “Πολύ”, το 40% 
“Αρκετά”, το 18% “Λί-
γο” και το 3% “Καθό-
λου”.  

 

 

 

Στην ερώτηση Την επό-
μενη διδακτική χρονιά 
θα εντάξω τις ΤΠΕ στη 
τάξη, το 10% απάντησε 
“Πάρα πολύ”, το 23% 
“Πολύ”, το 53% “Αρκε-
τά”, το 13% “Λίγο” και 
το 3% “Καθόλου”.  
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Στην ερώτηση Οι εκπαιδευτές εν-
θάρρυναν τη συμμετοχή σας στο 
σεμινάριο, το 43% απάντησε “Πά-
ρα πολύ”, το 43% “Πολύ”, το 10% 
“Αρκετά”, το 3% “Λίγο” και το 3% 
“Καθόλου”.  

 

 

 

Στην ερώτηση Οι εκπαιδευτές 
καλλιέργησαν κλίμα αμοιβαίου 
σεβασμού και συνεργασίας, το 
50% απάντησε “Πάρα πολύ”, το 
40% “Πολύ” κα το 10% “Αρκετά”.  

 

 

 

Στην ερώτηση Οι εκπαιδευτές 
απαντούσαν στις απορίες σας 
στην εξ' αποστάσεως επικοινωνία, 
το 48% απάντησε “Πάρα πολύ”, 
το 33% “Πολύ”, το 15% “Αρκετά”, 
το 3% “Λίγο” και το 3% “Καθό-

λου”.  

 

 

Στην ερώτηση Οι δια ζώσης 
συναντήσεις σας βοήθησαν, 
το 15% απάντησε “Πάρα πο-
λύ”, το 28% “Πολύ”, το 35% 
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“Αρκετά”, το 20 % “Λίγο” και το 3% “Καθόλου”.  

 

Στην ερώτηση Θα συμμε-
τείχατε σε άλλο μεικτό 
επιμορφωτικό σεμινάριο, 
το 88% απάντησε “Ναι”, 
το 12% “Ίσως”.  

 

 

 

Σύγκριση των αποτελεσμάτων 

Το 60% των εκπαιδευτικών δήλωσε κατά την έναρξη του προγράμματος πως προσδοκά τε-
λειώνοντας το πρόγραμμα να είναι σε θέση να χρησιμοποιεί τις ΤΠΕ στο σχολείο. Με τη λή-
ξη του σεμιναρίου το 76% των εκπαιδευτικών δήλωσε πως απόκτησε νέες γνώσεις στις ΤΠΕ. 
Το 46% θεωρεί δυνατή σε μεγάλο βαθμό την ένταξη των διδασκόμενων εργαλείων στη δι-
δακτική πράξη. Το 40% θεωρεί πως το σεμινάριο ανανέωσε κι εμπλούτισε τη διδακτική στη 
πράξη. Όμως μόνο το 23% δήλωσε πως θα χρησιμοποιήσει την επόμενη σχολική χρονιά σε 
μεγάλο βαθμό τις ΤΠΕ στο σχολείο. Ενώ υπάρχει και ένα 16% που θεωρεί πως δεν θα αξιο-
ποιήσει στη διδακτική τις ΤΠΕ. Το 25% των εκπαιδευτικών δήλωσε κατά την έναρξη του 
προγράμματος πως προσδοκά τελειώνοντας το πρόγραμμα την απομυθοποίηση των ΤΠΕ 
και τη δυσκολία εφαρμογής τους. Με τη λήξη του σεμιναρίου το 81% των εκπαιδευτικών 
δήλωσε πως απομυθοποίησε τις ΤΠΕ και της δυσκολίας εφαρμογής στην εκπαιδευτική δια-
δικασία. Το 86% των εκπαιδευτικών δήλωσε πως οι εκπαιδευτές ενθάρρυναν τη συμμετοχή 
στο σεμινάριο και το 90% δήλωσε πως οι εκπαιδευτές καλλιέργησαν κλίμα αμοιβαίου σε-
βασμού και συνεργασίας. Στην εξ' αποστάσεως επικοινωνία με τους εκπαιδευτές το 81% 
δήλωσε πολύ καλή συνεργασία. Όσον αφορά τις δια ζώσης συναντήσεις το 43% δήλωσε 
πως ήταν ωφέλιμες για το πρόγραμμα. Ενώ το 88% θα συμμετείχε σε νέο μεικτό επιμορφω-
τικό πρόγραμμα.   

Από τις απαντήσεις των εκπαιδευτικών στα δυο ερωτηματολόγια εξάγαμε ορισμένα συμπε-
ράσματα:  

• Το επιμορφωτικό πρόγραμμα προσπαθεί να συνδέσει τη θεωρία με τη πράξη. Οι 
εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να δημιουργήσουν υλικό για το γνωστικό αντικεί-
μενο που διδάσκουν στο σχολείο.  

• Η εθελοντική συμμετοχή των επιμορφωτών δημιούργησε κλίμα αμοιβαίου σεβα-
σμού και συνεργασίας. Αυτό αποτυπώνεται από την αξιολόγηση που έγινε στους 
επιμορφωτές.  
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Προτάσεις για τη βελτίωση του επιμορφωτικού προγράμματος: 

• Οι δια ζώσης συναντήσεις θα πρέπει να επανασχεδιαστούν προκειμένου οι επι-
μορφούμενοι εκπαιδευτικοί να συμμετέχουν ενεργά ακολουθώντας τις αρχές εκ-
παίδευσης ενηλίκων. Θα πρέπει να παραχθούν ομαδικές ασκήσεις που θα προά-
γουν την ομαδοσυνεργατικότητα. 

• Το υλικό που παράγουν οι εκπαιδευτικοί στο πλαίσιο του προγράμματος θα πρέπει 
να είναι προσανατολισμένο σε συγκεκριμένη διδακτική ενότητα στο πλαίσιο του 
προγράμματος σπουδών και στο τέλος να διατεθεί μέσω ψηφιακού αποθετηρίου 
στην εκπαιδευτική κοινότητα.  

Επίλογος 

Τα συμπεράσματα εμφανίζονται ενθαρρυντικά ως προς την ικανοποίηση των εκπαιδευτι-
κών από το επιμορφωτικό πρόγραμμα και αναδεικνύουν ενδιαφέροντα σημεία που επηρε-
άζουν τη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία σε ένα σύστημα εξ αποστάσεως επιμόρφω-
σης. Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί ένα διαρκές ζητούμενο. Ειδικότερα η επι-
μόρφωση που σχετίζεται με τις ΤΠΕ και τους τρόπους ένταξης στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως το υψηλό ενδιαφέρον για ζητήματα διδακτικής και παιδαγω-
γικής, επιβεβαιώνοντας την ανάγκη της παιδαγωγικής επένδυσης κάθε καινοτόμας προ-
σπάθεια. Η εξασφάλιση υποδομών, η αναπροσαρμογή των προγραμμάτων με βάση τις α-
νάγκες( πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια), αποτελούν απαραίτητες προϋποθέσεις για ένα α-
ποτελεσματικό επιμορφωτικό πρόγραμμα. Εργαλεία εσωτερικής αξιολόγησης τέτοιων προ-
γραμμάτων, όπως το ερωτηματολόγιο αυτής της εργασίας, μπορούν να αποτελέσουν μοχλό 
στην προσπάθεια για μια διαρκή, επίκαιρη και με βάση τις ανάγκες επιμόρφωση. 
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Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή περιγράφονται τα αποτελέσματα του Β’ μέρους μίας έρευνας που διε-
ξήχθη σε γονείς μαθητών σχολικής εκπαίδευσης σχετικά με τις απόψεις τους για τη χρήση 
του facebook, για την ενδοσχολική βία και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Συγκεκριμένα, πα-
ρακάτω αναφέρονται τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των γο-
νέων για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό στα ελληνικά σχολεία, για το πόσο σοβα-
ρά θεωρούν κάποια σχετικά περιστατικά, για το ποιες είναι οι ενδείξεις πως κάποιο παιδί 
έχει πέσει θύμα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού και για το ποιοι είναι κατά τη γνώμη 
τους οι φορείς από όπου θα μπορούσαν να ζητήσουν βοήθεια. Η έρευνα ήταν τύπου επι-
σκόπησης. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Συμμετείχαν 158 
γονείς μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ενός Δήμου της Περιφερειακής Ενότη-
τας Σερρών. Οι ενδείξεις που κάνουν τους γονείς να καταλάβουν πως το παιδί τους έχει πέ-
σει θύμα ενδοσχολικής βίας ή εκφοβισμού αποτελεί η μειωμένη διάθεσή του ή η άρνησή 
του να πάει στο σχολείο προβάλλοντας ως πρόσχημα κάποια αδιαθεσία, αλλά και οι ξαφνι-
κές και επίμονες αλλαγές της ψυχολογικής του κατάστασης. Περισσότεροι από τους μισούς 
γονείς ενημερώθηκαν προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις, ώστε να μπορούν να προστα-
τέψουν το παιδί ή τα παιδιά τους από τους κινδύνους που προέρχονται από την ενδοσχολι-
κή βία και τον εκφοβισμό. Σχεδόν καθολική είναι η απαίτηση των γονέων για ενημέρωση 
από το σχολείο τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους. 

 Λέξεις - κλειδιά: Ενδοσχολική βία, εκφοβισμός, έρευνα σε γονείς 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της βίας στα ελληνικά σχολεία απασχολεί όλο και περισ-
σότερο ειδικούς, μελετητές και ερευνητές, λαμβάνοντας τις διαστάσεις κοινωνικού προ-
βλήματος. Σύμφωνα με την Παπαστυλιανού (2000), λέγοντας βία εννοούμε μία συνεχή α-
ποκλίνουσα συμπεριφορά είτε από γενικούς κανονισμούς, είτε από σχολικούς κανονι-
σμούς, όταν αναφερόμαστε στη σχολική βία. Η μορφή της βίας την οποία θα ερευνήσουμε 
στην παρούσα εργασία σχετίζεται τόσο με βίαια περιστατικά εντός του σχολικού περιβάλ-
λοντος όσο και με εκδηλώσεις βίας στο ευρύτερο κοινωνικό περιβάλλον. 

Η σχολική βία ορίζεται από καθορισμένο κοινωνικο-πολιτισμικό πλαίσιο εμφανίζοντας χα-
ρακτηριστικά όπως πρόκληση ζημιών, φραστικές επιθέσεις, βρισιές, προσβολές, κλοπές, 
αποκλεισμό και απομόνωση από παρέες (ΕΨΥΠΕ, 2014). Ανάλογα με τους εμπλεκόμενους η 
σχολική βία διακρίνεται σε βία ανάμεσα σε: α) μαθητές, β) εκπαιδευτικούς, γ) εκπαιδευτι-
κούς προς μαθητές και δ) μαθητές προς εκπαιδευτικούς (Αρτινοπούλου, 2001). Στη Διά-
σκεψη της Ουτρέχτης το 1997 έγινε ο διαχωρισμός των εννοιών βίας, εκφοβισμού και αντι-
κοινωνικής συμπεριφοράς. Ο επικρατέστερος όρος για τον εκφοβισμό «bullying» δίνεται 
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από τον Olweus (1993) ο οποίος τον ορίζει ως μια επαναλαμβανόμενη και κατ’ εξακολού-
θηση αρνητική πράξη που προκαλείται από έναν ή από πολλούς μαθητές προς έναν ή πε-
ρισσότερους συμμαθητές του. Η ύπαρξη του σχολικού εκφοβισμού, ως ένα φαινόμενο με 
πολλές διαστάσεις, στηρίζεται στην εξουσία του θύτη. Οι Bitney & Tittle (2001) μας αναφέ-
ρουν τους ακόλουθους τύπους του σχολικού εκφοβισμού: α) φυσικός εκφοβισμός, ο οποίος 
εκδηλώνεται με σπρωξίματα, χειροδικίες, χτυπήματα, β) κοινωνικός αποκλεισμός, όταν έ-
χουμε άρνηση αποδοχής κάποιου από μια κοινωνική ομάδα, γ) λεκτικός εκφοβισμός, όταν 
συμβαίνει συστηματική χρήση υβριστικών εκφράσεων και δ) συναισθηματικός εκφοβισμός, 
όταν έχουμε τη δημιουργία συναισθημάτων απόρριψης, ενοχής, απομόνωσης.  

Στην Ελλάδα ο σχολικός εκφοβισμός δεν έχει λάβει ακόμη ανησυχητικές διαστάσεις. Βέβαια 
αρκετές φορές περιστατικά δεν δημοσιοποιούνται, διότι θίγονται και στιγματίζονται είτε οι 
θύτες, είτε τα θύματα και αμαυρώνεται το όνομα του σχολείου που διαπράττεται το φαι-
νόμενο του εκφοβισμού (Feinberg & Robey, 2009). Σύμφωνα με έρευνα των Πετρόπουλου 
& Παπαστυλιανού (2001) στον Ελλαδικό χώρο το 10-15% των μαθητών υπόκεινται σε διά-
φορες μορφές βίας στο σχολείο από συμμαθητές τους. Την ίδια περίοδο οι Pateraki & 
Houdoumadi (2001), σε έρευνά τους για τον εκφοβισμό στις τρεις τελευταίες τάξεις του δη-
μοτικού σχολείου, σε δείγμα 1312 μαθητών κατέγραψαν ότι το 14,7% των παιδιών υπήρξαν 
θύματα, το 6,24% των παιδιών θύτες και το 4,8% των παιδιών ήταν και θύτες και θύματα. 
Σύμφωνα με άλλη έρευνα την οποία έκανε η Εταιρεία Ψυχοκοινωνικής Υγείας του Παιδιού 
και του Εφήβου (Ε.Ψ.Υ.Π.Ε.) και μετά από παρέμβασή της σε διάφορα σχολεία της Ελλάδας, 
κατέγραψε αύξηση του ποσοστού καταγγελιών των μαθητών που υπόκεινται σε εκφοβισμό 
από 5,5% σε 15,79%, ενώ το ποσοστό των παιδιών που δέχονται εκφοβισμό και σιωπούν 
μειώθηκε από 28% σε 5,6%.  

Ενώ κατά το χρονικό διάστημα 1994-2008 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο τα φαινόμενα σχολικής 
βίας μειώθηκαν, στην Ελλάδα και σε άλλες μεσογειακές χώρες σύμφωνα με την Γιωτοπού-
λου-Μαραγκοπούλου (2010) αυξάνονται. Η συγκεκριμένη έρευνα, αν και περιορισμένης 
κλίμακας, προσφέρει σημαντικά ευρήματα σε ό,τι αφορά τις απόψεις των γονέων για την 
ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό.  

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι αντιλήψεις των γονέων 
για την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: 

1. Ποιες είναι οι ενδείξεις που θα δημιουργούσαν υποψίες στους γονείς ότι το παιδί τους 
έχει πέσει θύμα σχολικής βίας και εκφοβισμού;  

2. Έχει πέσει θύμα σχολικής βίας και εκφοβισμού κάποιο ή κάποια από το παιδί/παιδιά 
τους; 

3. Σε ποιο βαθμό έχουν ενημερωθεί για τη σχολική βία και τον εκφοβισμό και από ποιον 
φορέα; 
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Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2014 σε γονείς μαθητών 
σχολικής εκπαίδευσης (Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων), ενός Δήμου της Περιφερεια-
κής Ενότητας Σερρών.  

Η έρευνα ήταν τύπου επισκόπησης (Cohen & Manion, 1997) και το μεθοδολογικό εργαλείο 
ήταν ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Αρχικά πραγματοποιήθηκε προκαταρ-
κτική έρευνα σε 20 άτομα (10 γυναίκες, 10 άνδρες), της ίδιας περιοχής με βάση τα αποτε-
λέσματα της οποίας ελέγχθηκε η εγκυρότητα του ερωτηματολογίου πριν λάβει την τελική 
του μορφή. 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαία δειγματοληψία (Παρασκευόπουλος, 1993), και 
συνολικά συμμετείχαν 158 άτομα, γονείς μαθητών που φοιτούσαν σε σχολεία της παραπά-
νω περιοχής. Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS. 

Το ερωτηματολόγιο 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν κλειστού τύπου και διερευνούσαν τις αντιλήψεις 
των γονέων σε σχέση με τα περιστατικά βίας και εκφοβισμού, καθώς και τις ενδείξεις οι 
οποίες θα τους δημιουργούσαν υποψίες ότι ενδεχομένως το παιδί ή τα παιδιά τους είχαν 
πέσει θύματα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού.  

Επίσης αντικείμενο διερεύνησης ήταν το εάν είχε πέσει κάποιο παιδί θύμα ενδοσχολικής 
βίας και εκφοβισμού, εάν η οικογένεια απευθύνθηκε κάπου για ενημέρωση σχετικά με το 
φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας και του εκφοβισμού, σε ποιο βαθμό ενημερώθηκε και 
από ποιον φορέα.  

Περιγραφή του δείγματος 

Στην έρευνα συμμετείχαν 158 άτομα, 54 (34,18%) άνδρες και 104 (65,82%) γυναίκες. Οι πε-
ρισσότεροι ήταν 41-45 ετών (32,28%), απόφοιτοι λυκείου (34,18%), ασχολούμενοι με τα 
οικιακά (41,77%), κατοικώντας σε αγροτική περιοχή (58,86%). Οι πιο πολλοί είχαν δύο παι-
διά (41,14%), ενώ υπήρχε σημαντικός αριθμός οικογενειών με τέσσερα παιδιά (24,05%) και 
τρία παιδιά (20,25%). Από το σύνολο των παιδιών τους, τα αγόρια ήταν το 53,75% και τα 
κορίτσια το 46,25%. Στην πλειοψηφία τους, είχαν σύνδεση στο διαδίκτυο στο σπίτι τους 
(88,61%). Οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους, σε ποσοστό 38,61% των συμμετεχόντων 
στην έρευνα, έκαναν χρήση τριών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών, π.χ. επιτραπέζιου υ-
πολογιστή, laptop και tablet. Οι υπολογιστές βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού 
(50,00%), τους οποίους οι γονείς της έρευνας γνώριζαν να χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό 
(34,18%) και οι περισσότεροι δεν είχαν κινητό τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο 
(64,56%). 
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Αποτελέσματα 

Ποσοστό 70,26 των γονέων πιστεύει ότι περιστατικά βίας και εκφοβισμού συμβαίνουν στα 
Ελληνικά σχολεία σε μεγάλο και πολύ μεγάλο βαθμό. Στον πίνακα 1 φαίνονται οι αντιλή-
ψεις των γονέων για τον βαθμό επικινδυνότητας των περιστατικών βίας και εκφοβισμού. 

 Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 
f 

(%) 
f 

(%) 
f 

(%) 
f 

(%) 
Σπρωξιές 8 

(5,06%) 
72 

(45,57%) 
52 

(32,91%) 
26 

(16,46%) 
Ξυλοδαρμοί 0 

(0,00%) 
12 

(7,79%) 
23 

(14,56%) 
123 

(77,85%) 
Φραστικές επιθέσεις 4 

(2,53%) 
18 

(11,39%) 
70 

(44,30%) 
66 

(41,77%) 
Εκβιασμοί 0 

(0,00%) 
14 

(8,86%) 
31 

(19,62%) 
113 

(71,52%) 
Καταστροφή προσωπικών 
αντικειμένων 

4 
(2,53%) 

20 
(12,66%) 

52 
(32,91%) 

82 
(51,90%) 

Κλοπές 4 
(2,53%) 

6 
(3,80%) 

51 
(32,28%) 

97 
(61,39%) 

Σεξουαλική παρενόχληση 4 
(2,53%) 

12 
(7,59%) 

10 
(6,33%) 

132 
(83,54%) 

Αποκλεισμός και απομόνω-
ση από παρέες, ομαδικά 
παιχνίδια και κοινωνικές 
δραστηριότητες 

4 
(2,53%) 

32 
(20,25%) 

35 
(22,15%) 

87 
(55,06%) 

Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων ως προς το βαθμό επικινδυνότητας περιστατικών βίας και 
εκφοβισμού. 

Οι γονείς που απάντησαν αν τους έχει αναφέρει κάποιο από τα παιδιά τους ότι έχει πέσει 
θύμα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού ήταν 12 (7,59%). Από αυτούς, απευθύνθηκαν στο 
σχολείο και οι 12 (7,59%), ενώ ζήτησαν και τη βοήθεια ψυχολόγου μόνο οι 2 (1,27%). 

Οι απαντήσεις των γονέων ως προς το βαθμό που κάποιες ενδείξεις θα τους δημιουργού-
σαν υποψίες ότι ενδεχομένως το παιδί ή τα παιδιά τους έχει/έχουν πέσει θύμα ενδοσχολι-
κής βίας και εκφοβισμού φαίνονται στον πίνακα 2. 

 Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 
f 

(%) 
f 

(%) 
f 

(%) 
f 

(%) 
Οι αδικαιολόγητες απουσί-
ες στο σχολείο 

26 
(16,46%) 

47 
(29,75%) 

67 
(42,41%) 

18 
(11,39%) 

Η απροσδόκητη πτώση της 
βαθμολογίας 

10 
(6,33%) 

51 
(32,28%) 

65 
(41,14%) 

32 
(20,25%) 

Οι ξαφνικές και επίμονες 
αλλαγές της ψυχολογικής 
κατάστασης 

10 
(6,33%) 

6 
(3,80%) 

54 
(34,18%) 

88 
(55,70%) 

Η μειωμένη διάθεση ή άρ-
νηση να πάει σχολείο με 

10 
(6,33%) 

4 
(2,53%) 

26 
(16,46%) 

118 
(74,68%) 
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πρόσχημα κάποια αδιαθε-
σία 
Το ότι χάνει συχνά τα πράγ-
ματά του ή τα χρήματά του 

14 
(8,86%) 

18 
(11,39%) 

60 
(37,97%) 

66 
(41,77%) 

Το ότι αρνείται να συμμετέ-
χει σε σχολικές εκδηλώσεις 
και δραστηριότητες 

14 
(8,86%) 

53 
(33,54%) 

45 
(28,48%) 

46 
(29,11%) 

Το ότι καθυστερεί να πάει 
στο σχολείο ή αργεί να επι-
στρέψει στο σπίτι 

14 
(8,86%) 

28 
(17,72%) 

27 
(17,09%) 

89 
(56,33%) 

Πίνακας 2: Κατανομή απαντήσεων για το βαθμό που οι ενδείξεις δημιουργούν υποψίες ότι    
ενδεχομένως τα παιδιά έχουν πέσει θύμα ενδοσχολικής βίας και εκφοβισμού. 

Οι γονείς, σε ποσοστό 52,53% (83 γονείς) απάντησαν πως ενημερώθηκαν προκειμένου να 
αποκτήσουν γνώσεις, ώστε να μπορούν να προστατέψουν το παιδί ή τα παιδιά τους από 
τους κινδύνους που προέρχονται από την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό σε πολύ και 
πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Επίσης, με βάση τις απαντήσεις τους, οι φορείς από τους οποί-
ους πιστεύουν οι γονείς πως είναι απαραίτητο να ενημερώνονται, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα 
παιδιά τους, για την πρόληψη από την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό είναι (κάθε γο-
νέας μπορούσε να επιλέξει όποιον ή όποιους φορείς επιθυμούσε): το σχολείο σε ποσοστό 
90,51% (δηλώθηκε από 143 γονείς), οι Δομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ Συμβου-
λευτικός Σταθμός Νέων), σε ποσοστό 41,14% (δηλώθηκε από 65 γονείς), οι Δομές της Περι-
φέρειας (π.χ. «Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας»), σε ποσοστό 43,67% 
(δηλώθηκε από 69 γονείς), ο Δήμος, σε ποσοστό 17,72% (δηλώθηκε από 28 γονείς), το Υ-
πουργείο Υγείας, σε ποσοστό 13,92% (δηλώθηκε από 22 γονείς), οι Σχολές Γονέων, σε πο-
σοστό 33,54% (δηλώθηκε από 53 γονείς), οι σχετικοί Ιδιωτικοί Φορείς, σε ποσοστό 22,78% 
(δηλώθηκε από 36 γονείς) και άλλοι Δημόσιοι Φορείς, σε ποσοστό 17,72% (δηλώθηκε από 
28 γονείς).  

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Τα ποσοστά κρουσμάτων σχολικής βίας και εκφοβισμού από τα ευρήματα της παρούσας 
έρευνας, σε σύγκριση με τις έρευνες που προαναφέρθηκαν, εμφανίζονται σχετικά χαμηλά. 
Αυτό μάλλον οφείλεται στο ότι τα υποκείμενα της έρευνας και τα παιδιά τους δραστηριο-
ποιούνται σε ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, όπου το φαινόμενο της ενδοσχολικής βίας 
και του εκφοβισμού δεν έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις. Βέβαια, είναι σημαντικό να ανα-
φερθεί πως, αν και, σύμφωνα με τις απαντήσεις των γονέων, όλα τα παιδιά που υπέστησαν 
το φαινόμενο της σχολικής βίας απευθύνθηκαν στο σχολείο, όμως, ελάχιστα ήταν αυτά που 
ζήτησαν τη βοήθεια και την καθοδήγηση ψυχολόγου. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται 
στον ενδεχόμενο φόβο «στιγματισμού» του παιδιού από το ευρύτερο κοινωνικό περιβάλ-
λον του (Feinberg & Robey, 2009) .  

Επιπροσθέτως, με βάση τις απαντήσεις των γονέων, οι ενδείξεις που τους κάνουν να κατα-
λάβουν πως το παιδί τους έχει πέσει θύμα ενδοσχολικής βίας ή εκφοβισμού αποτελεί η 
μειωμένη διάθεσή του ή η άρνησή του να πάει στο σχολείο προβάλλοντας ως πρόσχημα 
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κάποια αδιαθεσία, αλλά και οι ξαφνικές και επίμονες αλλαγές της ψυχολογικής του κατά-
στασης. 

Περισσότεροι από τους μισούς γονείς ενημερώθηκαν προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις, 
ώστε να μπορούν να προστατέψουν το παιδί ή τα παιδιά τους από τους κινδύνους που 
προέρχονται από την ενδοσχολική βία και τον εκφοβισμό. Σχεδόν καθολική είναι η απαίτη-
ση των γονέων για ενημέρωση από το σχολείο τόσο των ίδιων όσο και των παιδιών τους. 

Συμπερασματικά, φαίνεται πως η σχολική βία και ο εκφοβισμός είναι ένα υπαρκτό φαινό-
μενο που η τάση του είναι αυξητική. Οι αρνητικές του συνέπειες είναι καταστροφικές για 
όλους όσους εμπλέκονται σε παρόμοια περιστατικά. Η έλλειψη ενημέρωσης, ευαισθητο-
ποίησης και άγνοιας για την αντιμετώπιση του φαινομένου, καθώς και η ανυπαρξία μέτρων 
πρόληψης είναι εμφανής. Αποτέλεσμα της κατάστασης είναι πως, τόσο οι εκπαιδευτικοί 
όσο και οι μαθητές, βρίσκονται εκτεθειμένοι στο φαινόμενο αυτό δίχως να έχουν τις απα-
ραίτητες γνώσεις για να το αντιμετωπίσουν, αλλά ούτε και την κατάλληλη υποστήριξη (Α-
σημακόπουλος κ. συν., 2008). 

Χρήσιμο θα ήταν το θέμα του σχολικού εκφοβισμού και της σχολικής βίας να ενταχθεί στο 
ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων των σχολείων. Είναι επείγουσα η ενημέρωση και η συ-
νεργασία εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, ώστε να υπάρχει καλύτερη διαχείριση των 
μεταξύ τους σχέσεων και αποφυγή περιστατικών βίας και εκφοβισμού. 
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Έρευνα για τις στάσεις των εκπαιδευτικών Α/θμιας εκπαίδευσης σχετικά με την εφαρμο-
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Περίληψη  

Στις μέρες μας, η γνωσιολογική επανάσταση μέσα από την αλματώδη αύξηση της τεχνολο-
γικής προόδου είναι γεγονός. Αναπόφευκτη συνέπεια ήταν η ένταξη της τεχνολογίας στην 
εκπαιδευτική κοινότητα, δημιουργώντας ένα πλήθος συζητήσεων γύρω από αυτήν. Η πα-
ρούσα δίπτυχη εργασία, αποπειράται να διερευνήσει τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών για 
την ένταξη των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη, με διττή προσέγγιση των ερευνητικών της ερω-
τημάτων. Πιο συγκεκριμένα, αρχικά παρουσιάζεται μέσα από βιβλιογραφική ανασκόπηση, 
το θεωρητικό της πλαίσιο μαζί με άλλους παράγοντες, η αλλαγή του ρόλου του εκπαιδευτι-
κού, αλλά και τα αποτελέσματα που επιφέρει η ένταξη των Τ.Π.Ε στους εκπαιδευτικούς και 
στους μαθητές. Στο δεύτερο μέρος, τα ίδια τα ερευνητικά ερωτήματα του πρώτου μέρους 
αποτελούν τους άξονες της διεξαγόμενης έρευνας και παρουσιάζονται τα αποτελέσματα 
της. Με αυτόν τον τρόπο, θα αναδυθεί το σύγχρονο εκπαιδευτικό επίπεδο αποδοχής των 
Νέων Τεχνολογιών. 

Λέξεις κλειδιά: Τ.Π.Ε, αντιλήψεις εκπαιδευτικών, ρόλος εκπαιδευτικού, Α/θμια εκπαίδευση.  

Εισαγωγή 

Στην εκπαιδευτική διαδικασία της Α/θμιας εκπαίδευσης, ξεπερνώντας τον παραδοσιακό 
τρόπο εκπαίδευσης, που όλοι γνωρίζουμε μέχρι τώρα, εντάσσονται οι Τεχνολογίες της Πλη-
ροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε – Νέες Τεχνολογίες), προσελκύοντας όλο και περισσότερο 
το ενδιαφέρον των μαθητών για γνώση. Κύριο χαρακτηριστικό γνώρισμα των Νέων Τεχνο-
λογιών, είναι ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (H/Y) (Μιχαηλίδης, 1994).  

Το 2003, παρατηρείται για πρώτη φορά κάποιο σχέδιο για την ένταξη των Τ.Π.Ε από την 
πρώτη κιόλας βαθμίδα της εκπαίδευσης, στο ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο και το Δημοτικό 
Σχολείο. Δημοσιοποιήθηκε μια ενότητα στην οποία αρχικά οι μαθητές έρχονται σε μια πρώ-
τη επαφή με τον ηλεκτρονικό υπολογιστή προκειμένου μελλοντικά να μπορούν να τον εντά-
ξουν στις καθημερινές τους δραστηριότητες. Προς το παρόν, όμως δεν έχει ληφθεί καμία 
πολιτική απόφαση σχετικά με την πλήρη ένταξη των Τ.Π.Ε στην ελληνική πρωτοβάθμια εκ-
παίδευση, παρά τις θετικές εμπειρίες από αυτές. Ωστόσο υπάρχουν διάφορα πιλοτικά προ-
γράμματα ένταξης τους στα δημοτικά σχολεία για παράδειγμα: το «Νησί των Φαιάκων» 
(Κόμης, 2004). 

Κατά συνέπεια, η καθιέρωση της χρήσης του ηλεκτρονικού υπολογιστή από παιδιά προσχο-
λικής ηλικίας έγινε αντικείμενο έρευνας και σχολιασμού. Τα πρώτα δείγματα ερευνών σχε-
τικά με τη χρήση των H/Y εντοπίζονται στα τέλη του 1970 στις Η.Π.Α για να συνεχιστούν στη 
δεκαετία του 1990, αλλά μέχρι και σήμερα, δημιουργώντας διαφωνίες ανάμεσα στους υ-
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ποστηρικτές και επικριτές της ένταξης των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική πράξη (Πετρογιάννης, 
2009). 

Α΄ Μέρος-Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι παράγοντες Τ.Π.Ε ,  άγχος-φοβία, ελλιπής επιμόρφωση  μαζί με τον παράγοντα 
σχολικό κλίμα  είναι τρεις εξωτερικοί συντελεστές που επιλέχθηκαν για το θεωρητικό 
πλαίσιο της έρευνας, σε συνδυασμό με τον τέταρτο παράγοντα διδασκαλία  που στο σύ-
νολο τους επηρεάζουν τις στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη των Τ.Π.Ε στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. 

Αναφερόμενοι στον όρο «Τ.Π.Ε (Τεχνολογίες Πληροφορίας Επικοινωνίας)»  συ-
μπεριλαμβάνουμε όλες τις «σύγχρονες ψηφιακές τεχνολογίες» που με τους ηλεκτρονικούς 
υπολογιστές και τα δίκτυα υπολογιστών, έχουν την δυνατότητα να κωδικοποιήσουν, να ε-
πεξεργαστούν, να αποθηκεύσουν, να αναζητήσουν, και να μεταδώσουν την πληροφορία σε 
ψηφιακή μορφή.  

Άγχος και φοβία είναι τα συναισθήματα των εκπαιδευτικών απέναντι στην ένταξη των Τ.Π.Ε 
προβάλλοντας τις ανησυχίες τους για το ρόλο που θα διαδραματίσουν σε μια επιτυχή ανά-
πτυξη της καινοτομίας. Ο Fuller (1969), εισηγητής της έννοιας «ανησυχίες», καταγράφει τα 
εξής είδη : α) ανησυχίες «για τον εαυτό», β) ανησυχίες «για το έργο» , γ) ανησυχίες «για τις 
επιπτώσεις». Στην αρχή της εφαρμογής μιας καινοτομίας, οι εκπαιδευτικοί σκέφτονται τις 
επιπτώσεις που θα έχει για αυτούς η καινοτομία. Κατά συνέπεια, οι ανησυχίες «για τον ε-
αυτό» είναι το άγχος που νιώθουν οι εκπαιδευτικοί όσον αφορά την ικανότητά τους να α-
νταπεξέλθουν στις νέες συνθήκες του σχολικού περιβάλλοντος. Εν συνεχεία, αφού μειω-
θούν αυτές οι ανησυχίες, αναρωτιώνται τη σημασία που έχει αυτή η καινοτομία για την 
καθημερινή πραγματοποίηση ενός σκοπού. Γι’ αυτό το λόγο, οι ανησυχίες «για το έργο» 
σχετίζονται με τις αλλαγές που ίσως επιφέρει η ένταξη μιας καινοτομίας στα εκπαιδευτικά 
του καθήκοντα, αλλά πιθανόν και με αρκετούς περιορισμούς, όπως για παράδειγμα ο α-
ριθμός των μαθητών, η έλλειψη τεχνικών ή εποπτικών μέσων κ.α. Αφού οι εκπαιδευτικοί 
προσανατολιστούν περισσότερο προς τους μαθητές και τους συναδέλφους τους, παρά στον 
εαυτό τους ή στο σκοπό τους, παρουσιάζουν τις ανησυχίες «για τις επιπτώσεις», οι οποίες 
αφορούν το βαθμό επίδρασης που εκτιμούν οι εκπαιδευτικοί ότι η καινοτομία συνεισφέρει 
στη βελτίωση των εκπαιδευτικών αποτελεσμάτων.  Τέλος, οι ανησυχίες αυτές μπορούν να 
εκληφθούν και ως περιοδικά αισθήματα αβεβαιότητας, τα οποία παρουσιάζονται και στις 
μέρες μας λόγω ελλιπούς επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για τις Νέες Τεχνολογίες (Καλα-
ντζής, 2011). 

Το Σχολικό κλίμα, ορίζεται ως ένα κλίμα κοινωνίας και μάθησης που διαμορφώνεται μέσα 
στο σχολικό περιβάλλον, δια μέσου ενός πλέγματος σχέσεων μεταξύ των μαθητών, μεταξύ 
των δασκάλων, μεταξύ των δασκάλων και των μαθητών, αλλά και μεταξύ των μαθητών με 
τα διδασκόμενα μαθήματα, επηρεαζόμενες άμεσα από την ένταξη των Τ.Π.Ε. Οι μαθητές 
μαθαίνουν να αγαπούν τη μάθηση και δημιουργείται μια επιτακτική ανάγκη για μια «Κοι-
νωνία Μάθησης», η οποία διαχέεται από συνεχή και δια βίου εκπαίδευση, επιμόρφωση και 
κατάρτιση (Χάρης, Γ. και συν., 2006).   
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Η διδασκαλία είναι εκείνη που επηρεάζεται περισσότερο από τους προαναφερθέντες πα-
ράγοντες, καθώς ο εκπαιδευτικός μέσα σε αυτή καλείται σύμφωνα με τις επιταγές της σύγ-
χρονης εποχής να εντάξει τις Νέες Τεχνολογίες. Η κυριότερη αλλαγή εντοπίζεται, στο χαρα-
κτήρα της διδασκαλίας, όπου από «δασκαλοκεντρική» γίνεται «μαθητοκεντρική», μετατοπί-
ζοντας το κέντρο εστίασης από το δάσκαλο στο μαθητή. Ο μαθητής παύει να είναι ένας πα-
θητικός δέκτης γνώσεων της αυθεντίας του δασκάλου. Επίσης, αλλάζουν οι παραδοσιακές 
μορφές διδασκαλίας και εισάγονται νέες εκπαιδευτικές μέθοδοι και τεχνικές, οι οποίες ε-
μπλουτίζουν τις γνώσεις του εκπαιδευτικού και είναι ικανές να πραγματοποιήσουν τους 
στόχους της μάθησης (Μιχαηλίδου, 2008).   

Τέλος, οι στάσεις (αντιλήψεις) των εκπαιδευτικών είναι το αποτέλεσμα της εισαγωγής και-
νοτομιών στην εκπαίδευση σε συνδυασμό με όλους τους παραπάνω παράγοντες. Κάθε και-
νοτομία έχει υποστηρικτές και επικριτές. Κοινό σημείο των δυο απόψεων, όμως, είναι πως 
οι νέες τεχνολογικές αυτές εφαρμογές μπορούν να αποβούν άχρηστες, αν δεν χρησιμοποι-
ηθούν με έναν υπεύθυνο και κατάλληλο από εκπαιδευτικής και αναπτυξιακής άποψης τρό-
πο (Πετρογιάννης, 2009).  

Η αλλαγή του «ρόλου» του εκπαιδευτικού 

Στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση είναι κυρίαρχος ο ρόλος του δασκάλου. Με την ένταξη των 
Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση, έρευνες έδειξαν πως οι εκπαιδευτικοί της πρώτης βαθμίδας εκπαί-
δευσης, ήταν εκείνοι που ένιωθαν περισσότερο ανασφαλείς για το ρόλο τους. Πηγή αυτού 
του συναισθήματος ήταν πως ένιωθαν τους υπολογιστές ως «απειλή» και τους δημιούργη-
σε το φόβο της πιθανής αντικατάστασής τους από εκείνους (Καλαντζής, 2011). 

Σε καμία περίπτωση όμως, ο ηλεκτρονικός υπολογιστής δεν μπορεί να υποκαταστήσει την 
ανθρώπινη σχέση και παρουσία του δασκάλου με το μαθητή. Αντίθετα ο Η/Υ πρέπει να 
χρησιμοποιείται ως εργαλείο για τον εμπλουτισμό των εμπειριών του μαθητή δια μέσω της 
διερεύνησης και χειρισμού των αντικειμένων από το χώρο που τον περιβάλλει ή ακόμα να 
χρησιμοποιηθεί και ως μέσο ανακάλυψης τομέων που ανέκαθεν αποτελούν τα κεντρικά 
σημεία του σχολικού προγράμματος για την προσχολική ηλικία π.χ γλώσσα, μουσική, δη-
μιουργικές τέχνες (Πετρογιάννης, 2009). Εξάλλου, ο ρόλος του δασκάλου οφείλει να δια-
δραματίζει τον πρωταγωνιστικό του ρόλο ανεξάρτητα από το πόσο αλλάζει η μορφή του 
σχολείου. Χαρακτηριστικά είναι τα λόγια του Δερτούζου (2010) : «Η εκπαίδευση δεν είναι 
απλή μετάδοση γνώσης από δασκάλους σε μαθητές. Είναι κάτι πολύ περισσότερο....το να 
ανάβεις τη φωτιά της μάθησης στις καρδιές των μαθητών, να παρέχεις ήρωες – στόχους και 
να χτίζεις δεσμούς δασκάλου με μαθητή είναι οι πιο κρίσιμοι παράγοντες για μια επιτυχή 
μάθηση...Αυτά τα πρωτεύοντα χρειαζούμενα δεν πρόκειται να μεταδοθούν από την τεχνο-
λογία των πληροφοριών.. ακόμα κι αν οι ένορκοι καταλήξουν τελικά... ότι η πληροφορική 
αγορά μπορεί να βελτιώσει ριζικά τον τομέα της μάθησης, η αφοσίωση και η ικανότητα των 
δασκάλων θα εξακολουθήσει να είναι το σημαντικότερο εκπαιδευτικό εργαλείο» (Τσικαλά-
κη & Βαλατίδης,2010,σελ. 138).  

Εδώ αναφαίνεται η σπουδαιότητα της επιμόρφωσης, καθώς ένα πολύ καλά οργανωμένο 
επιμορφωτικό πρόγραμμα θα βοηθήσει πολύ τους εκπαιδευτικούς να ανταποκριθούν στο 
έπακρο στις νέες τεχνολογικές απαιτήσεις της εποχής τους.  
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Τέλος, ο δάσκαλος χρησιμοποιώντας το λόγο, εκπαιδευτικά λογισμικά και μέσα διδασκαλί-
ας, τα οποία δρουν συμπληρωματικά στο εκπαιδευτικό του έργο, μπορεί να κινητοποιήσει 
τη φαντασία και τις αισθήσεις των παιδιών. Σε ένα πλέον μαθητοκεντρικό περιβάλλον μά-
θησης, γίνεται συνεργάτης και σύμβουλος του μαθητή, αλλά και οργανωτής της διδασκαλί-
ας. Εύλογα συμπεραίνουμε ότι δεν πρόκειται, αλλά ούτε επιδιώκεται κάποια αλλαγή στο 
ρόλο του δασκάλου και επομένως σε καμιά περίπτωση αντικατάστασής του από τις μηχα-
νές (Μιχαηλίδου, 2008). 

Τα αποτελέσματα της ένταξης των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία  

Σύμφωνα με μια μελέτη των Martin, Dickson, και Villarruel, όσοι εκπαιδευτικοί οργανώνουν 
μια δραστηριότητα με βάσει τις Νεες τεχνολογίες και με σωστό τρόπο, δεν υπάρχει ανησυ-
χία για τη χρήση τους από τους μαθητές. Αντιθέτως προωθείται η συνεργατική μέθοδος, 
μέσω της οποίας καθίσταται ενεργή η εμπλοκή του μαθητή και τον βοηθά να εντείνει τις 
προσπάθειές του με βάση τους προσωπικούς του ρυθμούς (Πετρογιάννης, 2009). Δημιουρ-
γείται ένα νέο δυναμικό πεδίο μάθησης, με άμεση πρόσβαση στην πληροφορία, σε πραγ-
ματικό χρόνο, λόγω των πολλαπλών του δυνατοτήτων καθιστώντας τον Η/Υ ένα ελκυστικό 
μέσο γνωστικής ανάπτυξης. Ανάμεσα στις ιδιότητες τους, είναι και οι εξής : 1) Η παροχή 
ενός μαθησιακού περιβάλλοντος που εμπεριέχονται όλες οι αισθήσεις και οι επικοινωνια-
κοί τρόποι απόκτησης της γνώσης, λειτουργώντας ως ένα διαμεσολαβητικό εργαλείο καθώς 
συνδέεται με άλλα ηλεκτρονικά μέσα, 2) Η δυνατότητα μοντελοποίησης προβλημάτων: συ-
γκρινόμενο με άλλα μέσα διδασκαλίας είναι ικανό να παρέχει στους μαθητές δυναμικά μέ-
σα επίλυσης προβλημάτων σύμφωνα με το εκάστοτε παράδειγμα, 3) Η δημιουργία προσο-
μοιώσεων ή ανοικτών περιβαλλόντων μάθησης που διευκολύνει την απόκτηση γνώσης, 
λαμβάνοντας την μορφή παιχνιδιού μέσα από οργανωμένες δραστηριότητες (Τσικαλάκη & 
Βαλατίδης, 2010).  

Η αλληλεπιδραστική αυτή μαθησιακή εμπειρία δεν μπορεί να κατανοηθεί απλά σαν μια 
σχέση ανθρώπου και μηχανής. Αναπτύσσονται νέα σχέδια μάθησης που ενσωματώνονται 
στα νέα περιβάλλοντα μάθησης, αυξάνοντας το ενδιαφέρον των μαθητών και διεγείροντας 
την «περιέργειά» τους να ασχοληθούν με τον Η/Υ και να εξερευνήσουν την γνώση. Στην 
Κοινωνία των Τ.Π.Ε, οι πληροφορίες ανανεώνονται συνεχώς και δεν παλαιώνουν, κάτι που 
δεν συμβαίνει στο παραδοσιακό τρόπο μάθησης και διδασκαλίας. Ο μαθητής μαθαίνει πώς 
να μαθαίνει ουσιαστικά, δηλαδή να δημιουργεί διαλεκτική σχέση με έναν τεράστιο όγκο 
πληροφοριών (Χρονάκη.Α, 2011). Ο H/Y αναπτύσσει τον «τεχνολογικό αλφαβητισμό», βοη-
θώντας τους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ένα πλούσιο από πληροφορίες περιβάλλον. 
Τέλος, σημαντικός είναι ο τρόπος χρήσης τους, καθώς ο H/Y δεν αποτελεί από μόνος του 
την κεντρομόλο δύναμη ανάπτυξης και κοινωνικής αναδιάρθρωσης. (Τσικαλάκη & Βαλατί-
δης, 2010).  

Β΄ Μέρος-Η έρευνα 

Μεθοδολογία έρευνας 

Αυτό το μέρος αποτελεί έκθεση των αποτελεσμάτων της έρευνας που διεξήχθη με σκοπό 
την ανεύρεση του σύγχρονου εκπαιδευτικού επιπέδου αποδοχής των Τ.Π.Ε. Το δείγμα ήταν 
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100 εκπαιδευτικοί Α/θμιας εκπαίδευσης, εκ των οποίων 34 άνδρες και 66 γυναίκες, συμμε-
τέχοντες σε επιμορφωτικά προγράμματα. Με χρήση αυτοσχέδιου, αλλά δοκιμασμένου για 
την αξιοπιστία του, ερωτηματολογίου ερωτήσεων δηλωτικού τύπου, οι ερωτηθέντες εκπαι-
δευτικοί κλήθηκαν να αξιολογήσουν τον βαθμό της αλλαγής του ρόλου τους, τα εκπαιδευ-
τικά οφέλη της ένταξης των Νέων Τεχνολογιών, αλλά και την προσφερόμενη επιμορφωτική 
δραστηριότητα. Η πρόσβαση του δείγματος στο ερωτηματολόγιο κατέστηκε δυνατή μέσω 
εντόπιων χορηγήσεων του, κατόπιν επισκέψεων στις σχολικές μονάδες. Η ανάλυση των α-
ποτελεσμάτων που ακολουθήθηκε ήταν ποσοστιαία. 

Τα αποτελέσματα της έρευνας 

Στο παρακάτω Διάγραμμα 1, καταφαίνεται η ρητή πεποίθηση των εκπαιδευτικών για το 
σημαντικό ρόλο που διαδραματίζει η επιμόρφωση για τη χρήση των Τ.Π.Ε, χαρακτηρίζοντας 
τη, άκρως απαραίτητη στις μέρες μας, όπου μετά δυσκολίας ο εκπαιδευτικός προσπαθεί να 
συμβαδίσει με τις επιταγές των σύγχρονων καιρών (Χρονάκη.Α, 2011).  

 
Διάγραμμα 1 

Στο Διάγραμμα 2 διαφαίνεται ολοκάθαρα πως η συντριπτική πλειοψηφία του δείγματος 
τάσσεται θετικά απέναντι στις Τ.Π.Ε, έχοντας βέβαια ως αμέσως επόμενη στάση την επιφυ-
λακτική, αφήνοντας τελευταία την αρνητική. Στοιχείο που μας οδηγεί στο συμπέρασμα, ότι 
οι εκπαιδευτικοί δεν έχουν παραδοθεί στην άνευ όρων χρήση τους, αλλά προσπαθούν να 
γνωρίζουν τους εκπαιδευτικούς σκοπούς που υπηρετούν, αλλά και τις συνέπειες που τυχόν 
επιφυλάσσουν (Μιχαηλίδου, 2008). 

 
Διάγραμμα 2 

Σημαντικό πόρισμα ήταν (Διάγραμμα 3), ο κατά κοινή ομολογία χαρακτηρισμός των γνώ-
σεων της επιμόρφωσης ως ικανοποιητικές, δίνοντας ένα επιπλέον προβάδισμα στη δυνατό-
τητα βοηθητικής εφαρμογής τους. Σε αντίθεση, με το μικρότερο ποσοστό που δήλωσαν ως 
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εγκυκλοπαιδικές τις επιμορφωτικές τους γνώσεις περί Τ.Π.Ε και το μηδενικό ποσοστό απα-
ντήσεων ως μη εφαρμόσιμες. 

 
Διάγραμμα 3 

Επίσης στο Διάγραμμα 4 ,παρατηρούμε πως η πλέον διαδεδομένη αξιοποίησή τους στην 
πράξη, είναι αυτή του διδακτικού βοηθήματος και εργαλείου αναζήτησης πληροφοριών. 
Λιγότεροι εκπαιδευτικοί τις χρησιμοποιούν ως εποπτικό και γνωστικό εργαλείο, όπως επί-
σης και ως μέσο προετοιμασίας του μαθήματος. 

 
Διάγραμμα 4 

Παράλληλα, αναδείχθηκαν τα πλεονεκτήματα και τα μειονεκτήματα της χρήσης των Τ.Π.Ε 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, λειτουργώντας αμφίδρομα μεταξύ των μελών της. Εύλογα 
μιλούμε για μερικούς εκ των πιο σημαντικών παραγόντων διαμόρφωσης αντίληψης και 
στάσης των εκπαιδευτικών απέναντι στις Τ.Π.Ε. Περισσότερο ωφελημένοι, σύμφωνα με τον 
Πίνακα 1, φαίνεται να είναι οι μαθητές. Καθώς ευνοείται η ανάπτυξη της μάθησης και οι 
ίδιοι είναι πιο παραγωγικοί. Η ύπαρξη έκδηλου μαθητικού ενθουσιασμού, συμβάλλει στην 
ανάπτυξη της αυτενέργειας, διατηρώντας προσηλωμένο το ενδιαφέρον τους στον επιδιω-
κόμενο στόχο. Στα πλαίσια αυτά, ένα επίσης θετικό στοιχείο για τους μαθητές είναι η προ-
ώθηση της συνεργατικής μάθησης, καθώς πλέον έχουν την ευκαιρία να αφιερώσουν λιγό-
τερο, αλλά ποιοτικότερο χρόνο για τις σχολικές τους εργασίες. 
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Πίνακας 1 

Σαφώς, τίποτα από τα παραπάνω δεν θα είχε επιτευχθεί, αν δεν υπήρχε η πραγματική συμ-
βολή των ίδιων των εκπαιδευτικών, καθώς μέσα από αυτή την τακτική ευνοούνται και εξε-
λίσσονται και οι ίδιοι (Πίνακας 2). Αναλαμβάνοντας τον ρόλο του καθοδηγητή, είναι ικανοί 
να βοηθούν τους μαθητές τους, ώστε να αναζητούν πληροφορίες στο διαδίκτυο, συμβάλ-
λοντας τόσο στην καλύτερη και ποιοτικότερη ενημέρωσή τους, αλλά και στην αποτελεσμα-
τικότερη διεκπεραίωση των σχολικών τους υποχρεώσεων. Επίσης, οι εκπαιδευτικοί χρησι-
μοποιώντας τις Τ.Π.Ε, μπορούν να πειραματιστούν σε μικρό βαθμό με τους μαθητές τους, 
όμως ενισχύεται η προσπάθεια ενσωμάτωσής τους στους παιδαγωγικούς τους σχεδια-
σμούς. Δηλώνουν την πεποίθηση ότι δεν τίθεται πρόβλημα διαχείρισης της τάξης κατά την 
διάρκεια χρήσης των Νέων Τεχνολογιών, δεδομένου της προσήλωσης και του έκδηλου μα-
θητικού ενθουσιασμού. 

 Πάρα ταύτα δεν μπορούμε να μην επισημάνουμε και τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι 
εκπαιδευτικοί, όπως αυτές ειπώθηκαν μέσα από τον Πίνακα 2. Μεγάλη μερίδα των εκπαι 

 
Πίνακας 2 

δευτικών, αναγνωρίζει την ανικανότητά του να καθοδηγήσει τους μαθητές να αντιμετωπί-
σουν τυχόν τεχνικά προβλήματα αλληλοβοηθούμενοι. Επίσης, ούτε για τους ίδιους είναι 
εύκολο να τα αντιμετωπίσουν βασιζόμενοι στις ατομικές τους δυνάμεις. Γεγονός, που πιθα-
νόν να οφείλεται στο γενικότερο εκδηλώμενο φόβο των εκπαιδευτικών για πιθανή αντικα-
τάστασή τους από τις Νέες Τεχνολογίες που ενισχύεται όταν οι μαθητές τυγχάνει να έχουν 
καλύτερου επιπέδου γνώσεις για την τεχνολογία (Τσικαλάκη & Βαλατίδης, 2010). Η εκπαι-
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δευτική φωνή παρουσιάζει ως αιτία της δεδομένης κατάστασης την ελλιπή προσφερόμενη 
επιμορφωτική δραστηριότητα που λαμβάνει χώρα. Βέβαια το σημαντικό αλλά και ελπιδο-
φόρο στοιχείο που προκύπτει, είναι η σχεδόν ομόφωνη αντίληψη των εκπαιδευτικών πως η 
χρήση των Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη, δεν αποτελεί μια επιπλέον πηγή άγχους, συμβαδίζο-
ντας με την ήδη θετική τους στάση. 

Επίλογος – Συμπεράσματα  

Με την ένταξη των Τ.Π.Ε στην εκπαίδευση ήταν λογικό να διασπαστούν οι απόψεις και οι 
στάσεις των εκπαιδευτικών απέναντι σε αυτές. Συμπερασματικά, οδηγούμαστε στην κατα-
γραφή παραγόντων που καθορίζουν τη στάση των εκπαιδευτικών για τη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών στην εκπαίδευση, οι οποίοι είναι: α) το ποσοστό αποδοχής των ηλεκτρονικών 
υπολογιστών από τους εκπαιδευτικούς, ως συμπληρωματικά και υποβοηθητικά εργαλεία 
του διδακτικού τους έργου, β) ο βαθμός εξοικείωσής τους με αυτόν και γ) το ποσοστό ετοι-
μότητας τους να πάρουν μέρος σε διαδικασίες ενσωμάτωσης των Τ.Π.Ε στα σχολεία (Καλα-
ντζής, 2011). 

Επίσης, συμπεραίνουμε ότι καθίσταται επιτακτική η ανάγκη για διαρκή και συστηματική 
επιμόρφωση σχετικά με τις Τ.Π.Ε. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών δεν αλλάζει τόσο ριζικά, ό-
πως φαίνεται σε μια πρώτη προσέγγιση του θέματος, καθώς το ενδιαφέρον τους για το ε-
πάγγελμά τους και οι πρωτοβουλίες τους για την βελτίωση του εκπαιδευτικού έργου δεν θα 
εκλείψουν (Τσολακίδης, 1998). Οι «νέοι» αυτοί ρόλοι, δεν είναι τίποτα περισσότερο από 
αλλαγές στη νοοτροπία, τη σκέψη και τον τρόπο «δουλειάς» εκπαιδευτικών και μαθητών. 
Με λίγα λόγια, η διαφύλαξη και ενδυνάμωση των «νέων» αυτών ρόλων διδασκαλίας και 
μάθησης εξαρτάται από ένα πολύπλοκο πλαίσιο συστημάτων, όπως η επαρκής υποδομή 
των σχολείων για την υποδοχή των Τ.Π.Ε αλλά και σχετικών εκπαιδευτικών λογισμικών που 
θα κάνουν πραγματικότητα παιδαγωγικά οράματα και θα υποστηρίζουν τις νέες συνθήκες 
στην εκπαιδευτική πράξη (Κεκές, 2011).  

Τέλος, δεν θα πρέπει να λησμονούμε πως : «Οι εκπαιδευτικοί και παιδαγωγικοί στόχοι θα 
αποτελέσουν ένα σημαντικό κριτήριο εκτίμησης της συμβολής των Τ.Π.Ε στην ανάπτυξη της 
προσωπικότητας και στην ενδυνάμωση της κοινωνίας» (Τσικαλάκη & Βαλατίδης, 2010, 
σ.139). 

Βιβλιογραφία 

Καλαντζής, Γ. (2011). Οι αντιλήψεις και στάσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με την επιμόρ-
φωση για την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στην διδακτική πράξη, Πάτρα, Δι-πλωματική Ερ-
γασία, 6, 13, 62.  

Κεκές, Ι. (2011). Νέες τεχνολογίες στην εκπαίδευση Ζητήματα σχεδιασμού και Εφαρμογών, 
Φιλοσοφικές – Κοινωνικές προεκτάσεις, Ατραπός.   

Κόμης, Β. (2004). Εισαγωγή στις εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε. Αθήνα : Νέες Τεχνολο-
γίες . 

1523

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Μιχαηλίδου, Μ. (2008). Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας 
(Τ.Π.Ε) στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση ως μέσο υποστήριξης της διδακτικής διαδικα-
σίας, Θεσσαλονίκη, Διπλωματική Εργασία, 27. 

Μιχαηλίδης, Μ. (1994). Η Χρήση Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από παιδιά προσχολικής ηλι-
κίας. Σύγχρονη Εκπαίδευση,77, 62-63.  

Πετρογιάννης, Κ. (2009). Ηλεκτρονικοί υπολογιστές στην προσχολική εκπαίδευση και ψυχο-
κοινωνική ανάπτυξη του παιδιού : ο λόγος έχει αντίλογο. Επιστήμες της αγω-
γής,4,131,133,135. 

Τσικαλάκη, Κ. & Βαλατίδης, Ε. (2010). Οι Τ.Π.Ε στη ζωή μας : προβληματισμοί και ανησυχίες, 
Επιστημονικό Βήμα του δασκάλου, 13, 136-138.  

Τσολακίδης, Κ. , Φωκίδης, Μ. & Βρατσαλης, Κ. (1998). Η Πληροφορική στην Α/θμια εκπαί-
δευση. Στο Η Πληροφορική στην Α/θμια εκπαίδευση: Συνέδριο Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
Τμήμα Δημ. Εκπαίδευσης, 12-12-1998 (σελ. 196). Ρόδος. 

Χάρης, Γ. Δημητριάδης, Σ. , Ευθυμίου, Γ. , Καρυπίδου, Β. , Κονετάς, Δ. , Κωστάρας, Γ. , Μα-
νιαδάκης, Μ. , Ξενάκης, Α. , Παπαδόπουλος, Φ. , Ρίζου, Β. , Συριτίδου, Ε. , Σύψας, Α. & 
Τσακονίκος, Γ. (2006). Μελέτη Επισκόπησης της Πληροφορικής. Στο Σ. Δημητριάδης & 
Μ. Μανιαδάκης (Επιμ), Η Πληροφορική στην Εκπαίδευση (σελ. 1). Αθήνα: Ένωση 
Πληροφορικών Ελλάδος.  

Χρονάκη, Α. (2011). Ο Υπολογιστής στην Τάξη : Μαθητές και εκπαιδευτικοί σε νέους ρόλους. 
Αθήνα : Ατραπός. 

Fuller, F.F. (1969). Concerns of teachers: A developmental conceptualization. American Edu-
cational Research Journal, 6, 207-296. 

1524

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Εφαρμογή του μιντιακού γραμματισμού στην εκπαίδευση μέσα από την υλοποίηση τοπι-
κού πολιτιστικού δικτύου σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας  

 
Καβαλλάρη Ισμήνη  

ΜΑ Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία και Διδακτική της Αγγλικής ως Ξένης Γλώσσας,  
MA Σπουδές στην Εκπαίδευση 

ikaval@gmail.com 

Περίληψη 

Ο Μιντιακός Γραμματισμός ορίζεται ως μία ομάδα δεξιοτήτων, οι οποίες καθιστούν το άτο-
μο ικανό να κατανοεί και να χρησιμοποιεί τις εικόνες και τον ήχο για να παράγει τα δικά 
του μηνύματα. Η παρούσα εργασία έχει σκοπό να παρουσιάσει τις δράσεις του τοπικού 
πολιτιστικού δικτύου των επτά (7) συνεργαζόμενων σχολείων δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης Αχαΐας με θέμα: «Ο Μιντιακός Γραμματισμός (Γραμμματισμός των Μέσων) ως Μορφή 
Επικοινωνίας» ως μια μελέτη περίπτωσης σχετικά με την εφαρμογή του Μιντιακού Γραμμα-
τισμού στην Εκπαίδευση. Το παραπάνω εγκεκριμένο από το Υ.ΠΑΙ.Θ. πολιτιστικό δίκτυο 
σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Πολιτιστικών Θεμάτων της Διεύθυνσης Δευτε-
ροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας στο πλαίσιο εκπόνησης καινοτόμων πολιτιστικών προ-
γραμμάτων σχολικών δραστηριοτήτων από τα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐ-
ας κατά το σχολικό έτος 2013-2014, σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολο-
γίας (ΜΕΤ ΠΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός του δικτύου ήταν να ενισχύσει τον μι-
ντιακό αλφαβητισμό των εμπλεκόμενων μαθητών και να αναδείξει τη σημαντικότητα του 
γραμματισμού των μέσων οπτικοακουστικής έκφρασης ως βασικού εργαλείου επικοινωνίας 
μέσα στη σχολική κοινότητα αλλά και εκτός αυτής. Τέλος, θα γίνει προσπάθεια να παρου-
σιαστούν τα αποτελέσματα των κοινών βιωματικών δράσεων που ανέπτυξαν οι ομάδες μα-
θητών των συνεργαζόμενων σχολείων στο ΜΕΤ ΠΠ κατά την πραγματοποίηση εκδηλώσεων 
του Δικτύου. 

Λέξεις - κλειδιά: Μιντιακός Γραμματισμός, οπτικοακουστικά μέσα, μήνυμα, Πολιτιστικό 
Δίκτυο, κοινές βιωματικές δράσεις 

Εισαγωγή 

Όταν γίνεται λόγος για μιντιακό γραμματισμό νοείται η εκπαίδευση γύρω από τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ) με σκοπό την ανάπτυξη της κριτικής και δημιουργικής ικανό-
τητας των μαθητών στα ΜΜΕ (Buckingham, 2007). Οι μαθητές δηλαδή μέσω του μιντιακού 
γραμματισμού αποκτούν εκείνες τις ικανότητες και δεξιότητες που τους βοηθούν να απο-
κωδικοποιούν τα μηνύματα που λαμβάνουν από τα οπτικοακουστικά μέσα, και από παθη-
τικοί δέκτες μηνυμάτων να μεταμορφώνονται σε δημιουργικούς πομπούς μηνυμάτων 
(Rideout et al., 2007). 

Δεδομένου ότι οι έρευνες (Hobbs, 2005; Frau-Meigs, 2008; Kahne, 2011; Kahne & 
Middaugh, 2012) δείχνουν κατ’επανάληψη ότι στις περισσότερες βιομηχανικές χώρες τα 
παιδιά περνούν περισσότερο χρόνο μπροστά στην τηλεόραση από ό,τι σε οποιαδήποτε 
σχολική δραστηριότητα, καθίσταται ιδιαίτερα επιτακτική η ανάγκη του μιντιακού γραμμα-
τισμού σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. 
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Για το σκοπό αυτό, και με αφορμή τη σχετική με τα οπτικοακουστικά μέσα θεματολογία 
αρκετών σχεδίων υποβολής καινοτόμων πολιτιστικών προγραμμάτων για το σχολικό έτος 
2013-2014, σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το τοπικό πολιτιστικό δίκτυο σχολείων της δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης Αχαΐας με θέμα: «Ο Μιντιακός Γραμματισμός (Γραμμματισμός των 
Μέσων) ως Μορφή Επικοινωνίας» με κέντρο το Μουσείο Επιστημών και Τεχνολογίας (ΜΕΤ 
ΠΠ) του Πανεπιστημίου Πατρών. Σκοπός του συγκεκριμένου δικτύου ήταν: α) η εξοικείωση 
των μαθητών με τις τεχνικές χρήσης των οπτικοακουστικών μέσων έκφρασης, β) ο εμπλου-
τισμός των γνώσεων των μαθητών για τη συμβολή των οπτικοακουστικών μέσων στην επι-
κοινωνία στην εκπαίδευση αλλά και γενικότερα στην επικοινωνία των ανθρώπων, γ) η εκ-
παίδευση των μαθητών σε παιδαγωγικές πρακτικές αποκωδικοποίησης των μηνυμάτων 
από τα οπτικοακουστικά μέσα, ώστε να μην γίνονται παθητικοί δέκτες των μηνυμάτων τους 
και δ) η ενεργός συμμετοχή των μαθητών στη δημιουργία μηνυμάτων έτσι ώστε από κατα-
ναλωτές της εικόνας και του ήχου να μετασχηματιστούν οι ίδιοι σε δημιουργικούς παραγω-
γούς κοινωνικών και πολιτιστικών μηνυμάτων.  

Μιντιακός Γραμματισμός 

Σύμφωνα με τον Hobbs (2005), ο οποίος βασίζεται στην έννοια της εσκεμμένης επικοινωνί-
ας, ο μιντιακός γραμματισμός ορίζεται ως «μία ομάδα δεξιοτήτων, οι οποίες καθιστούν το 
άτομο ικανό να καταλαβαίνει και να χρησιμοποιεί τις εικόνες για την εσκεμμένη επικοινω-
νία με άλλους ανθρώπους». Ο μιντιακός γραμματισμός αναφέρεται στις δυνατότητες1: α) 
αντίληψης οπτικών πληροφοριών, β) εξαγωγής σημαντικών πληροφοριών από εξωτερικές 
αναπαραστάσεις, γ) κατανόησης και παραγωγής οπτικών μηνυμάτων και δ) κατασκευής 
νοήματος από τις οπτικές εικόνες μέσω χρήσης γνωστικών δεξιοτήτων. 

O μιντιακός γραμματισμός δεν έχει σταθερή θέση, σαφή ιδεολογία ή/και συγκεκριμένους 
αποδέκτες. Η κατανόηση των μηνυμάτων των ΜΜΕ που επιτυγχάνεται μέσω του μιντιακού 
γραμματισμού, επιτρέπει στα παιδιά να αναλύουν, να αξιολογούν και να δημιουργούν δικά 
τους μηνύματα μέσα από μια ευρεία ποικιλία (Hobbs, 1998). Οι μιντιακά εγγράμματοι λοι-
πόν μαθητές είναι σε θέση να δημιουργούν με δεξιοτεχνία και να παράγουν μηνύματα μέ-
σα από τα ΜΜΕ. Η οικοδόμηση μιας τέτοιας γνώσης προσφέρει στους μαθητές την ικανό-
τητα να παρέχουν προστασία σε άλλα παιδιά και νέους βοηθώντας τους να κάνουν κατάλ-
ληλες επιλογές στα ΜΜΕ (Hobbs, 2006).  

Ο μιντιακός γραμματισμός συχνά χρησιμοποιεί ένα παιδαγωγικό μοντέλο που βασίζεται 
στην έρευνα, η οποία ενθαρρύνει τους ανθρώπους να θέτουν ερωτήσεις σχετικά με ό,τι 
βλέπουν, ακούν και διαβάζουν (Rideout et al., 2007). Ταυτόχρονα, παρέχει εργαλεία για να 
βοηθήσει τους μαθητές να αναλύσουν κριτικά τα μηνύματα που δέχονται, τους προσφέρει 
ευκαιρίες για να εμπλουτίσουν τις εμπειρίες τους από τα ΜΜΕ και τους βοηθά να 
αναπτύξουν δημιουργικές δεξιότητες στη λήψη δικών τους μηνυμάτων από τα ΜΜΕ 
(Kahne, 2011). Η κριτική ανάλυση μπορεί να περιλαμβάνει τον εντοπισμό του συγγραφέα 
του μηνύματος, το σκοπό και την πλευρά της άποψης που εκφράζεται, αλλά και την ανί-
χνευση προπαγάνδας, λογοκρισίας, και μεροληψίας στα ποικίλα μηνύματα (Selby & 
Cowdery, 1995). Στο πλαίσιο λοιπόν της καλλιέργειας του μιντιακού γραμματισμού, ο μα-

1 Greater Washington Educational Telecommunications Association, 2004 
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θητής λαμβάνει τρεις ρόλους: του θεατή, του κριτή και του παραγωγού (Silverblatt, 1995). 
Ως εκ τούτου, οι σχολικές δράσεις πρέπει να επικεντρώνονται στην ανάπτυξη βασικών δε-
ξιοτήτων των μαθητών που αφορούν στην κριτική σκέψη για την αξιολόγηση των πληροφο-
ριών που λαμβάνουν (Tyner, 2009). Για το σκοπό αυτό, είναι αναγκαίο οι εκπαιδευτικοί να 
διδάσκουν τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μπορούν να αξιολογήσουν τις πληροφορίες 
που δέχονται καθημερινά από τα ΜΜΕ, το διαδίκτυο αλλά και από άλλες πιο παραδοσιακές 
μορφές άντλησης πληροφοριών (π.χ. βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά κτλ) (Von Feilitzen & 
Carlsson, 2003). 

Αυτό που πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές κατά τη συλλογή πληροφοριών από 
οποιαδήποτε πηγή (βιβλία, εφημερίδες, περιοδικά, διαδίκτυο, τηλεόραση, ραδιόφωνο), 
είναι να ελέγχουν την αξιοπιστία και την εγκυρότητα της πηγής (Thoman & Jolls, 2004). Για 
την αξιολόγηση μιας πληροφορίας, που οι μαθητές έχουν αντλήσει μέσω διαδικτύου, 
πρέπει να γνωρίζουν από πού αντλήθηκε η συγκεκριμένη πληροφορία, εάν πρόκειται για 
πρωτογενή ή δευτερογενή πηγή, εάν υπάρχουν πληροφορίες που υποστηρίζουν το 
περιεχόμενο της πηγής, πού είναι δημοσιευμένη η πληροφορία, ποιος έχει δώσει την 
πληροφορία αυτή (δημοσιογράφος, πολιτικός, πολίτης, καθηγητής κ.α., είναι σχετικός με το 
θέμα της πληροφορίας) (Silverblatt et al., 1999). Όλα τα παραπάνω βοηθούν τους μαθητές 
να ελέγχουν τις πληροφορίες που λαμβάνουν και να μη δέχονται άκριτα ό,τι διαβάζουν. 
Μαθαίνουν να σκέπτονται λογικά, να ασκούν κριτική, να αμφισβητούν βάσει 
επιχειρημάτων (Ματσαγγούρας, 2000; Κousoulas & Mega, 2007).  

Άλλο ένα σημαντικό θέμα που πρέπει να γνωρίζουν οι μαθητές για να θεωρούνται μιντιακά 
εγγράμματοι είναι ότι δεν πρέπει να αναπαράγουν την πληροφορία ακριβώς όπως τη 
διαβάζουν (Hobbs, 2005). Πολλές φορές μια πληροφορία μπορεί να είναι γραμμένη με 
εξειδικευμένο λεξιλόγιο, το οποίο να μην κατανοούν απόλυτα οι μαθητές. Στην περίπτωση 
αυτή είναι σύνηθες το φαινόμενο να αντιγράφουν την πληροφορία, χωρίς να έχουν 
κατανοήσει απόλυτα το περιεχόμενό της (Kahne & Middaugh, 2012). Ωστόσο οι μαθητές θα 
πρέπει να διδαχτούν ότι είναι αναγκαίο να κατανοήσουν πρωτίστως μια πληροφορία και εν 
συνεχεία να την καταγράψουν με δικά τους λόγια. Έτσι μόνον μπορούν να εμβαθύνουν σε 
μια πληροφορία. Για την παραπάνω διαδικασία οι μαθητές οφείλουν να γνωρίζουν ακριβώς 
τι είναι αυτό που αναζητούν καθώς επίσης και τις διαδικασίες αποκωδικοποίησης ενός 
κειμένου – μηνύματος (Sholle & Denski, 1995).  

Οι νέες τεχνολογίες, μέσω της ψηφιοποίησης, έχουν ενδυναμώσει το ρόλο της εικόνας στην 
επικοινωνία και στη μάθηση, δημιουργώντας την αναγκαιότητα για τη διδασκαλία του 
μιντιακού γραμματισμού. Ένας επιπρόσθετος λόγος για τον οποίο κρίνεται αναγκαίο να δι-
δαχτεί ο μιντιακός γραμματισμός είναι ότι οι σημερινοί μαθητές γεννήθηκαν στον πολιτι-
σμό των εικονοποιημένων μέσων (τηλεόραση και ηλεκτρονικός υπολογιστής), ένα περιβάλ-
λον οικείο για αυτούς μέσα από το οποίο μπορούν να εκφραστούν, δημιουργώντας δικά 
τους μηνύματα (Vande et al., 2004). 

 

Για όλους τους παραπάνω λόγους καταδεικνύεται έντονα η ανάγκη να ενταχθεί ο μιντιακός 
γραμματισμός στο αναλυτικό πρόγραμμα της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαί-
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δευσης προκειμένου οι μαθητές να καταστούν μελλοντικοί ενεργοί πολίτες με κριτική σκέ-
ψη και δράση.  

Τοπικό Πολιτιστικό Δίκτυο Σχολείων Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Αχαΐας με θέμα: «Ο 
Μιντιακός Γραμματισμός (Γραμμματισμός των Μέσων) ως Μορφή Επικοινωνίας» 

Λόγω της σημαντικότητας του μιντιακού γραμματισμού στην εκπαίδευση, η οποία εκφρά-
στηκε στο θεωρητικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας, η Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης Ν. Αχαΐας, δια του Τμήματος Πολιτιστικών Θεμάτων, δημιούργησε το τοπικό Πο-
λιτιστικό Δίκτυο συνεργαζόμενων σχολείων με θέμα «Ο Μιντιακός Γραμματισμός (Γραμμα-
τισμός των Μέσων) ως Μορφή Επικοινωνίας», σε συνεργασία με το Μουσείο Επιστημών και 
Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών, στο πλαίσιο της υποστήριξης Πολιτιστικών προ-
γραμμάτων που υλοποιούνται στα σχολεία σε σχέση με τον γραμματισμό των μέσων οπτι-
κοακουστικής έκφρασης. 

Στο Δίκτυο συμμετείχαν τα εξής επτά (7) σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης του Νομού 
Αχαΐας: Γυμνάσιο Βραχναίικων, Γυμνάσιο Καλαβρύτων, 8ο ΓΕΛ Πάτρας, ΓΕΛ Βραχναίικων, 
ΓΕΛ Κλειτορίας, ΓΕΛ Λάππα, Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Πατρών.  

Οι στόχοι του δικτύου, όπως διαμορφώθηκαν λαμβάνοντας υπόψη και την υπ’αριθμ. 
163790/Γ7/31-10-2013 εγκύκλιο σχολικών δραστηριοτήτων του Υ.ΠΑΙ.Θ., ήταν: 

Γνωστικοί 

• Να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με τα οπτικοακουστικά μέσα. 

• Να γνωρίσουν οι μαθητές τη συμβολή τους στην επικοινωνία. 

Συμμετοχικοί 

• Να μάθουν οι μαθητές να εργάζονται σε ομάδες. 

• Να καλλιεργήσουν σχέσεις συνεργασίας με τα διαφορετικά σχολεία που συμμετέ-
χουν στο δίκτυο. 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα ανταλλαγής απόψεων και καλών πρακτικών μέσα 
από τις κοινές βιωματικές δράσεις στο πλαίσιο λειτουργίας του Δικτύου. 

Κοινωνικοί 

• Να καταστούν δημιουργικοί παραγωγοί πολιτιστικών μηνυμάτων. 

• Να μετατραπούν σε φορείς διάχυσης κοινωνικών μηνυμάτων για τα παιδιά της ηλι-
κίας τους. 

Αυτομορφωτικοί 
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• Να μάθουν τη χρήση νέων τεχνολογικών μέσων, απαραίτητων στη σημερινή ψη-
φιακή κοινωνία. 

• Να αναπτύξουν την ικανότητα λήψεως αποφάσεων και δημιουργικής παρέμβασης. 

 

Προτεινόμενες Θεματικές του Δικτύου: 

• Γνωριμία με τα οπτικοακουστικά μέσα.  

• Οι μαθητές δημιουργοί ή και “performers”.  

• Η αναγνώριση του παθητικοποιημένου θεατή/ακροατή/τηλεθεατή/αναγνώστη. 

 

Κάθε συνεργαζόμενο σχολείο ανέλαβε να παρουσιάσει δράσεις που εντάσσονται στις πα-
ραπάνω θεματικές και που αποτελούσαν μέρος της υλοποίησης των παρακάτω πολιτιστι-
κών προγραμμάτων που είχαν αναλάβει:  

1. «Radio Viral / Το Γυμνάσιο Βραχναίικων στο European School Radio- Το πρώτο μα-
θητικό ραδιόφωνο», από το Γυμνάσιο Βραχναίικων.  

2. «Το ραδιόφωνο - European School Radio - Το πρώτο μαθητικό ραδιόφωνο», από το 
ΓΕΛ Βραχναίικων. 

3. «Φωτογραφία και Βίντεο», από το Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας. 
4. «Λέσχη Φωτογραφίας: Γνωριμία με την τέχνη και τεχνική της φωτογραφίας, πρακτι-

κή άσκηση με στόχο το συνδυασμό θεωρίας και πράξης», από το ΓΕΛ Κλειτορίας. 
5. «Δημιουργία βίντεο: Χιονοδρομικό κέντρο Καλαβρύτων», από το Γυμνάσιο Καλα-

βρύτων. 

6. «Τα παιδιά πάνε Σινεμά», από το 8ο ΓΕΛ Πάτρας. 
7. «Θεατροδρομία: Μια Μιντιακή Παραγωγή», από το ΓΕΛ Λάππα. 

 

Στην εκδήλωση γνωριμίας του δικτύου με βιωματικές δράσεις στο χώρο του ΜΕΤ ΠΠ, η κά-
θε σχολική ομάδα παρουσίασε σε πρώτη φάση μεμονωμένα τις δράσεις τους ως δείγματα 
της δουλειάς τους στο πλαίσιο υλοποίησης του πολιτιστικού τους προγράμματος, και σε 
δεύτερη φάση πραγματοποιήθηκαν βιωματικές δραστηριότητες με σύμπραξη ομάδων μα-
θητών για να επιτευχθεί η επιθυμητή διάδραση μεταξύ τους. Συγκεκριμένα, οι μαθητές 
συμμετείχαν ενεργά σε βιωματικά εργαστήρια στο πλαίσιο της δραστηριότητας «Οι μαθη-
τές δημιουργοί ή και “performers» όπου είχαν τη δυνατότητα να συνομιλήσουν μεταξύ 
τους θέτοντας ερωτήσεις και ασκώντας κριτική στις δράσεις τους, αφού όμως πρώτα χωρί-
στηκαν σύμφωνα με τη θεματολογία του προγράμματός τους στις παρακάτω ομάδες:  

• Ομάδα βίντεο / κινηματογράφου. 
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• Ομάδα φωτογραφίας. 

• Ομάδα ραδιοφώνου. 

Ακολούθησε η εκδήλωση για τον Εορτασμό της Ευρωπαϊκής Νύχτας Μουσείων, όπου πα-
ρουσιάστηκαν στο αμφιθέατρο και σε εκθεσιακό χώρο του ΜΕΤ όλες οι δράσεις που είχαν 
πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στο πλαίσιο λειτουργίας του δικτύου.  

Μετά από κάθε εκδήλωση του τοπικού Πολιτιστικού Δικτύου συνεργαζόμενων σχολείων με 
θέμα «Ο Μιντιακός Γραμματισμός (Γραμματισμός των Μέσων) ως Μορφή Επικοινωνίας», 
ακολουθούσε απολογιστική αξιολόγηση της λειτουργίας του από τους συμμετέχοντες εκ-
παιδευτικούς του δικτύου μέσα από τη συμπλήρωση ηλεκτρονικού ερωτηματολογίου στο 
«σύννεφο» Google Drive, στο οποίο αποτυπώνονταν η αποτίμηση της οργάνωσης, του πε-
ριεχομένου και του παιδαγωγικού οφέλους της εκδήλωσης για τους εμπλεκόμενους μαθη-
τές. Η σύνοψη των απαντήσεών τους κοινοποιούνταν στους ίδιους σε μορφή αρχείου pdf, 
προκειμένου σε επόμενη συνάντηση εργασίας με την Υπεύθυνη του Τμήματος Πολιτιστικών 
Θεμάτων και την Υπεύθυνη του ΜΕΤ να γίνει συζήτηση για τυχόν προτάσεις βελτίωσης σχε-
τικά με τη λειτουργία του δικτύου μέσα από την υλοποίηση εκδηλώσεων με κέντρο το ΜΕΤ.  

Αποτελέσματα δράσεων 

Μέσα από τις δραστηριότητες που παρουσίασαν τα παιδιά ήταν εμφανής η θέλησή τους να 
μεταδώσουν το δικό τους μήνυμα τόσο στους ενήλικες όσο και στους συνομηλίκους τους, 
αναφορικά με το έργο του σχολείου τους, με κοινωνικά προβλήματα και γενικά με θέματα 
που απασχολούν τα παιδιά της ηλικίας τους. Τα μηνύματα αυτά, τα παιδιά κάθε σχολείου 
τα μετέδιδαν είτε μέσω ραδιοφωνικής εκπομπής, είτε μέσα από τη φωτογραφία, είτε μέσα 
από τη δημιουργία βίντεο και κινηματογραφικής ταινίας μικρού μήκους. Με τον τρόπο αυ-
τό, οι μαθητές ενθαρρύνονταν να αμφισβητήσουν τα μηνύματα που προβάλλουν καθημε-
ρινά τα ΜΜΕ και να παράξουν τα δικά τους, πρωτότυπα, καινοτόμα, κοινωνικά μηνύματα. 

Η υλοποίηση των βιωματικών δραστηριοτήτων βοήθησε τα παιδιά να αξιολογούν και να 
εκτιμούν τον πολιτισμό των πολυμέσων, αλλά και να κατανοούν τη συνεισφορά του στην 
καθημερινότητά τους. Τα παιδιά κινητοποιήθηκαν επίσης να παράγουν έργο και από παθη-
τικοί δέκτες μηνυμάτων να γίνουν ενεργοί παραγωγοί (Chris & James, 1998).  

Για παράδειγμα, οι μαθητές των σχολείων Γυμνασίου Βραχναίικων και ΓΕΛ Βραχναίικων, 
μέσα από το Ευρωπαϊκό Σχολικό Ραδιόφωνο ανέβασαν τη δική τους ραδιοφωνική εκπομπή 
και μετέδωσαν κοινωνικά και πολιτιστικά μηνύματα στα παιδιά της ηλικίας τους, συνδυά-
ζοντας τη διασκέδαση με τη διδασκαλία.  

Μέσα από την εμπλοκή τους σε κοινές βιωματικές δραστηριότητες του δικτύου, οι μαθητές 
καλλιέργησαν δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας μέσα από την έκφραση και την α-
νταλλαγή ιδεών, ανέπτυξαν τις οριζόντιες ικανότητες του κριτικού στοχασμού, της δημιουρ-
γικής σκέψης, της λήψης αποφάσεων και της μεταγνώσης, κατάφεραν να διαμορφώσουν 
πολιτισμική συνείδηση και να γίνουν ενεργοί δημιουργοί γνώσης μέσα από τη συνεργατική 
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διερεύνηση και ανακάλυψή της, με κοινό στόχο την καλλιέργεια του μιντιακού γραμματι-
σμού.  

Τα παιδιά κατάφεραν ακόμα στις παρουσιάσεις τους να χρησιμοποιήσουν αποτελεσματικά 
τα εργαλεία των πολυμέσων προκειμένου να κάνουν το μήνυμά τους περισσότερο ευδιά-
κριτο και πιο κατανοητό (Davies & Merchant, 2009). Παράλληλα, με την τεχνολογία skype 
πραγματοποιήθηκε διαδραστική εξ αποστάσεως επικοινωνία μεταξύ των μαθητών που 
βρίσκονταν στο ΜΕΤ με μαθητές σε σχολεία απομακρυσμένων περιοχών που δεν είχαν τη 
δυνατότητα να παρευρίσκονται στο ΜΕΤ, κάνοντας την εκδήλωση περισσότερο ζωντανή.  

Πέραν των μηνυμάτων που μετέδωσαν οι μαθητές μέσα από τις δράσεις τους, τους δόθηκε 
η δυνατότητα να αυτενεργήσουν, δηλαδή να συμμετάσχουν ενεργά στον προγραμματισμό, 
την αναζήτηση των πληροφοριών, την επεξεργασία, την παρουσίαση και τέλος την αξιολό-
γηση των αποτελεσμάτων τους. Σε όλες τις παραπάνω φάσεις οι μαθητές επιλέγουν, επε-
ξεργάζονται και συμπεραίνουν, και δεν περιορίζονται στην ακρόαση και την καταγραφή 
δεδομένων και απόψεων που παρουσιάζει ο εκπαιδευτικός (Ματσαγγούρας, 2006).  

Συμπεράσματα 

Όπως διαπιστώθηκε από τις δράσεις που παρουσίασαν τα παιδιά, αλλά και από το θεωρη-
τικό πλαίσιο της παρούσας εργασίας, ο μιντιακός γραμματισμός αποτελεί μαθητοκεντρική 
εκπαίδευση που αναπτύσσει την κριτική και δημιουργική σκέψη των παιδιών, την αυτενέρ-
γειά τους, τη συμμετοχική εργασία. Η συστηματική επεξεργασία πληροφοριών για την πα-
ραγωγή πρωτότυπων, καινοτόμων μηνυμάτων μέσω των media, συμβάλλει στην ανάπτυξη 
του στοχασμού γενικά, και στην ανάπτυξη του κριτικού στοχασμού των μαθητών ειδικά 
(Adorno, 2000; Bitterman, 2009; Daine, 2009). Ο μιντιακός γραμματισμός απεγκλωβίζει το 
άτομο, και κατ΄ επέκταση τον μαθητή, από κοινωνικές νόρμες και στερεότυπα και τον καθι-
στά ικανό να σκέπτεται ενάντια προς τις αλλοτριωτικές νόρμες της κοινωνικής καθημερινό-
τητας. Πέραν της κριτικής σκέψης, οι μαθητές καλλιεργούν και τη δημιουργική τους σκέψη 
και οδηγούνται στην παραγωγή νέας γνώσης. 

Μέσα από τις βιωματικές δράσεις επίσης οι μαθητές υιοθετούν την έννοια της αλληλεγγύης 
και της συλλογικής συνείδησης. Επίσης, οι μαθητές φάνηκε να αντιμετωπίζουν κριτικά όλες 
τις πληροφορίες που δέχτηκαν και τις ανέπτυξαν καινοτόμα και δημιουργικά. Το παραπάνω 
υποδηλώνει ότι κατάφεραν να αναπτύξουν και να εξελίξουν τα χαρακτηριστικά μιας κριτικά 
σκεπτόμενης προσωπικότητας, η οποία θα τους βοηθήσει και σε άλλους τομείς της ζωής 
τους. 

Παράλληλα, μέσα από τις κοινές δράσεις αναδείχθηκαν ευέλικτες δημιουργικές σκέψεις 
αλλά και θετική αλληλεπίδραση μεταξύ των μελών των ομάδων. Η ομαδική εργασία, η δια-
δραστικότητα και η βιωματικότητα των δράσεων ανέπτυξε τέλος το αμοιβαίο ενδιαφέρον 
και τη διαπροσωπική εμπιστοσύνη των μελών των ομάδων.  
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Η αξιοποίηση, οι δυνατότητες και η εφαρμογή του ψηφιακού κόμικ στην εκπαίδευση: 
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Περίληψη  

Τα κόμικς αποτελούν μια δημοφιλή μορφή τέχνης, γνωστή και ως η ένατη τέχνη, η οποία 
είναι ιδιαίτερα προσφιλής στα παιδιά και ως εκ τούτου χρησιμοποιούνται ως ένα δυναμικό 
μέσο στην επιστήμη της εκπαίδευσης και της επικοινωνίας. Ο 21ος αιώνας αποτελεί έναν 
«οπτικό» αιώνα με «οπτική» κουλτούρα χωρίς όμως αυτό να σημαίνει πως δεν απαιτεί υ-
ψηλά επίπεδα ικανότητας ανάγνωσης. Τα κόμικς συνδυάζουν λέξεις και εικόνα με έναν μο-
ναδικό τρόπο, παρουσιάζοντας μια εικονική αναπαράσταση της αφήγησης. Ο αναγνώστης 
χρειάζεται να είναι κάτοχος αρκετών δεξιοτήτων αλφαβητισμού, συμπεριλαμβανομένης και 
της δυνατότητας να κατανοεί μια ακολουθία γεγονότων, να ερμηνεύει λεκτικές χειρονομίες 
των χαρακτήρων και να διακρίνει την εξέλιξη της ιστορίας προκειμένου να εξάγει συμπερά-
σματα. Έχει ενδιαφέρον στην εποχή που οι νέες τεχνολογίες επιδρούν στην εκπαίδευση πο-
λυμορφικά, να διερευνηθούν οι αντιλήψεις εκπαιδευομένων σχετικά με τα ψηφιακά κό-
μικς, τη χρήση και την αξιοποίησή τους στην μαθησιακή διαδικασία. 

Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτικά Κόμικς, Νέες Τεχνολογίες, Εκπαίδευση Ενηλίκων. 

Τα κόμικς στην εκπαίδευση – Εισαγωγή 

Τα κόμικς, βασισμένα στη θεωρία διπλής κωδικοποίησης του Paivio, αποτελούν ένα καινο-
τόμο διδακτικό μέσο με πολλές δυνατότητες καθώς επιτυγχάνουν τη διασύνδεση κειμένου 
(λεκτικών πληροφοριών) και εικόνας (μη λεκτικών πληροφοριών) για τη διευκόλυνση γνω-
στικών διεργασιών. Ο συνδυασμός κειμένου και εικόνας γεφυρώνει το κενό μεταξύ των 
μέσων που παρακολουθεί κανείς και των μέσων που διαβάζει και δίνει διαφορετική χροιά 
στο αφηγηματικό αποτέλεσμα. Πρόκειται για ένα δυναμικό εργαλείο στα χέρια του κάθε 
εκπαιδευτικού, σε όλες της βαθμίδες της εκπαίδευσης μιας και καθιστά το γνωστικό αντι-
κείμενο πιο οικείο στον αναγνώστη (Tatalovic, 2009). Σύμφωνα με τον McCloud, τα κόμικς 
ορίζονται ως η αντιπαραβολή σχεδίων ή εικόνων σε ελεύθερη σειρά, που στόχο έχουν να 
αποκαλύψουν πληροφορίες και να παράγουν μια αισθητική ανταπόκριση από τον θεατή 
(McCloud, 1993), ωστόσο ο αναγνώστης χρειάζεται να είναι κάτοχος αρκετών δεξιοτήτων 
αλφαβητισμού προκειμένου να εξάγει συμπεράσματα (Tiemensma, 2009). 

Κατά τους Βασιλικοπούλου και Ρετάλη (2008) τα κόμικς αποτελούν μία γλώσσα παγκοσμίως 
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κατανοητή, η οποία προκαλεί τις αισθήσεις και μετατρέπει το αφηρημένο σε συγκεκριμένο 
εξάπτοντας τη φαντασία των παιδιών και των νέων. Το ψηφιακό κόμικ που δημιουργείται 
για εκπαιδευτικούς σκοπούς αποκτά κοινωνική αξία όταν μπορούμε να επιβεβαιώσουμε ότι 
από παιδαγωγική άποψη είναι συμβατό με ρητά διατυπωμένες αξίες, στάσεις και πρακτικές 
και από διδακτική άποψη επιτρέπει την οικοδόμηση, το μετασχηματισμό και την υπέρβαση 
των εμποδίων της σκέψης των παιδιών (Ραβάνης & Κολλιόπουλος, 1999). 

Σκοπός της παρούσας εργασίας ήταν να διερευνηθεί η γνώση, εκ μέρους του δείγματος, της 
αξίας των εκπαιδευτικών κόμικς στο χώρο τόσο της σχολικής εκπαίδευσης (πρωτοβάθμιας 
& δευτεροβάθμιας), όσο και στο χώρο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Για τις ανάγκες της έρευ-
νας δημιουργήθηκε ειδικό ερωτηματολόγιο στηριγμένο στην προηγούμενη βιβλιογραφία, 
το οποίο απευθυνόταν σε εκπαιδευτικούς ή εν δυνάμει εκπαιδευτικούς και παράλληλα 
σπουδαστές της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. και συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά. Στην παρούσα εργασία πα-
ρουσιάζονται τα αποτελέσματα της έρευνας που οδήγησαν σε θετικά συμπεράσματα σχετι-
κά με τη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στη χρήση εκπαιδευτικών κόμικς. Ταυτόχρονα, 
όμως, κατέδειξαν και όλες τις αδυναμίες εφαρμογής της χρήσης των κόμικς αλλά και την 
έλλειψη γνώσεων σχετικά με τα κόμικς και τη δημιουργία τους. 

Τα κόμικς ως εκπαιδευτικό εργαλείο 

Τα εκπαιδευτικά ψηφιακά κόμικς συνδυάζουν κείμενο, εικόνα, ήχο, βίντεο και ανάλογα το 
περιβάλλον στο οποίο παρέχονται είναι πιθανό να συνδυάζουν και δυνατότητα σύνδεσης 
στο διαδίκτυο. Ο κάθε εκπαιδευτικός μπορεί να τα χρησιμοποιήσει για τη διδασκαλία, για 
την αυτό-αξιολόγηση των εκπαιδευόμενων, καθώς και για την κατανόηση «δύσκολων εν-
νοιών» και ιδεών (Morrison, Bryan & Chilcoat, 2002· Yang, 2003). Οι εκπαιδευτικές δυνατό-
τητες των κόμικς σύμφωνα με τον Yang (2003) μπορούν να συνοψιστούν ως εξής:  

Α) Κίνητρα – Δραστηριοποίηση: Τα κόμικς στην εκπαίδευση παρακινούν τον μαθητή, λει-
τουργούν ως κίνητρο για μάθηση, βελτιώνουν την ατομική και ομαδική συμμετοχή και κυ-
ρίως καθιστούν τη διαδικασία της μάθησης πιο εύκολη. 

Β) Εποπτεία: Ο συνδυασμός εικόνας και κειμένου αναλαμβάνει το φόρτο της ιστορίας από 
κοινού όταν πρόκειται για εκπαιδευτικά κόμικς, μιας και είναι ένα πλήρως οπτικό μέσο και 
αυτό είναι το βασικό τους πλεονέκτημα. Όπως αναφέρει ο Yang (2003) τα κόμικς είναι ικα-
νά να δημιουργήσουν μια συναισθηματική σύνδεση μεταξύ των σπουδαστών και των προ-
σώπων-χαρακτήρων μιας ιστορίας αφού προσδίδουν ανθρώπινα χαρακτηριστικά σε ένα 
συγκεκριμένο θέμα. Στην προσπάθεια να ενεργοποιηθούν οι μαθητές όλων των στυλ μάθη-
σης τα κόμικς μπορούν να αποδειχθούν ένα ισχυρό εργαλείο. 

Γ) Οπτική μονιμότητα: Η διαβίβαση των πληροφοριών γίνεται σύμφωνα με το ρυθμό που 
επιθυμεί ο αναγνώστης-μαθητής μιας και υπάρχει «οπτική μονιμότητα» στα εκπαιδευτικά 
κόμικς. 

Δ) Διαμεσολαβητικός ρόλος: Τα εκπαιδευτικά κόμικς λειτουργούν ως βοηθητικό μέσο όταν 
έρχονται στο προσκήνιο δύσκολες και σύνθετες έννοιες, όπως αποδεικνύεται από πολλούς 
εκπαιδευτικούς οι οποίοι τα έχουν χρησιμοποιήσει για να ερμηνεύσουν και να αναλύσουν 
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ορθότερα και ευκολότερα τέτοιου είδους έννοιες, ειδικά σε γλωσσικά μαθήματα. Η δη-
μιουργία ενός εκπαιδευτικού κόμικς αποτελεί διεπιστημονική δραστηριότητα. Οι μαθητές 
εξοικειώνονται με τους Η/Υ, έχουν επαφή με τα εικαστικά, και εκτός της ανάγνωσης και της 
γραφής καλλιεργούν και τις ερευνητικές τους δεξιότητες. 

Ε) Δημοτικότητα: Σύμφωνα με τους Morrison et al. (2002) οι μαθητές κατά την παιδική ηλι-
κία γνωρίζουν την λαϊκή κουλτούρα (popular culture). Ενσωματώνοντας τα εκπαιδευτικά 
κόμικς στο αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών, δίνεται στους εκπαιδευτικούς η δυνατότητα να 
συνδυάσουν τη ζωή εντός και εκτός του σχολικού περιβάλλοντος. Εκτός αυτού, οι απαιτή-
σεις της σημερινής κοινωνίας σε ό,τι αφορά τον κόσμο των πολυμέσων ξεκινούν από πολύ 
μικρή ηλικία. Οι μαθητές καλούνται να δημιουργήσουν έγγραφα εκθέτοντας τις ιδέες τους, 
χρησιμοποιώντας οποιοδήποτε μέσο έχουν στη διάθεσή τους. Η ικανότητα, λοιπόν, ενός 
μαθητή να δημιουργεί κόμικς και να μπορεί να εκφράζεται μέσα από αυτά μπορεί να απο-
δειχθούν πολύ χρήσιμα εργαλεία-βοηθήματα για την εξάσκησή του προς την εκμάθηση α-
νάλογων δεξιοτήτων. 

Κατηγορίες των ψηφιακών κόμικς  

Σύμφωνα με τους Καπανιάρη, Λιόβα και Παπαδημητρίου (2011), στο διαδίκτυο υπάρχουν 
διάφορα εργαλεία κατασκευής κόμικς. Οι κατηγορίες των ψηφιακών κόµικς (digital comics) 
καθώς και τα αντίστοιχα εργαλεία συγγραφής ψηφιακών κόµικς χωρίζονται σε τρεις κατη-
γορίες: στα σύντοµα κόµικς (Comic Strip), στα βιβλία κόµικς (Comic Book) και στα διαδι-
κτυακά κόµικς (Web comics). 

Μεθοδολογία έρευνας  

Τα ερωτηματολόγια αποτελούν μια από τις βασικότερες ερευνητικές μεθόδους. Ένα ερω-
τηματολόγιο πρέπει να κεντρίζει το ενδιαφέρον και να ενθαρρύνει τη συνεργασία (Cohen & 
Manion, 1997). Θα πρέπει να εξασφαλίζεται η κατασκευή ενός καλοσχεδιασμένου ερωτη-
ματολογίου, που θα παρέχει τις πληροφορίες που χρειάζονται, που θα είναι αποδεκτό και 
δεν θα δημιουργεί προβλήματα στα στάδια ανάλυσης και ερμηνείας (Bell, 1997). Για την 
παρούσα μελέτη επιλέχθηκε το ηλεκτρονικό ερωτηματολόγιο, διότι αποτελεί ένα εργαλείο 
με φιλικό προς το χρήστη περιβάλλον, αλλά και δυνατό συγχρόνως, αφού δίνει τη δυνατό-
τητα εκτέλεσης πολλαπλών εργασιών. Σύμφωνα με τον Bell (1997), η χρήση ενός ηλεκτρονι-
κού ερωτηματολογίου εκμηδενίζει την πιθανότητα κόπωσης των ερωτώμενων, εξασφαλίζει 
ευανάγνωστες ερωτήσεις και απαντήσεις, μειώνει το κόστος της έρευνας και διευκολύνει 
την επεξεργασία των απαντήσεων και τη διεξαγωγή μίας έρευνας γενικότερα. Ακόμα αίρο-
νται περιορισμοί όσον αφορά στην απόσταση κατοικίας ή εργασίας των ερωτώμενων, τον 
χρόνο συλλογής στοιχείων, καθώς και του αριθμού των ατόμων που χρειάζεται να συμπλη-
ρωθεί για την ολοκλήρωση της έρευνας. Επίσης οι ερωτώμενοι μπορούν να το συμπληρώ-
σουν οποιαδήποτε χρονική στιγμή επιθυμούν. 

Οι συμμετέχοντες στην έρευνα ήταν συνολικά 130 σπουδαστές, κατά κύριο λόγο εκπαιδευ-
τικοί ή εν δυνάμει εκπαιδευτικοί και των δύο φύλων, ηλικίας από 23 έως και άνω των 40 
ετών, επιμορφούμενοι στο Ετήσιο πρόγραμμα Παιδαγωγικής Κατάρτισης της Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε 
Πάτρας. Όπως αναφέρουν οι Γεωργιάδης, Οικονόμου, Μενεξές (2011), οι σπουδαστές έ-

1536

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



χουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης για το πρόγραμμα που προσφέρεται από την Α.Σ.ΠΑΙ.Τ.Ε. 
Η ικανοποίηση προέρχεται από το γεγονός ότι το πρόγραμμα εξασφαλίζει τις προϋποθέσεις 
για την επαγγελματική ανάπτυξη και σταδιοδρομία τους σε όλες τις φάσεις της. Αυτό, μάλ-
λον, δημιουργεί κάποιες θετικές προϋποθέσεις αξιοπιστίας της έρευνας. 

Για τη συλλογή των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε ειδική φόρμα ερωτηματολογίου, η οποία 
προσφέρεται μέσω της ειδικής διαδικτυακής εφαρμογής Google Drive και πιο συγκεκριμένα 
σε Google Docs. Η απάντηση του ερωτηματολογίου έγινε σε εθελοντική βάση μέσω της ί-
διας εφαρμογής, πάντα διαδικτυακά. Το ερωτηματολόγιο που δημιουργήθηκε περιελάμβα-
νε 12 ερωτήσεις κλειστού τύπου, από τις οποίες 3 σχετίζονταν με τα δημογραφικά στοιχεία 
και 9 αφορούσαν τη σχέση-γνώσεις των ερωτώμενων με τα κόμικς στην εκπαίδευση. Δεν 
δόθηκαν ιδιαίτερες οδηγίες στους ερωτώμενους. Ενημερώθηκαν όμως στο σύνολό τους  για 
το σκοπό διεξαγωγής της συγκεκριμένης έρευνας. 

Ανάλυση Αποτελεσμάτων Έρευνας 

Μετά την ολοκλήρωση της συλλογής των δεδομένων, ακολούθησε η ανάλυση των δεδομέ-
νων-απαντήσεων που πήραμε από τους 130 ερωτηθέντες. Tα αποτελέσματα που ελήφθη-
σαν, φαίνονται στις επόμενες δύο ενότητες. 

Δημογραφικές ερωτήσεις 

Η ηλικία του δείγματος εμφανίζεται ως εξής: το 23,08% (30 σπουδαστές) των ερωτηθέντων 
ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 23-25 χρόνων, το 29,23% (38 σπουδαστές) μεταξύ 25-30 χρό-
νων, το 16,92% (22 σπουδαστές) μεταξύ 30-35 χρόνων, το 14,62% (19 σπουδαστές) μεταξύ 
35-40 χρόνων, ενώ το 16,15% (21 σπουδαστές) είχε ηλικία άνω των 40 χρόνων. Το δείγμα 
της έρευνας συγκρότησαν κατά 83,85% γυναίκες (109 σπουδαστές) και 16,15% άνδρες (21 
σπουδαστές). Το επίπεδο εκπαίδευσης των συμμετεχόντων φαίνεται στον επόμενο πίνακα: 

Επίπεδο Εκπαίδευσης  Αριθμός σπουδαστών (%) 
Α.Ε.Ι. / Α.Τ.Ε.Ι 69 (53,08%) 
Μεταπτυχιακές Σπουδές 54 (41,54%) 
Διδακτορικό  4 (3,08%) 
Άλλο 3 (2,30%) 
Σύνολο 130 (100%) 

Πίνακας 1: Επίπεδο εκπαίδευσης δείγματος 

Στον πίνακα 1 φαίνεται πως το 53,08% (69 σπουδαστές) έχουν ολοκληρώσει την τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση, το 41,54% (54 σπουδαστές) έχει μεταπτυχιακό τίτλο και το 3,08% (4 σπου-
δαστές) έχει διδακτορικό τίτλο. Τέλος, ένα ποσοστό 2,30% (3 σπουδαστές) έχουν κάποιον 
άλλο τίτλο εκπαίδευσης. 

Στην ερώτηση «Έχετε εργαστεί ως εκπαιδευτικός;», το 83,08% (108 σπουδαστές) των ερω-
τηθέντων δήλωσε πως έχει εργασιακή εμπειρία ως εκπαιδευτικός, ενώ το 16,92% (22 
σπουδαστές) δήλωσε πως δεν έχει εργαστεί ως εκπαιδευτικός. 

 

1537

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Παρουσίαση αποτελεσμάτων για τα εκπαιδευτικά κόμικς 

Στην ερώτηση «Ποιες είναι οι γνώσεις σας γύρω από τα εκπαιδευτικά κόμικς;», το 46,92% 
(61 σπουδαστές) δήλωσε περιορισμένες γνώσεις, το 21,54% (28 σπουδαστές) θεωρεί τις 
γνώσεις του πολύ καλές και το 20,00% (26 σπουδαστές) αρκετά καλές. Τέλος, ένα ποσοστό 
11,54% (15 σπουδαστές) σημειώνει μηδενικές γνώσεις σχετικά με τα εκπαιδευτικά κόμικς. 

Στην ερώτηση «Πώς αντιμετωπίζετε τη χρήση των κόμικς στην πρωτοβάθμια και τη δευτε-
ροβάθμια εκπαίδευση;», φαίνεται πως 65,38% (85 σπουδαστές) αντιμετωπίζει θετικά τη 
χρήση των κόμικς και το 27,69% (36 σπουδαστές) μάλλον θετικά. Ουδέτερη άποψη είχε το 
5,38% (7 σπουδαστές) και αρνητική γνώμη εμφάνισε ένα ποσοστό 1,54% (2 σπουδαστές) 
(Πίνακας 2). 

Χρήση Κόμικς Συχνότητα (%) 
Θετικά 85 (65,38%) 
Μάλλον Θετικά 36 (27,69%) 
Ουδέτερα 7 (5,38%) 
Μάλλον Αρνητικά 1 (0,77%) 
Αρνητικά 1 (0,77%) 
Σύνολο 130 (100%) 

Πίνακας 2: Η χρήση των κόμικς από το δείγμα 

Στην ερώτηση «Έχετε χρησιμοποιήσει εκπαιδευτικά κόμικς κατά τη διάρκεια κάποιας διδα-
σκαλίας;», το 10,00% (13 σπουδαστές) απάντησε πως έχει κάνει πολλές φορές  χρήση των 
κόμικς, το 20,77% (27 σπουδαστές) απάντησε πως τα έχει χρησιμοποιήσει αρκετές φορές, 
το 43,08% (56 σπουδαστές) δήλωσε πως έχει κάνει χρήση των κόμικς ελάχιστες φορές  ενώ 
το 26,15% (34 σπουδαστές) απάντησε αρνητικά. 

Στην ερώτηση «Ως ενήλικας, έχετε παρακολουθήσει κάποιο μάθημα το οποίο περιελάμβανε 
εκπαιδευτικά κόμικς;», το 27,69% (36 σπουδαστές) απάντησε θετικά ενώ το 72,31% (94 
σπουδαστές) δεν έχει παρακολουθήσει ποτέ εκπαιδευτική διαδικασία με χρήση κόμικς. 

Στην επόμενη ερώτηση σχετικά με τις ευκαιρίες που προσφέρονται στους μαθητές μέσω 
των εκπαιδευτικών κόμικς οι ερωτώμενοι είχαν τη δυνατότητα να συνδυάσουν τις απαντή-
σεις. Η ανάπτυξη δημιουργικότητας επιλέχθηκε με ποσοστό 77,69% (101 σπουδαστές), η 
ανάπτυξη της φαντασίας σε ποσοστό 82,31% (107 σπουδαστές), η χαλάρωση σε ποσοστό 
58,46% (76 σπουδαστές), η ανάπτυξη δεξιοτήτων στη χρήση των Η/Υ με ποσοστό 30,00% 
(39 σπουδαστές). Η εξοικείωση με τις εικαστικές τέχνες έφτασε το 43,08% (56 σπουδαστές), 
η αυθεντικότητα το 33,85% (44 σπουδαστές) ενώ η ανάπτυξη κριτικής και συνθετικής σκέ-
ψης έφτασε το 60,77% (10 σπουδαστές) (Πίνακας 3). 
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Πίνακας 3: Οι απόψεις του δείγματος για τη χρησιμότητα των κόμικς 

Στην ερώτηση «Η προσέγγιση «δύσκολων θεμάτων» (π.χ. ρατσισμός, βία, πόλεμος κ.ά.) μέ-
σω των εκπαιδευτικών κόμικς επιτυγχάνεται κατά τη γνώμη σας;», το 56,15% (73 σπουδα-
στές) απάντησε πως τα κόμικς μπορούν να διαχειριστούν πολύ καλά τα «δύσκολα θέματα», 
το 38,46% (50 άτομα) ότι μπορούν να τα διαχειριστούν καλά, το 4,62% (6 σπουδαστές) μέ-
τρια και μόλις το 0,77 % (1 σπουδαστής) είχε την άποψη ότι δεν μπορούν να τα διαχειρι-
στούν.  

Στην ερώτηση «Τα εκπαιδευτικά κόμικς έχουν θέση στο χώρο της εκπαίδευσης;», το 57,69% 
(75 σπουδαστές) απάντησε ότι σίγουρα τα κόμικς έχουν θέση και το 31,54% (41 σπουδα-
στές) ότι μάλλον έχουν θέση. Ένα ποσοστό 3,85% (5 σπουδαστές) δήλωσαν άγνοια, 6,15% 
(8 σπουδαστές) θεωρούν ότι μάλλον δεν έχουν θέση στην εκπαίδευση ενηλίκων και τέλος 
0,77% (1 σπουδαστής) δήλωσε καθαρά αρνητική απάντηση. 

Στην ερώτηση «Γνωρίζετε κάποιο λογισμικό ή εφαρμογή μέσω της οποίας μπορείτε να δη-
μιουργήσετε ένα κόμικ;», το 20,77% (27 σπουδαστές) δήλωσε άγνοια ως προς τη γνώση 
ύπαρξης  εφαρμογών που κατασκευάζουν κόμικ, το 35,38% (46 σπουδαστές) δήλωσε πως 
δε γνωρίζει κανένα πρόγραμμα κατασκευής κόμικ, ένα ακόμα 35,38% (46 σπουδαστές) δή-
λωσε πως γνωρίζει 1 με 2 προγράμματα κατασκευής κόμικ, και μόνο το 8,46% (11 σπουδα-
στές) δήλωσε πως ξέρει από 3 έως 4 προγράμματα για τη δημιουργία κόμικ. 

Συμπεράσματα 

Η έρευνα που πραγματοποιήθηκε εστιάζει στη γενικότερη σχέση του σημερινού εκπαιδευ-
τικού με τα εκπαιδευτικά κόμικς και τη χρήση τους κατά τη διάρκεια μιας διδασκαλίας. Ση-
μειώνεται ότι τα αποτελέσματα δεν είναι γενικεύσιμα. Τα ευρήματα που παρατέθηκαν α-
ποκαλύπτουν την εξαιρετικά θετική στάση των ερωτηθέντων εκπαιδευτικών απέναντι στη 
χρήση των κόμικς στην εκπαίδευση, αλλά ταυτόχρονα καταδεικνύουν την απουσία τους 
από αυτή. Αναλυτικότερα, από τα κύρια σημεία της έρευνας μπορούμε να συμπεράνουμε 
ότι: Οι ερωτηθέντες εκπαιδευτικοί ή εν δυνάμει εκπαιδευτικοί θεωρούν τα εκπαιδευτικά 

Ανάπτυξη Δημιουργικότητας

Χρήση Φαντασίας

Χαλάρωση

Ανάπτυξη Δεξιοτήτων στην χρήση των Η/Υ

Εξοικείωση με τις Εικαστικές Τέχνες

Αυθεντικότητα

Ανάπτυξη Κριτικής & Συνθετικής Σκέψης

Άλλο

77,69%

82,30%

58,46%

30,00%

43,07%

33,84%

60,76%

7,69%

Τα εκπαιδευτικά κόμικς προσφέρουν στον μαθητή της πρωτοβάθμιας ή της 
δευτεροβάθμιας ευκαιρία για:
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κόμικς ως ένα πρόσθετο εργαλείο της εκπαίδευσης, το οποίο επηρεάζει θετικά τη διδασκα-
λία προσφέροντας στους μαθητές ευκαιρίες σε πολλαπλά επίπεδα, με κύρια την ανάπτυξη 
κριτικής και συνθετικής σκέψης, τη χρήση φαντασίας και την ανάπτυξη δημιουργικότητας. 
Ακόμα, οι ερωτηθέντες στην πλειοψηφία τους (94%) το κατέταξαν ως ένα ιδανικό εργαλείο 
για την προσέγγιση «δύσκολων» ή ευαίσθητων θεμάτων, όπως ο ρατσισμός, η βία, ο πόλε-
μος και άλλα. Οι συγκεκριμένες απαντήσεις των εκπαιδευτικών ή εν δυνάμει εκπαιδευτικών 
φαίνεται να επιβεβαιώνουν τις επιστημονικές θεωρίες σχετικά με τις εκπαιδευτικές δυνα-
τότητες των κόμικς. 

Παρά το γεγονός ότι η ιδέα της χρήσης των κόμικς φαίνεται να είναι αποδεκτή σε πολύ με-
γάλο ποσοστό του δείγματος, οι γνώσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τη δημιουργία ενός 
εκπαιδευτικού ψηφιακού κόμικ είναι ελάχιστες. Ένα ποσοστό 70% των εμπλεκομένων δή-
λωσε άγνοια σε ό,τι αφορά εφαρμογές δημιουργίας  κόμικς. Αυτό το ποσοστό έρχεται να 
δικαιολογήσει το γεγονός ότι τα εκπαιδευτικά κόμικς δεν είναι τόσο διαδεδομένα καθώς το 
συντριπτικό ποσοστό 69% των ερωτώμενων δήλωσε επίσης ότι δεν έχει χρησιμοποιήσει 
ποτέ κόμικς στη διδασκαλία του ή το έχει χρησιμοποιήσει ελάχιστες φορές. Σε ό,τι αφορά 
τη χρήση των εκπαιδευτικών κόμικς στην εκπαίδευση ενηλίκων, οι ερωτώμενοι αντιμετώπι-
σαν σε μεγάλο ποσοστό θετικά την ιδέα, παρά το γεγονός ότι σε ποσοστό 72% οι ίδιοι δεν 
είχαν ποτέ παρακολουθήσει ως ενήλικες διδασκαλία με χρήση εκπαιδευτικών κόμικς.  

Αναλογιζόμενοι τα ποσοστά των εκπαιδευτικών ή εν δυνάμει εκπαιδευτικών (83%) στο 
δείγμα της έρευνας και τις απαντήσεις τους, θα λέγαμε πως σύμφωνα με τους ίδιους, η 
χρήση των κόμικς στην εκπαίδευση αποτελεί ένα πολύτιμο εργαλείο για τη διδασκαλία, το 
οποίο όμως δεν έχει αναγνωριστεί και που πολλοί από τους ερωτηθέντες θα ήθελαν να έ-
χουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν περισσότερο. Η χρήση του εκπαιδευτικού κόμικ, όπως 
προκύπτει και από τη σχετική βιβλιογραφία, θα μπορούσε να βοηθήσει το χώρο της εκπαί-
δευσης και προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο στόχος κρίνεται αναγκαίο να ερευνηθούν 
περαιτέρω οι λόγοι για τους οποίους οι καθηγητές δεν επιλέγουν να προχωρήσουν στην 
χρήση του, ώστε να αναζητηθούν οι αιτίες και να εντοπιστεί το γιατί ενώ υπάρχει η διάθεση 
εν τέλει δεν χρησιμοποιείται.  

Τέλος, μολονότι τα παραπάνω αποτελέσματα δεν μπορούν να γενικευτούν λόγω της χρήσης 
«βολικού» δείγματος, οι απαντήσεις των εκπαιδευτικών ή εν δυνάμει εκπαιδευτικών σχετι-
κά με τις γνώσεις τους γύρω από τα κόμικς φανερώνει την ανάγκη ενημέρωσης ή ακόμα και 
εκπαίδευσης των άμεσα εμπλεκομένων σχετικά με το συγκεκριμένο αντικείμενο. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία λαμβάνοντας υπόψη τη σημασία της εφαρμογής της δημιουργικότητας 
στην καθημερινή μας ζωή, επιδιώκει να διερευνήσει την αξιοποίηση των κοινωνικών δι-
κτύων για την ενίσχυση της δημιουργικότητας σε προπτυχιακούς φοιτητές στην Τριτοβάθ-
μια εκπαίδευση. Για την εφαρμογή της παρούσας ερευνητικής προσέγγισης επιλέχθηκε το 
Buddypress ως εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης και τα «6 σκεπτόμενα καπέλα» του de Bono 
ως στρατηγική δημιουργικότητας. Ως ερευνητική προσέγγιση επιλέχθηκε η έρευνα πεδίου 
και για την συλλογή και ανάλυση των δεδομένων επιλέχθηκε η αυθεντική αξιολόγηση. Στα 
συμπεράσματα φαίνεται ότι η ερευνητική παρέμβαση που σχεδιάστηκε έχει ευεργετικά 
αποτελέσματα ως προς την ανάπτυξη της δημιουργικότητας. Από τα αποτελέσματα της ερ-
γασίας γίνεται αντιληπτό ότι τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης μπορούν να χρησιμοποιη-
θούν με επιτυχία από τους εκπαιδευτικούς στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη με απώ-
τερο σκοπό την καλλιέργεια της δημιουργικότητας μέσα από τη διαδικασία διδασκαλίας και 
μάθησης.  

Λέξεις - κλειδιά: Δημιουργικότητα, κοινωνικά δίκτυα, 6 σκεπτόμενα καπέλα 

Εισαγωγή 

Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας είναι ένα πολύ σημαντικό στοιχείο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Αυτό το γεγονός έχει μεγαλύτερη βαρύτητα στα προγράμματα σπουδών της 
Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μέσα από τα οποία οι προπτυχιακοί φοιτητές εκπαιδεύονται 
για να αποκτήσουν επαγγελματικές και ακαδημαϊκές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους 
είναι απαραίτητες στην υπόλοιπη ζωή τους. 

Τα σημερινά Web 2.0 εργαλεία προσφέρουν ποικίλες και αξιόλογες δυνατότητες που μπο-
ρούν να αξιοποιηθούν με εποικοδομητικό τρόπο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Σύμφωνα 
με σχετικές έρευνες (Chui et al., 2009· McLoughlin & Lee, 2007), τα Web 2.0 εργαλεία προ-
σφέρουν ένα περιβάλλον το οποίο ενισχύει τη δημιουργικότητα. Ερευνητές τονίζουν την 
κοινωνική πλευρά που έχει η καλλιέργεια της δημιουργικότητας (Leenders et al., 2003). Τα 
κοινωνικά δίκτυα είναι ένα από τα πιο διαδεδομένα Web 2.0 εργαλεία, τα οποία σύμφωνα 
με τους Zhou et al., (2009) προσφέρουν δυνατότητες οι οποίες επηρεάζουν τη δημιουργικό-
τητα. Αξίζει να τονιστεί ότι τα κοινωνικά δίκτυα δίνουν τη δυνατότητα στους χρήστες του 
διαδικτύου να συμμετέχουν ενεργά και να ανταλλάσσουν πληροφορίες μέσα από μία δη-
μιουργική συνεργατική διαδικασία, χωρίς να απαιτείται κάποια εξειδικευμένη γνώση γύρω 
από τις τεχνολογικές εφαρμογές. Είναι ένα από τα Web 2.0 εργαλεία που έχει τη μεγαλύτε-
ρη απήχηση στους ανθρώπους της σημερινής εποχής καθώς οι χρήστες κοινωνικοποιού-
νται, ανταλλάσσουν πληροφορίες, μαθαίνουν νέα και συμμετέχουν σε διάφορες ομάδες 
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μέσα από το τεχνολογικό περιβάλλον. Σύμφωνα με τους Boyd & Ellison (2007), αυτό που 
κάνει τα κοινωνικά δίκτυα μοναδικά δεν είναι ότι επιτρέπουν στους χρήστες να γνωρίζουν 
αγνώστους αλλά ότι τους επιτρέπουν να δημοσιοποιούν το δικό τους κοινωνικό προφίλ. Τα 
κοινωνικά δίκτυα αποτελούν ένα περιβάλλον με μεγάλη εμπλοκή των χρηστών και αυτό 
έχει ως αποτέλεσμα να παρακινεί την εκπαιδευτική κοινότητα στην αξιοποίησή τους (Βαγ-
γελάτος κ.α., 2010).  

Μέχρι σήμερα, οι περισσότεροι ερευνητές επικεντρώνονται στην αξιοποίηση των κοινωνι-
κών δικτύων και εντοπίζουν τα θέματα της γνωστικής ανάπτυξης και των ακαδημαϊκών α-
ποτελεσμάτων (βλ. Sturgeon & Walker, 2009· Walker, 2010· Na-songkhla, 2011· Reid, 2011). 
Υπάρχουν αρκετά επιχειρήματα και προβληματισμοί για το κατά πόσον τα κοινωνικά δίκτυα 
έχουν την δυνατότητα να αναβαθμιστούν για να αποτελέσουν ένα περιβάλλον καλλιέργειας 
της δημιουργικότητας καθώς και για το κατά πόσον μπορούν να χρησιμοποιηθούν σαν ερ-
γαλεία ενίσχυσής της. Τα γενικότερα χαρακτηριστικά των κοινωνικών δικτύων με τα ειδικά 
χαρακτηριστικά της έννοιας της δημιουργικότητας τεκμηριώνονται από ερευνητικές δημο-
σιεύσεις οι οποίες δεν προχωρούν μελετώντας αυτή την κατεύθυνση. Κρίνεται λοιπόν εν-
διαφέρον να εφαρμοστεί μία ερευνητική προσπάθεια που να επιχειρεί να δώσει απάντηση 
σε αυτό το πρόβλημα για το οποίο μέχρι στιγμής υπάρχουν μόνο θεωρητικά επιχειρήματα. 

Πιο συγκεκριμένα, η παρούσα έρευνα επιχειρεί να προσεγγίσει και να δώσει απάντηση σε 
αυτό το πρόβλημα και έχει ως σκοπό να μελετήσει την αξιοποίηση ενός εργαλείου κοινωνι-
κής δικτύωσης για την ενίσχυση της δημιουργικότητας σε προπτυχιακούς φοιτητές της Τρι-
τοβάθμιας εκπαίδευσης. Το ερευνητικό ερώτημα που προκύπτει και επιχειρεί να απαντήσει 
η έρευνα είναι το εξής: 

1. Η χρήση ενός περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης το οποίο αξιοποιεί τη στρατηγι-
κή τα «6 σκεπτόμενα καπέλα» του de Bono μπορεί να ενισχύσει τη δημιουργικότη-
τα; 

Για να απαντήσουμε το συγκεκριμένο ερευνητικό ερώτημα κρίνεται απαραίτητο να ορί-
σουμε με σαφήνεια την έννοια της δημιουργικότητας και το πώς αυτή θα μπορέσει να με-
τρηθεί και να οριστεί στην εκπαιδευτική ερευνητική πρακτική. Προς αυτήν την κατεύθυνση 
ορίστηκαν 4 δείκτες δημιουργικότητας οι οποίοι έχουν προταθεί και καθιερωθεί από τους 
Torrance & Ball (1984). Με βάση αυτούς τους δείκτες διαμορφώνονται και τα παρακάτω 
ερευνητικά υποερωτήματα: 

1.1. Πως ενισχύεται η ευχέρεια (fluency) των φοιτητών μέσω της στρατηγικής στα πλαί-
σια ενός περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης; 

1.2. Πως ενισχύεται η ευελιξία (flexibility) των φοιτητών μέσω της στρατηγικής στα 
πλαίσια ενός περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης; 

1.3. Πως ενισχύεται η πρωτοτυπία (originality) των φοιτητών μέσω της στρατηγικής στα 
πλαίσια ενός περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης; 

1.4. Πως ενισχύεται η επεξεργασία ιδεών (elaborate any ideas identified) των φοιτητών 
μέσω της στρατηγικής στα πλαίσια ενός περιβάλλοντος κοινωνικής δικτύωσης; 
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Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Κοινωνικά δίκτυα & δημιουργικότητα 

Σύμφωνα με το Dewey (1916:167), η ενεργητική συμμετοχή των μαθητευόμενων είναι μία 
αποτελεσματική μέθοδος για την κατάκτηση των νέων γνώσεων. Τα Web 2.0 εργαλεία προ-
σφέρουν ένα πρόσφορο έδαφος για την ενεργή εμπλοκή των χρηστών. Ωστόσο, συγκρίνο-
ντας μερικές από αυτές τις τεχνολογίες μπορεί να εξαχθεί το συμπέρασμα ότι τα κοινωνικά 
δίκτυα προσφέρουν περισσότερες δυνατότητες αλληλεπίδρασης στους χρήστες (βλ. Πίνακα 
1).  

Web 2.0 Εργαλεία 
Δυνατότητες Εργαλεία Κοινωνικής Δι-

κτύωσης 
Blogs Wiki

s 
Forum    
Chat    
Tagging    
Groups    
Friends    
Profile pages    
File Sharing    
Real time activities    
Post/Publish    
Build Virtual Communities of Prac-
tice 

   

Πίνακας 1. Σύγκριση Web 2.0 εργαλείων 

Τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν ένα πλαίσιο στο οποίο οι χρήστες δραστηριοποιούνται 
ενεργά και μελετώντας τις δυνατότητες που προσφέρουν μπορεί να θεωρηθεί ότι συγκε-
ντρώνουν τα περισσότερα χαρακτηριστικά σε σύγκριση με τα υπόλοιπα Web 2.0 εργαλεία. 
Είναι ένα συνεχώς αναπτυσσόμενο τεχνολογικό μέσο, το οποίο προσφέρει μία ποικιλία από 
εφαρμογές (Kallergis et al., 2010). Υπάρχουν διάφοροι ορισμοί ως προς το τι εννοούμε με 
τον όρο κοινωνικά δίκτυα (βλ. Watson et al., 2006· Παπαηλίου, 2007· Boyd & Ellison, 2007· 
Bowers-Campbell, 2008· McVey, 2009). Τα κεντρικά σημεία και έννοιες είναι ότι τα συγκε-
κριμένα εργαλεία προσφέρουν την ηλεκτρονική και διαδικτυακή κοινωνικοποίηση και αλ-
ληλεπίδραση των ανθρώπων μέσα από τη δημιουργία του προσωπικού τους προφίλ. 

Αρκετές έρευνες έχουν γίνει κατά τη διάρκεια των τελευταίων χρόνων με κατεύθυνση την 
διερεύνηση των αποτελεσμάτων της χρήσης των κοινωνικών δικτύων στη διδασκαλία και 
στη μάθηση σε διάφορες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Όπως διαπιστώνεται η χρήση των κοι-
νωνικών δικτύων προσφέρει αρκετές εποικοδομητικές ευκαιρίες που μπορούν να αξιοποι-
ηθούν με μεγάλη επιτυχία στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα κοινωνικά δίκτυα αποτελούν 
ένα περιβάλλον ανοιχτού διαλόγου το οποίο παρακινεί τους μαθητές ως προς τη μαθησια-
κή διαδικασία, οι μαθητές νιώθουν πιο άνετα και μπορούν να δραστηριοποιούνται σε σχέ-
ση με την ύλη του εκπαιδευτικού προγράμματος (Βαγγελάτος κ.α., 2010· Sturgeon & 
Walker, 2009). Ερευνητές τεκμηριώνουν ότι τα κοινωνικά δίκτυα μπορούν να συμβάλλουν 
θετικά στην αυτοαποτελεσματικότητα και στην αυτορρυθμιζόμενη μάθηση (Bowers-
Campbell, 2008) αλλά και στη γνωστική επίδοση των μαθητών (Walker, 2010; Reid, 2011). 
Ωστόσο, υπάρχει και ο αντίλογος, καθώς άλλοι ερευνητές (βλ. Koehler, 2009·Greenhow, 
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2009) τονίζουν το γεγονός ότι αν και αυτές οι τεχνολογίες είναι πρωτοποριακές και δημοφι-
λείς δεν σημαίνει ότι είναι απαραίτητο ότι μπορούν να χρησιμοποιούνται στη εκπαιδευτική 
διαδικασία. Για να μπορέσει να γίνει αυτό χρειάζεται επαναπροσδιορισμός του σκοπού της 
τεχνολογίας και συγκεκριμένες εκπαιδευτικές τεχνικές. Συνοψίζοντας τα προαναφερθέντα, 
μπορούμε να ισχυριστούμε ότι τα κοινωνικά δίκτυα προσφέρουν ένα περιβάλλον καλλιέρ-
γειας της δημιουργικότητας καθώς οι χρήστες έχουν τη δυνατότητα να επικοινωνούν σε ένα 
κλίμα ασφάλειας και αποδοχής. Η υπάρχουσα έρευνα και βιβλιογραφία αποδεικνύει ότι 
υπάρχει ευρύ πεδίο ανάπτυξης και αναβάθμισης των κοινωνικών δικτύων με σκοπό την 
πλήρη αξιοποίησή τους. 

Η μελέτη της δημιουργικότητας έχει απασχολήσει αρκετά τα τελευταία χρόνια την επιστη-
μονική κοινότητα καθώς όπως πολύ εύστοχα τονίζει και ο Παρασκευόπουλος (2008) η ανά-
πτυξη της δημιουργικότητας συμβάλλει στην πρόοδο της επιστήμης και της κοινωνίας διότι 
χωρίς αυτήν η ανάπτυξη των ανθρώπινων δραστηριοτήτων δεν θα ήταν εφικτή. Με τον όρο 
δημιουργικότητα αναφέρονται οι πνευματικές διαδικασίες ή δραστηριότητες που περιλαμ-
βάνουν την παραγωγή νέων εννοιών ή θεωριών ή νέων συσχετίσεων μεταξύ των εννοιών ή 
θεωριών (Sulaiman, 2011). Ακόμα, η δημιουργικότητα περιλαμβάνει την ικανότητα της ανα-
ζήτησης και παραγωγής πολλών πρωτότυπων ιδεών που αποτελούν τη λύση σε προβλημα-
τικές καταστάσεις (Παρασκευόπουλος, 2008). Η δημιουργία νέων ασυνήθιστων και εναλλα-
κτικών ιδεών αποτελούν κάποια από τα κεντρικά χαρακτηριστικά που σκιαγραφούν τη συ-
γκεκριμένη έννοια. Η καλλιέργεια της δημιουργικότητας είναι μία ενδιαφέρουσα δραστη-
ριότητα για τους εκπαιδευτικούς καθώς όπως υποστηρίζει και ο Starbuck (2006:2), «η ιδέα 
πίσω από την ανάπτυξη της δημιουργικότητας είναι να εμπλουτίσει τη μαθησιακή διαδικα-
σία». 

Για την καλλιέργεια της δημιουργικότητας σε πρακτικό επίπεδο έχουν προταθεί αρκετές 
αξιόλογες στρατηγικές, οι οποίες προσφέρουν ένα δομημένο πλαίσιο με σαφή βήματα τα 
οποία μπορούν να αξιοποιηθούν για την παραγωγή δημιουργικών ιδεών και προτάσεων. Η 
στρατηγική τα «6 σκεπτόμενα καπέλα» προτάθηκε από τον de Bono (1992· 1995· 1999) ως 
μία στρατηγική για την καλλιέργεια της δημιουργικής σκέψης στην επίλυση μίας προβλη-
ματικής κατάστασης. Το κάθε καπέλο έχει ένα διαφορετικό χρώμα και συμβολίζει ένα δια-
φορετικό τρόπο σκέψης για την προσέγγιση και επίλυση ενός προβλήματος. Πιο συγκεκρι-
μένα, περιγράφει ότι το άσπρο καπέλο περιλαμβάνει τα αντικειμενικά γεγονότα, το κόκκινο 
καπέλο περιλαμβάνει τα συναισθήματα, το μαύρο καπέλο περιλαμβάνει τις αρνητικές 
πλευρές και τα μειονεκτήματα, το κίτρινο καπέλο περιλαμβάνει τις θετικές πλευρές και τα 
πλεονεκτήματα, το πράσινο καπέλο περιλαμβάνει τις δημιουργικές ιδέες και τέλος το μπλε 
καπέλο περιλαμβάνει τον έλεγχο και τη διαχείριση της διαδικασίας (βλ. Πίνακα 2). 

Καπέλο Διαδικασίες 
Άσπρο καπέλο  Αντικειμενικά γεγονότα 
Κόκκινο καπέλο  Συναισθήματα 
Μαύρο καπέλο  Αρνητικές πλευρές, μειονεκτήματα 
Κίτρινο καπέλο  Θετικές πλευρές, πλεονεκτήματα 
Πράσινο καπέλο  Δημιουργικές ιδέες 
Μπλε καπέλο  Έλεγχος και διαχείριση της διαδικασίας 

Πίνακας 2. Τα 6 σκεπτόμενα καπέλα του de Bono 
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Η στρατηγική τα «6 σκεπτόμενα καπέλα» έχει χρησιμοποιηθεί αρκετά στο χώρο της επιστη-
μονικής κοινότητας με αξιόλογες προσπάθειες σε διάφορους τομείς της εκπαιδευτικής δια-
δικασίας και σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Ενισχύουν την ενεργητική συμμετοχή, 
τη συνεργασία και την ελεύθερη επικοινωνία μεταξύ των μελών μίας ομάδας καθώς επίσης 
δίνουν τη δυνατότητα για μία πολύπλευρη προσέγγιση του προβλήματος (Kwok et al., 2011· 
Porcaro, 2010· Ropes, 2007· Schellens et al., 2006· Maroulis & Reushle, 2005). Όπως φαίνε-
ται η συγκεκριμένη στρατηγική έχει κοινά χαρακτηριστικά με τα κοινωνικά δίκτυα διότι ό-
πως προτείνεται από την ερευνητική βιβλιογραφία και οι δύο προωθούν την ανοιχτή επι-
κοινωνία και συνεργασία των μελών και αποτελούν ένα πρόσφορο έδαφος για την ενίσχυ-
ση της μαθησιακής εμπλοκής. Συνεπώς, ότι ο συνδυασμός τους σε μία νέα ερευνητική προ-
σπάθεια αποτελεί μία ενδιαφέρουσα πρόταση προς διερεύνηση. 

Ερευνητική μεθοδολογία 

Η παρούσα έρευνα χρησιμοποιεί μία μελέτη περίπτωσης κατά την οποία σχεδιάστηκε ένα 
εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης μέσα στο οποίο οι εκπαιδευόμενοι δραστηριοποιούνταν 
για την καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικότητας. Το δείγμα το αποτέλεσαν 17 προπτυχια-
κοί φοιτητές ενός Πανεπιστημίου στην ειδικότητα της προσχολικής αγωγής. Για την επιλογή 
του εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης έγινε μία σύγκριση ανάμεσα σε διαφορετικά εργαλεία 
ως προς τα χαρακτηριστικά τους και επιλέχθηκε το Buddypress καθώς δεν είχε οικονομικό 
κόστος και συγκεντρώνει τα περισσότερα χαρακτηριστικά (βλ. Πίνακα 3) 

Εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης 
Χαρακτηριστικά BuddyPress Ning Facebook Diigo 

Free     
Safety concerns     
Server-free     
Educational focus     
Users create forum     
Forum     
Chat     
Messages     
Group formation     
Upload any kind of file     
Select the characteristics     

Πίνακας 3. Σύγκριση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης 

Στο Buddypress σχεδιάστηκε ένας ειδικά διαμορφωμένος χώρος ο οποίος ήταν ιδιωτικός 
και είχαν πρόσβαση μόνο οι συμμετέχοντες της πειραματικής διαδικασίας. Ο χώρος αυτός 
ήταν εμφανής από το διαδικτυακό τόπο του Πανεπιστημίου αλλά δικαίωμα πρόσβασης εί-
χαν μόνο τα μέλη του. Ειδικότερα, υπήρχαν 3 τύποι χρηστών: ο Δημιουργός, ο Διαχειριστής 
και οι Εκπαιδευόμενοι. Πρόσκληση συμμετοχής ή δικαίωμα συμμετοχής μπορούσε να ορι-
στεί μόνο από το διαχειριστή του συστήματος και από τον δημιουργό. Στη συνέχεια δη-
μιουργήθηκαν 4 κλειστές ομάδες στις οποίες είχαν πρόσβαση μόνο τα μέλη της κάθε ομά-
δας και ο διαχειριστής/εκπαιδευτής. Σε αυτές τις ομάδες οι εκπαιδευόμενοι εφάρμοζαν τις 
δραστηριότητες της ερευνητικής διαδικασίας. Ακόμα, δημιουργήθηκε μία ομάδα στην ο-
ποία είχαν πρόσβαση όλοι οι εκπαιδευόμενοι και εκεί υπήρχε το εκπαιδευτικό υλικό το ο-
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ποίο χρησιμοποιούσαν για την εφαρμογή της ερευνητικής διαδικασίας. Οι δραστηριότητες 
της εκπαιδευτικής διαδικασίας αφορούσαν διάφορα περιστατικά εμπνευσμένα από την 
καθημερινή παιδαγωγική πράξη στα οποία οι εκπαιδευόμενοι έπρεπε να βρουν μία λύση 
χρησιμοποιώντας τη στρατηγική τα «6 σκεπτόμενα καπέλα» του de Bono και αξιοποιώντας 
το Buddypress. 

Ως μέσο συλλογής δεδομένων και αξιολόγησης χρησιμοποιήθηκε η αυθεντική αξιολόγηση. 
Με τον όρο αυθεντική αξιολόγηση εννοούμε τη μέτρηση των πραγματικών ικανοτήτων, δε-
ξιοτήτων και γνώσεων των συμμετεχόντων ως προς ένα άξονα με διαδικασίες που εφαρμό-
ζονται σε πραγματικές καταστάσεις (Woolfolk, 2007). Η αυθεντική αξιολόγηση περιλαμβά-
νει πραγματικές δραστηριότητες των συμμετεχόντων τις οποίες θα εφάρμοζαν κάτω από 
πραγματικές συνθήκες με αποτέλεσμα τη δημιουργία ενός χαρτοφυλακίου (portfolio). Πιο 
συγκεκριμένα, οι φοιτητές παρέδωσαν τις προτάσεις τους για την επίλυση του προβλήμα-
τος που τους ανατέθηκε και αυτό είχε τη μορφή μίας εργασίας στα πλαίσια των σπουδών 
τους. Αυτό το παραδοτέο καθώς και οι συζητήσεις που έλαβαν μέρος μέσα στο εργαλείο 
κοινωνικής δικτύωσης αξιολογήθηκαν ως προς τους δείκτες δημιουργικότητας αξιοποιώ-
ντας τη μεθοδολογία που προτείνεται από τους Choon-Keong et al. (2010). Η μεθοδολογία 
αυτή αξιοποιεί ποιοτικά δεδομένα τα οποία κατηγοριοποιούνται σύμφωνα με τα χαρακτη-
ριστικά τους ως προς τους τέσσερις δείκτες δημιουργικότητας (βλ. Πίνακα 4). 

Δείκτες δη-
μιουργικό-

τητας 

Περιγραφή Τρόπος βαθ-
μολογίας 

Βαθμολογία 
ομάδας 

Ευχέρεια 
(fluency) 

Ο αριθμός των διαφορετικών ιδεών που 
μπορούν να παραχθούν. Έμφαση στην 
ποσότητα 

1 βαθμός για 
κάθε ιδέα 

ΧΧΧ 

Ευελιξία 
(Flexibility) 

Ο αριθμός των κατηγοριών που μπορούν 
να παραχθούν. Έμφαση στην ποικιλία 

1 βαθμός για 
κάθε κατηγο-

ρία 

ΧΧΧ 

Επεξεργασία 
ιδεών (Elab-
oration) 

Παραγωγή πλούσιων ιδεών που περι-
λαμβάνουν λεπτομερείς περιγραφές. 
Έμφαση στη λεπτομέρεια 

1 βαθμός για 
κάθε δη-

μιουργική ε-
πεξεργασία 

ΧΧΧ 

Πρωτοτυπία 
(Originality) 

Η μοναδικότητα των ιδεών που μπορούν 
να παραχθούν σε συνδυασμό με τις υπό-
λοιπες ιδέες. Έμφαση στις ασυνήθιστες-
πρωτότυπες ιδέες 

Μεταξύ 1% 
και 5%= 1 

βαθμός εάν 
είναι 1%=2 

βαθμός 

ΧΧΧ 

Πίνακας 4. Μεθοδολογία για την αξιολόγηση της δημιουργικότητας 

Η αξιολόγηση της πρωτοτυπίας γίνεται ως εξής: Υπολογίζεται ο αριθμός των ατόμων που 
είχαν την ιδέα και διαιρείται με τον συνολικό αριθμό όλων των ιδεών. Το αποτέλεσμα πολ-
λαπλασιάζεται επί εκατό (100). Εάν ο αριθμός που προκύπτει είναι μικρότερος ή ίσος του 
1% τότε η πρωτοτυπία βαθμολογείται με 2 βαθμούς. Εάν είναι μεγαλύτερος του 1% και μι-
κρότερος του 5%, η πρωτοτυπία βαθμολογείται με 1 βαθμό, ενώ εάν είναι μεγαλύτερος ή 
ίσος του 5% βαθμολογείται με 0 βαθμούς. Στη συνέχεια ανάλογα με τη συνολική βαθμολο-
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γία που προκύπτει από όλες τις ομάδες που συμμετέχουν στην ερευνητική διαδικασία δη-
μιουργούνται τρεις διαφορετικές ομάδες δημιουργικότητας (υψηλή, μέτρια, χαμηλή). Ο 
διαχωρισμός αυτός γίνεται ως εξής: Υπολογίζεται ο μεγαλύτερος δείκτης δημιουργικότητας 
και το αποτέλεσμα διαιρείται δια 3. Το συνολικό δείγμα από το 0 έως τον μεγαλύτερο δεί-
κτη διαχωρίζεται σε τρία ίσα μέρη ανάλογα με τον αποτέλεσμα της προηγούμενης διαίρε-
σης. 

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Στην αυθεντική αξιολόγηση χρησιμοποιήθηκαν οι συζητήσεις που έλαβαν μέρος από τις 
ομάδες μέσα στο εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης καθώς και το παραδοτέο που παρέδωσαν 
οι φοιτητές για την επίλυση του προβλήματος που τους ανατέθηκε. Από την ανάλυση των 
συζητήσεων το σύνολο των ιδεών όλων των ομάδων αθροιστικά ήταν 379 και ο υψηλότε-
ρος δείκτης δημιουργικότητας στο δείγμα (Ν=379) ήταν 646 (βλ. Πίνακα 5). Όλες οι ομάδες 
κάλυψαν σε καλό βαθμό όλους τους δείκτες δημιουργικότητας και πρότειναν ενδιαφέρου-
σες ιδέες. Οι δύο πρώτες ομάδες είχαν συνολικές βαθμολογίες 194 & 223 αντίστοιχα, αλλά 
υπήρχε σημαντική διαφορά στη συνολική βαθμολογία στις δύο επόμενες ομάδες με 568 & 
646 αντίστοιχα. 

Συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας ομάδων 
Ομάδα Ευχέρεια 

(Fluency) 
Ευελιξία 

(Flexibility) 
Επεξεργασία 

ιδεών (Elabora-
tion) 

Πρωτοτυπία 
(Originality) 

Συνολική 
βαθμολογία 

Powerpuff girls 48 24 39 83 194 
Sailormoon 61 18 40 104 223 

Κακά Κορίτσια 78 45 155 290 568 
Μικροί εξερευ-

νητές 
192 46 86 322 646 

Πίνακας 5. Βαθμολογίες ομάδων από τις συζητήσεις  

Από τις συνολικές βαθμολογίες διαμορφώθηκαν οι 3 διαφορετικές ομάδες δημιουργικότη-
τας (βλ. Πίνακα 6). Στη χαμηλή δημιουργική ομάδα κατηγοριοποιήθηκαν οι ομάδες με βαθ-
μολογία από 0 έως 215 και ήταν η ομάδα Powerpuff girls (συνολική βαθμολογία 194). Στη 
μέτρια δημιουργική ομάδα κατηγοριοποιήθηκαν οι ομάδες με βαθμολογία από 216 έως 
430 και ήταν η ομάδα Sailormoon (συνολική βαθμολογία 223). Στην υψηλή δημιουργική 
ομάδα κατηγοριοποιήθηκαν οι ομάδες με βαθμολογία από 431 έως 646 και ήταν οι ομάδες 
Κακά Κορίτσια (συνολική βαθμολογία= 568) και Μικροί Εξερευνητές (συνολική βαθμολογί-
α=646). 

Κατηγορίες δημιουργικότητας 
Υψηλή δημιουργική ομάδα Μέτρια δημιουργική ομάδα Χαμηλή δημιουργική ομάδα 

431-646 216-430 0-215 
Κακά κορίτσια (568) 

Μικροί εξερευνητές (646) 
Sailormoon (223) Powerpuff girls (194) 

Πίνακας 6. Κατηγορίες δημιουργικότητας από τις συζητήσεις 
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Στην ανάλυση των δεδομένων από το παραδοτέο των ομάδων το σύνολο των ιδεών όλων 
των ομάδων αθροιστικά ήταν 36 και ο υψηλότερος δείκτης δημιουργικότητας του δείγμα-
τος (Ν=36) ήταν 63 (βλ. Πίνακα 7). Όλες οι ομάδες κάλυψαν τους δείκτες δημιουργικότητας 
και αξιοποίησαν τις ιδέες που είχαν συζητήσει. Όπως και στην ανάλυση των δεδομένων 
από τις συζητήσεις οι ομάδες «Κακά κορίτσια» και «Μικροί εξερευνητές» είχαν μεγαλύτε-
ρες βαθμολογίες από τις άλλες δύο ομάδες χωρίς όμως να υπάρχει μεγάλη διαφορά βαθ-
μολογίας. 

Συγκεντρωτικός πίνακας βαθμολογίας ομάδων 
Ομάδα Ευχέρεια 

(Fluency) 
Ευελιξία 

(Flexibility) 
Επεξεργασία 

ιδεών (Elabora-
tion) 

Πρωτοτυπία 
(Originality) 

Συνολική 
βαθμολογία 

Powerpuff girls 4 4 1 8 17 
Sailormoon 7 7 7 14 35 

Κακά Κορίτσια 11 10 11 22 54 
Μικροί εξερευ-

νητές 
14 12 13 22 63 

Πίνακας 7. Βαθμολογία ομάδων από το παραδοτέο 

Από τις συνολικές βαθμολογίες διαμορφώθηκαν οι 3 διαφορετικές ομάδες δημιουργικότη-
τας (βλ. Πίνακα 8). Στη χαμηλή δημιουργική ομάδα κατηγοριοποιήθηκαν οι ομάδες με βαθ-
μολογία από 0 έως 21 και ήταν η ομάδα Powerpuff girls (συνολική βαθμολογία 17). Στη μέ-
τρια δημιουργική ομάδα κατηγοριοποιήθηκαν οι ομάδες με βαθμολογία από 21 έως 42 και 
ήταν η ομάδα Sailormoon (συνολική βαθμολογία 35). Στην υψηλή δημιουργική ομάδα κα-
τηγοριοποιήθηκαν οι ομάδες με βαθμολογία από 42 έως 63 και ήταν οι ομάδες Κακά Κορί-
τσια (συνολική βαθμολογία= 55) και Μικροί Εξερευνητές (συνολική βαθμολογία=63). 

Κατηγορίες δημιουργικότητας 
Υψηλή δημιουργική ομάδα Μέτρια δημιουργική ομάδα Χαμηλή δημιουργική ομάδα 

42-63 21-42 0-21 
Κακά κορίτσια (55) 

Μικροί εξερευνητές (63) 
Sailormoon (35) Powerpuff girls (17) 

Πίνακας 8. Κατηγορίες δημιουργικότητας από το παραδοτέο 

Αναλύοντας τα αποτελέσματα από τη συγκεκριμένη ερευνητική διαδικασία προκύπτουν 
αρκετά ενδιαφέροντα θέματα προς συζήτηση τα οποία συνδέονται και τεκμηριώνουν επι-
πλέον την υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία. Η ανάλυση των συζητήσεων των φοιτητών 
για την προετοιμασία του παραδοτέου τους έδειξε ότι προτάθηκαν από όλες τις ομάδες 
ιδέες οι οποίες καλύπτουν τους δείκτες δημιουργικότητας που έχουν οριστεί. Αυτές οι ιδέες 
θα μπορούσαν να εφαρμοστούν με επιτυχία στην καθημερινή εκπαιδευτική πράξη ως απά-
ντηση των καθημερινών δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι παιδαγωγοί. Η δυνατότητα της 
άμεσης αλληλεπίδρασης που προσφέρουν τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης συμβάλλει 
σημαντικά στην καλύτερη επικοινωνία μεταξύ των μελών μίας ομάδας και αυτό αποτελεί 
σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία της παρούσας πειραματικής διαδικασίας. Αυτό το επι-
χείρημα τεκμηριώνεται περαιτέρω από ερευνητικές προσπάθειες (βλ. Sturgeon & Walker, 
2009· Bowers-Campbell, 2008) οι οποίες επιβεβαιώνουν αυτό το γεγονός καταλήγοντας στο 
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συμπέρασμα ότι τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης δημιουργούν πρόσφορο έδαφος για 
την πιο διεξοδική επικοινωνία των χρηστών τους αναβαθμίζοντας την εκπαιδευτική διαδι-
κασία σε μία πιο ενδιαφέρουσα πρακτική.  

Το ίδιο φαινόμενο παρατηρήθηκε στην ανάλυση των δεδομένων από το παραδοτέο των 
ομάδων που δημιούργησαν οι φοιτητές ως αποτέλεσμα των προσπαθειών τους. Οι ομάδες 
είχαν την ίδια πορεία και εξέλιξη παρουσιάζοντας τις ιδέες που συζήτησαν μέσα στο εργα-
λείο κοινωνικής δικτύωσης καλύπτοντας και πάλι τους δείκτες δημιουργικότητας που έχουν 
οριστεί. Ιεραρχώντας τις ιδέες των ομάδων σε κλίμακες φάνηκε ότι οι ομάδες βρέθηκαν 
στην ίδια θέση χωρίς να υπάρχει κάποια αλλαγή ή πτώση στο επίπεδο δημιουργικότητας 
που είχαν ταξινομηθεί την πρώτη φορά. Αυτό το γεγονός δείχνει ότι η εξέλιξη των συμμετε-
χόντων έχει την ίδια πορεία καθώς συνέχισαν να καλλιεργούν αλλά και να εφαρμόζουν 
πρακτικά τις δημιουργικές ιδέες τους. Σύμφωνα με τη Na-songkhla (2011) η παρότρυνση 
των εκπαιδευομένων είναι η ακρογωνιαία λίθος της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Όπως προ-
τείνει και η ίδια τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάζουν 
με ελκυστικό τρόπο το εκάστοτε εκπαιδευτικό περιεχόμενο. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα κοι-
νωνικά δίκτυα χρησιμοποιούνται ευρέως στην καθημερινή ζωή των ανθρώπων. Συνεπώς η 
ερευνητική διαδικασία ήταν κατά ένα μέρος οικεία στους συμμετέχοντες και θεωρήθηκε ότι 
ήταν μία συνέχεια των καθημερινών δραστηριοτήτων. Λαμβάνοντας υπόψη αυτά τα επι-
χειρήματα, συμπεραίνουμε ότι η ενασχόληση και δραστηριοποίησή τους στο εργαλείο κοι-
νωνικής δικτύωσης συνέβαλε σημαντικά στη διαμόρφωση της πορείας τους όσο αφορά 
τους δείκτες δημιουργικότητας αλλά στη γενικότερη καλλιέργεια και ενίσχυση της δημιουρ-
γικότητά τους. 

Μελετώντας τα χαρακτηριστικά των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης και της στρατηγικής 
δημιουργικότητας που επιλέχθηκε, παρατηρείται ότι διαθέτουν αρκετά κοινά χαρακτηρι-
στικά (βλ. Porcaro, 2010· Lapham, 2007· Βαγγελάτος κ.α. 2010). Και τα δύο δημιουργούν 
ένα πρόσφορο έδαφος για μία αποτελεσματική επικοινωνία και συνεργασία ενώ ταυτόχρο-
να ενισχύουν την εμπλοκή των εκπαιδευομένων. Όπως έχει αναφερθεί και νωρίτερα, υπάρ-
χουν αρκετά επιχειρήματα ότι τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης έχουν τη δυνατότητα να 
συμβάλλουν στην καλλιέργεια της δημιουργικότητας ενώ η μελέτη της βιβλιογραφίας δεί-
χνει ότι δεν έχουν αξιοποιηθεί έως σήμερα προς αυτήν την κατεύθυνση. Η συγκεκριμένη 
ερευνητική προσπάθεια αποσκοπεί στην τεκμηρίωση αυτού του γεγονότος μέσα από τα 
αποτελέσματά της.  

Η αποδοτικότητα του εργαλείου αποδεικνύεται από τα αποτελέσματα της παρούσας έρευ-
νας. Το εργαλείο που επιλέχθηκε αποτελεί μία καινοτομία του WordPress (βλ. Buddy-
Press.org) και συνεπώς χρειάζονται περισσότερα ερευνητικά δεδομένα για την αποτελε-
σματικότητά του στην εκπαιδευτική διαδικασία. Η ανάλυση των δεδομένων έδειξε θετικά 
αποτελέσματα τα οποία είναι ενθαρρυντικά για την εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότη-
τα. Υπάρχει μία εμφανή σύνδεση με την υπάρχουσα ερευνητική βιβλιογραφία καθώς ερευ-
νητές (βλ. Reid, 2011· Walker, 2010) υποστηρίζουν αυτά τα επιχειρήματα για το γενικότερο 
πλαίσιο των εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης. 
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Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία εξετάστηκε η αξιοποίηση ενός εργαλείου κοινωνικής δικτύωσης για 
την ενίσχυση της δημιουργικότητας σε προπτυχιακούς φοιτητές της Τριτοβάθμιας εκπαί-
δευσης. Για το σκοπό αυτό σχεδιάστηκε ένα εργαλείο κοινωνικής δικτύωσης μέσα στο ο-
ποίο οι εκπαιδευόμενοι, χρησιμοποιώντας τα 6 «σκεπτόμενα καπέλα» του de Bono, δρα-
στηριοποιούνταν για την καλλιέργεια δεξιοτήτων δημιουργικότητας. Στα αποτελέσματα της 
παρούσας έρευνας, γίνεται φανερή η γενικότερη θετική επίδραση της ερευνητικής παρέμ-
βασης στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τα αποτελέσματα αυτής της προσπάθειας δείχνουν 
ότι τα εργαλεία κοινωνικής δικτύωσης μέσα από τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική διαδικασία 
συμβάλλουν σημαντικά στην ενίσχυση της δημιουργικότητας των φοιτητών Τριτοβάθμιας 
εκπαίδευσης. Ολοκληρώνοντας, θα ήταν ενδιαφέρον περαιτέρω μελέτη και σύγκριση της 
πειραματικής διαδικασίας που εφαρμόστηκε με μεγαλύτερο δείγμα, επιπλέον εργαλεία 
κοινωνικής δικτύωσης αλλά και διαφορετικά Web 2.0 εργαλεία. 
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Η κινηματογραφική παιδεία την εποχή των Τ.Π.Ε. 

Αγραφιώτης Μιχάλης 
Καθηγητής Κινηματογράφου στη Δ.Ε. - Σκηνοθέτης 

michail.agrafiotis@gmail.com 

Περίληψη 

Η Κινηματογραφική Παιδεία εμφανίζεται ως ανάγκη στον σύγχρονο κόσμο της 
Πληροφορίας, καθώς στοχεύει στην αποδόμηση και την άρση βασικών παραδοχών σχετικά 
με την Κινούμενη Εικόνα. Τα εποπτικά μέσα των ΤΠΕ παρέχουν το περιβάλλον για τη 
διδασκαλία του Κινηματογράφου. Λόγω της φύσης του αντικειμένου, ο Κινηματογράφος 
μπορεί να διδαχθεί αποκλειστικά μέσα από τις ΤΠΕ, οι οποίες λειτουργούν προσομοιωτικά 
με τον κινηματογραφικό εξοπλισμό. Οι ψηφιακές συσκευές έχουν μειώσει δραστικά το 
κόστος του αναγκαίου εξοπλισμού του μαθήματος. Στη συνέχεια, παρουσιάζονται τα 
απαραίτητα εργαλεία του μαθήματος και ο ρόλος τους στη μαθησιακή διαδικασία. Τέλος, 
υποστηρίζεται ότι η ορθή χρήση σε συνδυασμό με την καθοδήγηση ενός επαγγελματία του 
κινηματογράφου μπορεί να εξασφαλίσει τους στόχους και να μεταδώσει τις βασικές 
γνώσεις με προσιτό κόστος. 

Λέξεις - κλειδιά: Κινηματογράφος, Κινηματογραφική Παιδεία, Βίντεο, Τέχνη 

Εισαγωγή 

Η ανάγκη του μαθήματος του Κινηματογράφου έχει δύο διαστάσεις α) την πολιτιστική και β) 
την κοινωνική. 

Η πολιτιστική διάσταση: Ο Κινηματογράφος είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο με διάρκεια 
ζωής που μόλις ξεπερνάει το έναν αιώνα. Ιστορικοί, κοινωνικοί και τεχνολογικοί λόγοι 
επέτρεψαν την ταχύτατη ανάπτυξή του και τη μετατροπή του σε κυρίαρχο μαζικό 
φαινόμενο. Η προσφορά του κινηματογράφου στον σύγχρονο πολιτισμό συνοψίζεται στο 
κινηματογραφικό πλάνο, μια κινούμενη εικόνα μέσα σε συγκεκριμένο χώρο και χρόνο. Το 
πλάνο αποτελεί τη βασική μονάδα στη φιλμική γλώσσα.  
Δύο είναι οι σταθμοί στην εξέλιξη του κινηματογράφου ως πολιτιστικό φαινόμενο: η 
ανάπτυξη των εθνικών κινηματογραφιών μετά το Β' Παγκόσμιο Πόλεμο (περιλαμβανομένης 
της ελληνικής κινηματογραφίας) που ενέγραψε τον κινηματογράφο στα πολιτιστικά 
προϊόντα της εθνικής κληρονομιάς. Ο δεύτερος σταθμός είναι η προνομιακή σχέση του με 
την ψηφιακή τεχνολογία που τον καθιστά πρωταγωνιστή στις τελευταίες τεχνολογικές 
εξελίξεις. Σε μεγάλο βαθμό ο κινηματογράφος διαμορφώνει αυτές τις εξελίξεις.  

Η κοινωνική διάσταση: Η ανάγκη του μαθήματος προκύπτει από την αναντιστοιχία ανάμεσα 
στον αυξημένο ρόλο της Κινούμενης Εικόνας στο σύγχρονο κόσμο και τις πενιχρές γνώσεις ή 
την έλλειψη εκπαίδευσης πάνω στην αισθητική και τη σημασία της κινούμενης εικόνας. 

Ο σύγχρονος άνθρωπος διαμορφώνει την άποψή του για τον κόσμο μέσα από εικόνες. Ένας 
μέσος θεατής προσλαμβάνει τις εικόνες του κινηματογράφου, της τηλεόρασης ή της 
διαφήμισης ως «παντοδύναμες», «αδιαμφισβήτητες» ή «πραγματικές». Στην πρώτη 
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περίπτωση, ο μηχανισμός που ενεργοποιείται είναι εξουσιαστικός- ο θεατής νιώθει 
αδύναμος μπροστά σε τεχνικά άρτιες εικόνες που δεν μπορεί να εξηγήσει τον τρόπο 
κατασκευής τους. Αυτό συμβαίνει σε κινηματογραφικές υπερπαραγωγές ή τηλεοπτικά 
προγράμματα με εικόνα υψηλής ευκρίνειας. Όπως εύστοχα επισήμανε, ήδη από το 1995, ο 
Fredric Jameson (1995), η υψηλή τεχνολογία αποτελεί το «πολιτισμικό logo» του σύγχρονου 
κόσμου (σελ. 17). Έτσι, ο θεατής προσλαμβάνει ως διαταγές τα μηνύματα που μεταδίδονται 
μέσω αυτής.  

Το μήνυμα της εικόνας μπορεί να εκληφθεί ως αδιαμφισβήτητο, ως αναντίρρητη αλήθεια, 
όταν ο θεατής αγνοεί βασικές αρχές του τρόπου κατασκευής-σκηνοθεσίας της κινούμενης 
εικόνας, της χρήσης του μοντάζ στην παραγωγή εννοιών και των τεχνικών αφήγησης. 

Τέλος, συχνά η κινηματογραφική εικόνα εκλαμβάνεται ως «φυσική» παρά την ελλειπτική 
και αποσπασματική φύση της, πράγμα που αποτελεί εκτός των άλλων και πρόθεση του 
δημιουργού, με συνέπεια ο θεατής να ζει έναν παράλληλο κόσμο προς τον πραγματικό, 
καθώς «η γνώση των παραμικρών γεγονότων από τις ζωές των τηλεοπτικών ηρώων 
προϋποθέτουν μια διάθεση εγγύτερη σε αυτή που απαιτείται για την απόκτηση της απλής 
γνώσης σχετικά με τα καθημερινά πράγματα παρά σε μια διάθεση για ακαδημαϊκή γνώση» 
(Pierre Bourdieu, 1996, σελ. 27). 

Ως εκ τούτου, το μάθημα του Κινηματογράφου στοχεύει, κατά κύριο λόγο, στην αποδόμηση 
και την άρση βασικών αξιών και παραδοχών με τις οποίες ο άνθρωπος εισάγεται στην 
κοινωνία.  

Τι είναι η Κινηματογραφική Παιδεία 

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ορίζει την Κινηματογραφική Παιδεία (Κ.Π.) ως «το επίπεδο 
κατανόησης μιας ταινίας, την ικανότητα για συνειδητή και γεμάτη περιέργεια επιλογή των 
ταινιών, την αρμοδιότητα για την παρακολούθηση μιας ταινίας με κριτικό πνεύμα και την 
ανάλυση του περιεχομένου της, την κινηματογραφία και τεχνικές πτυχές της και την 
ικανότητα χειραγώγησης της γλώσσας και των τεχνικών πόρων στη δημιουργική παραγωγή 
κινούμενης εικόνας» (revised definition of film education)( European Commission, 2013).  

Η πρόσφατη μελέτη του Βρετανικού Κινηματογραφικού Ινστιτούτου επισημαίνει την έννοια 
της «προσαρμοστικότητας» στον πυρήνα της κινηματογραφικής εκπαίδευσης. Η Κ.Π. έχει το 
πλεονέκτημα να διατρέχει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα, τα σχολικά αντικείμενα και τις 
δομές στη σχολική αίθουσα, πριν και μετά το σχολείο (British film institute, 2013). 

Η Κ.Π. στην Ελλάδα 

Παρόλο που ο κινηματογράφος έχει εισβάλλει τα τελευταία χρόνια στα σχολεία, το μάθημα 
του Κινηματογράφου, ως ξεχωριστό αντικείμενο στη ΔΕ, είναι στο ωρολόγιο πρόγραμμα 
μόνο των Καλλιτεχνικών Σχολείων.  

Στην Ελλάδα λειτουργούν τρία Καλλιτεχνικά Σχολεία, Γυμνάσια με Λυκειακές τάξεις, στην 
Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και το Ηράκλειο. Για κάθε τάξη το πρόγραμμα προβλέπει 3 ή 4 ώρες 
μαθήματα κινηματογράφου εβδομαδιαίως. Στο Γυμνάσιο το μάθημα έχει το γενικό τίτλο 
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«Κινηματογράφος», ενώ στο Λύκειο χωρίζεται σε «Αισθητική Κινηματογράφου» και σε 
«Βασικές Αρχές Σκηνοθεσίας Κινηματογράφου». Επιπρόσθετα, στην Α’ Λυκείου διδάσκεται 
«Ιστορία του Κινηματογράφου» και στην Γ’ Λυκείου το μάθημα «ΜΜΕ», καθένα από αυτά 
μία ώρα εβδομαδιαίως.  

Εκπαιδευτικά προγράμματα υλοποιούνται από το Υπουργείο Παιδείας σε συνεργασία με 
φορείς όπως το Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης Και Ελληνικό Κέντρο Κινηματογράφου για την Κ.Π. 
στη ΔΕ. Το μακροβιότερο αυτών είναι το Πάμε Σινεμά, στα πλαίσια του οποίου οι μαθητές 
δημιουργούν τις δικές τους ταινίες με την καθοδήγηση ενός σκηνοθέτη. Πιλοτικά 
λειτούργησε το πρόγραμμα Mini Doc που περιλαμβάνει παραγωγή ντοκιμαντέρ. 

Το ενδιαφέρον για την Κ.Π. στην Ελλάδα αποτυπώνεται στις συμμετοχές στο φεστιβάλ 
σχολικής ταινίας Camera Zizanio. Ο Νίκος Θεοδοσίου σημειώνει: «Στην Ελλάδα 
παρατηρήσαμε ότι από τις 6-7 ταινίες που είχαμε το 2001 όταν ξεκινάγαμε την Camera 
Zizanio, το 2014 φτάσαμε τις 190! Ο πραγματικός αριθμός των ταινιών που δημιουργήθηκαν 
σε σχολικό περιβάλλον αλλά ήταν εκτός των κανόνων για συμμετοχή στο Φεστιβάλ μας ήταν 
τουλάχιστον διπλάσιος. Έχουμε δηλαδή μια έκρηξη δημιουργικότητας» (Νίκος Θεοδοσίου, 
2013). 

Κ.Π. και Τ.Π.Ε. 

Ο κινηματογράφος είναι ένα πολιτιστικό φαινόμενο που ανήκει αποκλειστικά στην εποχή 
της μηχανικής αναπαραγωγής της τέχνης (Walter Benjiamin, 1978). Διακρίνεται από όλες τις 
άλλες τέχνες στο ότι αποκτά μορφή αποκλειστικά με τη μεσολάβηση της τεχνολογίας. 
Επίσης, είναι μια δραστηριότητα της οποίας το αποτέλεσμα είναι άυλο και ενεργοποιείται 
με μηχανική υποστήριξη (Noel Carroll, 2008). 

Η ψηφιακή τεχνολογία αποτελεί ιδανικό όχημα για τη διδασκαλία του κινηματογράφου, 
τόσο σε πρακτικό όσο και σε θεωρητικό επίπεδο. Αυτό συμβαίνει διότι οι ψηφιακές 
συσκευές είναι ακριβείς προσομοιώσεις του κινηματογραφικού εξοπλισμού. 

Μια βιντεοκάμερα, ακόμα και η φτηνή ερασιτεχνική, είναι έτσι σχεδιασμένη ώστε να 
μιμείται τις βασικές λειτουργίες και τα βασικά μέρη της κινηματογραφικής κάμερας. Ο 
φακός, ο αισθητήρας που αντικαθιστά το κλείστρο, το σώμα με το μέσο αποθήκευσης που 
αντικαθιστά το σασί κτλ. Ανάλογα με το μοντέλο, υπάρχουν οι λειτουργίες που ρυθμίζουν το 
διάφραγμα, την ταχύτητα, την εστίαση.  

Όλα τα προγράμματα (software) για μοντάζ (video editing) είναι προσομοιώσεις της 
κινηματογραφικής μουβιόλας, καθώς απεικονίζουν σε ψηφιακό περιβάλλον το ψηφιακό 
αρχείο εικόνας με τη μορφή του κινηματογραφικού φιλμ επάνω στο timeline. Ο ήχος 
εμφανίζεται παράλληλα προς την εικόνα σε ευθεία γραμμή, όπως συμβαίνει με την μπάντα 
του ήχου στην κόπια προβολής του κινηματογραφικού φιλμ. Τα προγράμματα διαθέτουν 
εφαρμογές για το βαθμό έκθεσης της εικόνας, τη χρωματική ανάλυση, εργασίες τις οποίες 
αναλαμβάνουν τα εργαστήρια εικόνας. Τέλος, η ψηφιακή ταινία προβάλλεται από ψηφιακό 
προβολέα πάνω σε λευκή επιφάνεια. 

Ως εκ τούτου, τα μέσα των ΤΠΕ αποτελούν α) αποκλειστικά και αναγκαία για το μάθημα του 
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κινηματογράφου, λόγω της φύσης του αντικειμένου β) ιδανικά εκπαιδευτικά εργαλεία, 
λόγω της πρόβλεψης των κατασκευαστών. 

Τα εποπτικά μέσα 

Είναι κοινός τόπος ότι ο κινηματογράφος είναι μια ακριβή τέχνη. Και πράγματι είναι. Αυτός 
εξάλλου είναι ένας από τους πολλούς άλλους λόγους που η Κ.Π. υστερεί στη χώρα μας σε 
όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης- στην Τριτοβάθμια μόλις την τελευταία δεκαετία 
λειτουργεί ένα τμήμα κινηματογράφου στην Ελλάδα, στο ΑΠΘ. Ωστόσο, η διάδοση της 
ψηφιακής τεχνολογίας έχει ρίξει κατακόρυφα το κόστος, τόσο της παραγωγής όσο και της 
προβολής, και έχει κάνει τον κινηματογράφο πολύ πιο προσιτό. Ο Νίκος Θεοδοσίου τονίζει 
πως «ενώ παλιότερα το ζητούμενο ήταν να δώσουμε στα παιδιά τη δυνατότητα να έχουν 
μια αισθητηριακή επαφή με τα μέσα, κάμερα, υπολογιστές και άλλα τεχνικά μέσα, σήμερα 
περάσαμε στο επίπεδο που όλα είναι διαθέσιμα σε όλους. Ο καθένας μπορεί να έχει μια 
κάμερα και ένα υπολογιστή για την επεξεργασία των εικόνων. Ακόμα κι ένα φτηνό κινητό 
τηλέφωνο μπορεί να κάνει αυτή τη δουλειά. Έτσι η δυνατότητα δημιουργίας πέρασε από τα 
χέρια των λίγων στα χέρια των πολλών. Σε αυτό το επίπεδο μπορούμε να πούμε ότι υπάρχει 
ένας εκδημοκρατισμός» (Νίκος Θεοδοσίου, 2013). Σήμερα, ο κινηματογράφος έχει 
«κερδίσει» πολλούς εκπαιδευτικούς όλων των ειδικοτήτων που τον εντάσσουν στον 
προγραμματισμό τους, κατά κύριο λόγο με τη μορφή της «παρακολούθησης μιας ταινίας». 
Στο μάθημα του Κινηματογράφου τα εποπτικά μέσα χωρίζονται σε αυτά που αφορούν την 
πρακτική εκπαίδευση και σε αυτά που απαιτούνται για τη θεωρητική. Στην πρώτη 
κατηγορία ανήκουν οι κάμερες και το software επεξεργασίας εικόνας και στη δεύτερη ο 
εξοπλισμός προβολής. 

Πρακτική εκπαίδευση 

Στο πρακτικό κομμάτι τα εποπτικά μέσα χωρίζονται σε αυτά που αφορούν τη λήψη και σε 
αυτά που αφορούν την επεξεργασία της εικόνας (post-production).  

Όπως είπαμε, ακόμα και η πιο φτηνή ερασιτεχνική βιντεοκάμερα διαθέτει τις απαραίτητες 
βασικές λειτουργίες της δημιουργίας εικόνας και ήχου που είναι το ελάχιστο απαιτούμενο 
για το μάθημα του Κινηματογράφου. Συνιστάται ο χειρισμός βασικών λειτουργιών του 
φακού να γίνεται επάνω στον ίδιο το φακό και όχι στο μενού. Στις πιο απλές περιπτώσεις 
(τα πιο απλά μοντέλα) είναι η εστίαση (νετάρισμα), έπειτα το ζουμ και σπανιότερα το 
διάφραγμα. Αυτό συμβάλλει στην καλύτερη εξοικείωση με τη διαδικασία λήψης εικόνας. 
Επίσης συνιστάται να διαθέτει ειδική υποδοχή για εξωτερικό μικρόφωνο εκτός από το 
ενσωματωμένο, καθώς και έξοδο για ακουστικά, ώστε ο ήχος να κατευθύνεται και να 
ελέγχεται από τον χειριστή. Οι δύο παραπάνω λειτουργίες δεν επιβαρύνουν το κόστος 
αγοράς μιας κάμερας, περισσότερο έχουν να κάνουν με την επιλογή του μοντέλου. 

Ένα πολύ συνηθισμένο πρόβλημα προκύπτει από το συνδυασμό εικόνων από δύο 
διαφορετικές κάμερες. Αφορά (α) τη διαφορά στην ανάλυση της εικόνας (την ευκρίνεια), (β) 
τη διαφορά του φορμά (format), π.χ. μια βιντεοκάμερα αποθηκεύει τις πληροφορίες σε 
αρχείο avi, ενώ άλλη σε αρχείο vob, (γ) τη διαφορά στην αναλογία ύψους/πλάτους του 
κάδρου (frame). Οι διαφορές αυτές μπορούν μέχρι και να αχρηστέψουν το σύνολο του 
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έργου.  

Η ψηφιακή επεξεργασία της εικόνας (μοντάζ) γίνεται μέσω Η/Υ με τη χρήση σχετικού 
προγράμματος software. Τα προγράμματα αυτά απαιτούν κατ’ ελάχιστο 1G μνήμης RAM. Η 
μεταφορά του υλικού από τη βιντεοκάμερα στον υπολογιστή επιτυγχάνεται καλύτερα και 
γρηγορότερα με firewire.  

Προβλήματα μπορούν να δημιουργηθούν από την ασυμβατότητα της σουίτας μοντάζ με το 
αρχείο εικόνας που αποθηκεύει η βιντεοκάμερα.  

Θεωρητική εκπαίδευση 

Για το μάθημα της θεωρίας, της αισθητικής ή της ιστορίας του κινηματογράφου απαιτείται 
ένας βιντεοπροβολέας και μια λευκή επιφάνεια που μπορεί να είναι ένα πανί ή ένας τοίχος. 
Ο προβολέας μεταδίδει την εικόνα είτε από μια συσκευή DVD είτε από Η/Υ. Οι ελάχιστες 
διαστάσεις της λευκής επιφάνειας όπου προβάλλεται η ταινία ποικίλουν ανάλογα με την 
αίθουσα. «Οι μετρήσεις έχουν δείξει ότι η ορθή απόσταση του θεατή είναι περίπου το 
διπλάσιο από το πλάτος της οθόνης» (Noel Burch, 1982, σελ. 48). Σε μία αίθουσα που 
φιλοξενεί είκοσι θεατές απαιτείται πλάτος οθόνης τουλάχιστον 2 μέτρων.  

Η προβολή σε μεγάλη επιφάνεια είναι αναγκαία για το μάθημα του Κινηματογράφου. 
Πολλοί εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την οθόνη του υπολογιστή ή την οθόνη τηλεόρασης, 
ωστόσο τέτοια προβολή, αν και πρακτική σε ειδικές περιπτώσεις, είναι ακατάλληλη όταν η 
προβολή έχει θέμα τον κινηματογράφο. Το μέγεθος της οθόνης αλλάζει τον τρόπο που ο 
θεατής «διαβάζει» την εικόνα. Είναι γνωστό από τη ζωγραφική ότι μια σύνθεση δεν έχει 
ποτέ την ίδια ισχύ σε όλες τις κλίμακες και για κάθε σύνθεση υπάρχει το καλύτερο δυνατό 
μέγεθος. Ο θεατής της τηλεοπτικής οθόνης έχει την τάση να επικεντρώνει στην αφήγηση –
το σενάριο- παρά στη σύνθεση της εικόνας. Γι’ αυτό οι σκηνοθέτες της τηλεόρασης ρίχνουν 
το βάρος στο σενάριο και τα κοντινά πλάνα, ενώ οι σκηνοθέτες του κινηματογράφου 
αξιοποιούν τα γενικά πλάνα, τα τοπία. Αντίστοιχα, ο θεατής της οθόνης του υπολογιστή 
επικεντρώνει στα γραφικά και τα πρόσωπα. Έτσι, η μελέτη των κινηματογραφικών ταινιών 
απαιτεί την προβολή σε επιφάνεια ώστε να διατηρούνται τα χαρακτηριστικά της 
κινηματογραφικής αίθουσας.  

Επίσης, το διαδίκτυο είναι μια πηγή πληροφοριών για τον κινηματογράφο που μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί στο σχολείο. Πολλοί εκπαιδευτικοί προβάλλουν ταινίες στους μαθητές από 
διαδικτυακές πλατφόρμες (streaming). Ωστόσο, επειδή η ανάλυση των βίντεο που 
υπάρχουν στις δημοφιλείς πλατφόρμες είναι χαμηλή, όταν μεγεθύνεται στη μεγάλη οθόνη, 
η εικόνα αλλοιώνεται σημαντικά. Είναι προτιμότερη η αναπαραγωγή από DVD.  

Στόχοι 

Κατασκευάζοντας κινηματογραφικά πλάνα, ο μαθητής έρχεται σε επαφή με το ουσιαστικό 
στοιχείο της κινηματογραφικής τέχνης που είναι το Πλάνο. Το πλάνο είναι η μικρότερη 
μονάδα, το στοιχειώδες στον κινηματογράφο. Στην κινηματογραφική γλώσσα, το πλάνο έχει 
παρομοιαστεί με τη λέξη μέσα σε μια αφήγηση εικόνων (Christian Metz, 1991 · Πιερ Πάολο 
Παζολίνι, 1986). Ο μαθητής, λοιπόν, μαθαίνει να τεμαχίζει το χώρο και να συμπυκνώνει το 
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χρόνο, να διαρθρώνει το χωρο-χρόνο ώστε να κατασκευάσει ένα κινηματογραφικό πλάνο. 
Αυτή η στοιχειώδης μονάδα του πλάνου είναι η κύρια προσφορά του κινηματογράφου στο 
σύγχρονο πολιτισμό με ποικίλες εφαρμογές και δομικό στοιχείο της εποχής μας.  

Το πλεονέκτημα των ψηφιακών συσκευών είναι ότι απαλλάσσουν, στην εκπαιδευτική 
διαδικασία, από τον «βαρύ» και δύσχρηστο κινηματογραφικό εξοπλισμό, διατηρώντας 
ωστόσο τον πυρήνα της διαδικασίας. Ένας επαγγελματίας του κινηματογράφου μπορεί να 
διδάξει επί τόπου, με πολύ απλά μέσα, «σε τι διαφέρει ο τρόπος που βλέπει το μάτι μας 
από εκείνον της κινηματογραφικής μηχανής» (Noel Burch, 1982, σελ. 45). Έτσι, αποτελούν 
για το σχολείο ιδανικά όργανα προσομοίωσης.  

Αντίστοιχα, στη θεωρία του κινηματογράφου, με τα αντίστοιχα εποπτικά μέσα, γίνονται 
αναλύσεις των πλάνων σε συνθήκες κινηματογραφικής αίθουσας, με τη δυνατότητα της 
επανάληψης. 

Στην επεξεργασία της εικόνας, ο μαθητής δοκιμάζει τις δυνατότητες της συναρμογής των 
εικόνων στο μοντάζ. Οι από πλάνο σε πλάνο μετατοπίσεις υφαίνουν εντάσεις και εναλλαγές 
οι οποίες προσφέρονται για ιδεολογικές χρήσεις (Αϊζενστάιν, 1969). 

Δύο παραδείγματα από την εκπαιδευτική πρακτική 

Παρακάτω περιγράφονται δύο εφαρμογές των εκφραστικών μέσων του κινηματογράφου 
στην εκπαιδευτική διαδικασία με τη χρήση των εποπτικών μέσων των ΤΠΕ. Το πρώτο 
παράδειγμα είναι η «παραγωγή ντοκιμαντέρ» στο πλαίσιο της πρακτικής εκπαίδευσης και 
το δεύτερο είναι η ανάλυση του χρώματος στο πλαίσιο του μαθήματος της Αισθητικής του 
Κινηματογράφου.  

Παραγωγή Ντοκιμαντέρ στο σχολείο 

Το είδος του ντοκιμαντέρ αποτελεί ιδανικό εργαλείο για την εισαγωγή στην 
κινηματογραφική γραφή καθώς με την αμεσότητά του διατηρεί προνομιακή σχέση με την 
πραγματικότητα.  

Το σχολικό περιβάλλον είναι οικείο στους μαθητές και οι σχέσεις των μαθητών υπόκεινται 
στην καθημερινή τριβή. Γι’ αυτό το λόγο η παραγωγή ενός ντοκιμαντέρ από τους μαθητές 
με θέμα «Το σχολείο μας» μεταπλάθει δημιουργικά την καθημερινή εμπειρία των μαθητών 
σε εικόνες.  

Η έμφαση δίνεται στον τεμαχισμό του χώρου του σχολείου σε πλάνα, η ανάδειξη των 
χώρων ή η υποβάθμισή τους αντίστοιχα, και στη συνέχεια η ενοποίηση σε νέο χώρο καθαρά 
κινηματογραφικό. Μια συνηθισμένη αντίδραση των μαθητών όταν παρακολουθήσουν την 
ταινία είναι ότι δεν αναγνωρίζουν το σχολείο τους, μπερδεύουν τους χώρους. Η 
κινηματογραφική μεταγραφή του χώρου (το σχολείο) και του χρόνου (ωράριο) εισάγει την 
έννοια της αναπαράστασης από δύο σκοπιές: από τη πλευρά του Δημιουργού (ομάδα 
εργασίας) ως κατασκευή και την πλευρά του Θεατή (τάξη) ως πρόσληψη. Από την απόσταση 
μεταξύ της εμπειρίας και της κινηματογραφημένης εικόνας εξάγονται διδακτικά 
συμπεράσματα.  
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Το χρώμα στον Κινηματογράφο 

Δύο είναι οι τρόποι λειτουργίας του χρώματος στο σινεμά: ο συμβολικός και ο επιδραστικός. 
Ο πρώτος ανήκει στην τέχνη του Δημιουργού της ταινίας (σκηνοθέτη, φωτογράφου, 
σκηνογράφου, ενδυματολόγου), είναι η επιλογή που κάνουν οι συντελεστές της ταινίας 
ώστε να τονίσουν ή να συμβολίσουν ένα στοιχείο. Ο δεύτερος τρόπος αφορά την επίδραση 
που έχει ένα χρώμα στον θεατή, ανεξάρτητα από τις προθέσεις των δημιουργών. Η Patti 
Bellantoni επισημαίνει πως «τα χρώματα έχουν τη δική τους γλώσσα που μας βοηθά να 
ορίσουμε την καμπύλη ενός χαρακτήρα ή το επίπεδο της πλοκής» (Patti Bellantoni, 2005, 
σελ. 27). Από την άλλη πλευρά, «είτε το θέλουμε είτε όχι, το χρώμα μπορεί να καθορίσει το 
πώς σκεπτόμαστε και το τι νιώθουμε» (Patti Bellantoni, 2005,σελ. 29). 

Η μελέτη του χρώματος στο σινεμά είναι ένας εξαιρετικός τρόπος να έρθει σε επαφή ο 
μαθητής με την ανάλυση της εικόνας και την αισθητική της. Έχω διαπιστώσει εμπειρικά το 
μεγάλο ενδιαφέρον των μαθητών για το θέμα.  

χρώμα) οθόνη 
Κόκκινο: Δύναμη Κίνηση Ένταση 
Θυμός Ταχύτητα Ηρωισμός 
Αισθησιασμός Ερωτισμός 
 

Το κόκκινο φόρεμα της Κιμ Μπάσιντζερ από το 
«Ραντεβού στα τυφλά». Τα κόκκινα γοβάκια της 
Ντόροθι στο «Μάγο του Οζ». Το κόκκινο τζάκετ του 
Τζέιμς Ντην στον «Επαναστάτη χωρίς αιτία» 

Γαλάζιο: Ηρεμία Μελαγχολία 
Περίσκεψη Παθητικότητα 
Εσωστρέφεια Αδυναμία Αποτυχία 
 

Ο Ντάστιν Χόφμαν στο «Tootsie» -όταν είναι ο 
εαυτός του και όταν υποδύεται την Τούτσι. Οι 
τοίχοι των γραφείων του Κέβιν Σπέισι στο 
«American Beauty». 

 
Κίτρινο: Αντιφατικό: Κίνδυνος 
Συναγερμός Έμμονη ιδέα 
Προκατάληψη 
Ευτυχία Αθωότητα  
 

Το ταξί του Ρόμπερτ Ντε Νίρο στον «Ταξιτζή». 
Το κίτρινο μονοπάτι που ακολουθεί η Ντόροθι στον 
Μάγο του Οζ. Οι κίτρινες αποχρώσεις στο σπίτι της 
Ρόζμαρι στο «Μωρό της Ροζμαρι». 

 
Πράσινο: Στη Φύση: Υγεία 
Ζωτικότητα Στον Άνθρωπο: 
Αρρώστια Μοχθηρία Μετάλλαξη 
Διχασμένη προσωπικότητα 
 

Η μάγισσα από τον Μάγο του Οζ. 
Η Μάσκα με τον Τζιμ Κάρει. 
Ο υπερ-ήρωας Hulk. 

Μωβ: Πένθος Μεταμόρφωση 
Θάνατος Μεταφυσική 
 

Η σκηνή της αποκάλυψης του πραγματικού φύλου 
του Ντ. Χόφμαν στο «Tootsie». Το μωβ φόρεμα της 
γυναίκας του B. Willis στην 1η σκηνή της «Έκτης 
αίσθησης». 

Πίνακας 1. Βασικά χαρακτηριστικά των χρωμάτων με αντίστοιχα παραδείγματα από σκηνές 
ταινιών. 

Γίνεται σύντομη εισήγηση για τις ιδιότητες του χρώματος και στη συνέχεια διεξάγεται 
δημιουργική συζήτηση στην τάξη επάνω σε συγκεκριμένα παραδείγματα από ταινίες 
(επίδειξη) όπου οι μαθητές αναγνωρίζουν τη χρήση του χρώματος, ανακαλύπτουν 
αποχρώσεις ή λεπτομέρειες, ή ακόμα εκφράζουν υποκειμενικές προσεγγίσεις. Γίνεται 
σύγκριση με τη διαφήμιση και το βιομηχανικό σχέδιο. Οι μαθητές μαθαίνουν να διακρίνουν 
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τους συμβολισμούς των χρωμάτων, να ερμηνεύουν την επίδραση του χρώματος, να 
χρησιμοποιούν το χρώμα ως μέσο έκφρασης και να αμφισβητούν τις παραπλανητικές 
προθέσεις. 

Συμπεράσματα 

Ο Άμπελ Γκανς (όπως αναφέρεται από τον Βάλτερ Μπέγιαμιν, 1978), πιονέρος του βωβού, 
διέβλεπε την επαναστατική ορμή του κινηματογράφου όταν δήλωνε: «Οι Σαίξπηρ, οι 
Ρέμπραντ, οι Μπετόβεν θα γυρίζουν ταινίες… Όλοι οι ήρωες περιμένουν την 
κινηματογραφική τους ανάσταση». 

Η Κ.Π. είναι το κλειδί για την ερμηνεία της γλώσσα της κινούμενης εικόνας. Οι μαθητές 
απομυθοποιούν παραδοχές σχετικά με τις κινηματογραφημένες εικόνες. Τα μέσα των ΤΠΕ 
συνιστούν το ιδανικό περιβάλλον για το μάθημα του κινηματογράφου. Είδαμε γιατί 
αποτελούν ιδανικά εκπαιδευτικά εργαλεία, ως προσομοιωτές του κινηματογραφικού 
εξοπλισμού, αλλά και γιατί είναι και αποκλειστικά και αναγκαία για το μάθημα του 
κινηματογράφου, λόγω της φύσης του αντικειμένου. 
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Περίληψη 

Η δημιουργία ενός βιβλίου με θέμα τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες είναι μια πρωτότυπη ερ-
γασία που μέσα από κατάλληλα εκπαιδευτικά προγράμματα και εκπαιδευτικές δραστηριό-
τες στο χώρο του πολιτισμού και της ιστορίας μπορεί να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο 
διάδοσης των Τ.Π.Ε. και σύνδεσης με το διδακτικό αντικείμενο αρκετών μαθημάτων της 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Με την εργασία αυτή θα αποτυπωθεί η 
μεθοδολογία που ακολούθησαν οι μαθητές του ΕΠΑ.Λ./1ου Ε.Κ. Άμφισσας στα πλαίσια 
προγράμματος ηλεκτρονικής αδελφοποίησης σχολείων (eTwinning), σε συνεργασία με άλλα 
σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά και το θετικό αντίκτυπο 
στην εκπαιδευτική διαδικασία τέτοιων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων.     

Λέξεις - κλειδιά: eTwinning, ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων, ιστοεξερεύνηση, ψη-
φιακή έκδοση 

Εισαγωγή 

Η εργασία αυτή αφορά δραστηριότητες των μαθητών του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας, στα πλαίσια 
της συμμετοχής τους στο έργο «A walk to our library» του eTwinning, που με τη βοήθεια 
λογισμικών και υπηρεσιών συνεργατικής μάθησης αναζήτησαν στοιχεία για ηλεκτρονικές 
βιβλιοθήκες, τα ταξινόμησαν, τα μετέφρασαν, τα διόρθωσαν, ενώ σχεδίασαν και δημιούρ-
γησαν ένα βιβλίο μικρού μεγέθους με ονόματα και ηλεκτρονικές διευθύνσεις βιβλιοθηκών 
που εν τέλει τυπώθηκε σε τυπογραφείο με εκδότη το 1ο Σ.Ε.Κ. Άμφισσας, που πλέον έχει 
μετονομαστεί σε 1ο Ε.Κ. Άμφισσας (Ν. 4186, ΦΕΚ 193/17-09-2014). Το έργο υλοποιήθηκε 
κατά το σχολικό έτος 2012-2013 για 10 μήνες από το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας με συνιδρυτή σχο-
λείο της Κύπρου και συνεργάτες σχολεία πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης 
της Ελλάδας και της Τουρκίας. Σκοπός του ήταν η επαφή των μαθητών με τις βιβλιοθήκες 
των περιοχών τους και η δημιουργία ενός καταλόγου με τις διευθύνσεις των ηλεκτρονικών 
βιβλιοθηκών των χωρών που συμμετείχαν. Ωστόσο, στην πορεία διαπιστώθηκε πως η ερ-
γασία αυτή θα μπορούσε να γενικευθεί και έτσι ο οδηγός που εκδόθηκε (2013) περιέχει 
ηλεκτρονικές διευθύνσεις βιβλιοθηκών από 50 περίπου χώρες. Τέλος, οι μαθητές του Ε-
ΠΑ.Λ. Άμφισσας εκτέλεσαν κι άλλες δραστηριότητες συνδεδεμένες με εκπαιδευτικά αντι-
κείμενα του σχολείου τους.   
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Σήμερα, με την ένταξη των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία, ουσιαστικά παρατηρείται α-
ναβάθμιση των μέσων και των μεθόδων διδασκαλίας, αλλά και των κινήτρων για μάθηση 
(Παπαδόπουλος, 2000), αφού προσφέρονται πληθώρα εργαλείων και υπηρεσιών στο δια-
δίκτυο για σύγχρονη αναζήτηση της γνώσης σε διαφορετικές πηγές, αλλά και επικοινωνία 
μεταξύ ομάδων εκπαιδευτικών και μαθητών διαφορετικών σχολείων τόσο στην Ελλάδα όσο 
και στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα που εκφράζει όλες αυτές τις αλ-
λαγές είναι το eTwinning, που αφορά στην ηλεκτρονική αδελφοποίηση σχολείων και το ο-
ποίο συχνά φιλοξενεί έργα με καινοτόμες σχολικές δραστηριότητες. Μάλιστα, το εν λόγω 
πρόγραμμα διαθέτει πρότυπα που μπορεί να χρησιμοποιηθούν ως μια έτοιμη μπροσούρα 
για την ανάπτυξη σχετικών προγραμμάτων. Το έργο «A walk to our library» έχει πρωτότυπη 
σχεδίαση και βασίζεται στην εκμετάλλευση της καινοτομίας για να αναπτυχθούν θέματα 
σχετικά με τον πολιτισμό και την ιστορία. Άλλωστε, σε σχετική έρευνα του Α.Π.Θ. (Παπανι-
κολάου, 2002) υπάρχει το συμπέρασμα πως η συμμετοχή των μαθητών σε τέτοιου είδους 
προγράμματα τους ευαισθητοποιεί και κινητοποιεί την δημιουργικότητά τους, την αυτε-
νέργειά τους και την κριτική τους σκέψη. 

Για την επίτευξη των διδακτικών σκοπών χρησιμοποιήθηκαν ομαδοσυνεργατική προσέγγι-
ση, χρήση Τ.Π.Ε. και διαθεματικότητα. Το ζητούμενο δεν ήταν η εγκυκλοπαιδική γνώση, 
αλλά η παραγωγή γνώσης με διαδικασίες αυτενέργειας και διερευνητικής μάθησης (Ξωχέλ-
λης, 2006). Οι δραστηριότητες που χρησιμοποιήθηκαν για τη δημιουργία του βιβλίου ηλε-
κτρονικών διευθύνσεων βιβλιοθηκών βασίστηκαν στη διδακτική τεχνική της ιστοεξερεύνη-
σης με χρήση φύλλων εργασίας. Η ιστοεξερεύνηση αποτελεί μια διδακτική τεχνική με χρή-
ση Τ.Π.Ε. και βασίζεται στα ακόλουθα στάδια (Dodge, 2004, στο Wikipedia, 2014): (α) εισα-
γωγή (β) δραστηριότητα (γ) διαδικασία (δ) πηγές – μέσα (ε) αξιολόγηση (στ) συμπέρασμα 
(ζ) σελίδα του διδάσκοντα. Η θεώρησή μας περί ιστοεξερεύνησης περιλαμβάνει ακόμη και 
το ψάξιμο σε έντυπο υλικό («βιβλιοεξερεύνηση»), όπως αυτό που διατίθεται σε μια βιβλιο-
θήκη. Επίσης, δεν αναπτύχθηκε ιδιαίτερος ιστότοπος διδάσκοσκοντος, αφού ήδη το δίκτυο 
eTwinning παρέχει τη δυνατότητα για ανάρτηση υλικού από τον εκπαιδευτικό (διδακτικός 
σκοπός-στόχοι, περιγραφή παραδοτέου, οδηγίες δραστηριοτήτων, μεθοδολογία, χρονοδιά-
γραμμα, βιβλιογραφικές αναφορές, κλπ.) σε ειδική σελίδα. 

Η (αυτο)αξιολόγηση του έργου έγινε με χρήση της υπηρεσίας ημερολογίου του on line συ-
νεργατικού εργαλείου TwinSpace που διαθέτει το δίκτυο eTwinning για τους χρήστες του. Η 
ενημέρωση του ημερολογίου για την πρόοδο των μαθητών γινόταν ανά δίμηνο. Η αξιολό-
γηση των μαθητών έγινε με παρατήρηση της συμμετοχής τους στις ομάδες εργασίας, το 
παραχθέν έργο, αλλά και των ποιοτικών και ποσοτικών στοιχείων που ανάρτησαν στο δι-
κτυακό τόπο του έργου. Η αξιολόγησή τους είχε ως σκοπό τη βελτίωσή τους σε ορισμένα 
ζητήματα (π.χ., βαθμός συνεργασίας στην ομάδα, βαθμός ανταπόκρισης σε συγκεκριμένο 
ρόλο που τους ανατέθηκε, κ.ά.) χωρίς να υπάρχει κάποια αρνητική επίπτωση στο μάθημα 
όπου ήταν ενταγμένο ως εκπαιδευτική παρέμβαση. Άλλωστε, τέτοιου είδους προγράμματα 
γίνονται για να αγαπήσουν οι μαθητές την ιστορία και τον πολιτισμό, να έρθουν κοντά στο 
εξωσχολικό ποιοτικό βιβλίο, και όχι να απωθηθούν ή να αποθαρρυνθούν είτε γιατί υπο-
χρεώνονται σε ένα εντατικό σύστημα εξετάσεων και κουίζ είτε γιατί απαιτείται απομνημό-
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νευση λεπτομερειών που οδηγούν στη σχολική αποτυχία, ιδίως μαθητών από κατώτερα 
κοινωνικά στρώματα που δεν είναι εξοικειωμένοι με αυτήν την κουλτούρα (Κάτσικας & Θε-
ριανός, 2006). Οι εκπαιδευτικές επισκέψεις μαθητών σε τοπικές βιβλιοθήκες που πραγμα-
τοποιήθηκαν με το πρόγραμμα ήταν μια ευκαιρία για να έχουν πρόσβαση σε πολιτιστικά 
αγαθά και να ανοίξουν μορφωτικοί ορίζοντες των μαθητών που προέρχονται από κατώτερα 
οικονομικοκοινωνικά στρώματα (Θεριανός, 2006).       

Από την άλλη, το σχολείο λειτουργεί πλέον και σαν «οίκος γνώσης» (Schirp, 1999) με στο-
χευμένες δραστηριότητες που ξεχωρίζουν τα σημαντικά από τον τεράστιο όγκο πληροφό-
ρησης που προσφέρεται στο διαδίκτυο, ενώ επιβάλλεται και η συνεργασία με εξωσχολι-
κούς φορείς (πολιτισμικές μονάδες στην περίπτωσή μας), κάτι που πλέον είναι ενσωματω-
μένο και στην αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου της σχολικής μονάδας  (βλέπε τομέας  
αξιολόγησης 4: «Κλίμα και Σχέσεις στο Σχολείο», δείκτης αξιολόγησης 4.2: «Σχέσεις του 
σχολείου με γονείς και συνεργασίες με εκπαιδευτικούς – κοινωνικούς φορείς») (Ι.Ε.Π., 
2014).   

Γενικά, η εργασία της εκπαιδευτικής ομάδας εξελίχθηκε με στοιχεία της μεθόδου project 
στις ακόλουθες φάσεις (Ματσαγγούρας, 2012): (α) επιλογή θέματος με βάση τα ενδιαφέ-
ροντα των μαθητών (β) οργάνωση ομάδων κατά τάξη (γ) επιλογή ρόλων των μελών τους (δ) 
χρονοδιάγραμμα εργασιών (ε) υλοποίηση (επιλογή εργαλείων, αναζήτηση - συλλογή – ταξι-
νόμηση στοιχείων, μεταφράσεις, συναντήσεις ολομέλειας, παραγωγή παραδοτέων) (στ) 
έλεγχος παραδοτέων και αλλαγές (ζ) τελικό αποτέλεσμα (η) παρουσίαση του αποτελέσμα-
τος στο δικτυακό τόπο του eTwinning (θ) αξιολόγηση (αξιολόγηση φάσεων με συζητήσεις 
και ηλεκτρονική ανατροφοδότηση προς τους μαθητές, κριτήρια αξιολόγησης έργου, ημερο-
λόγιο έργου στο TwinSpace). Βασικά κριτήρια αξιολόγησης των εργασιών των μαθητών ή-
ταν: εάν οι καταχωρήσεις αντιστοιχούσαν στις δραστηριότητες που είχαν οριστεί, αν ήταν 
συνεπείς με το πρότυπο που συμφωνήθηκε (όνομα βιβλιοθήκης - ηλεκτρονική διεύθυνση), 
εάν ακολουθούσαν τους κανόνες της ελληνικής γραμματικής (ορθογραφία, απόδοση ξένων 
όρων) και αν υπήρχε πρόσβαση στις διευθύνσεις μέσω διαδικτύου. Ενώ στο τελικό προϊόν, 
επιπλέον, εάν υπήρχε ομοιογένεια στην παρουσίαση των περιεχομένων του.   

Περιγραφή του προγράμματος 

Το έργο «A walk to our library» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από 9 μαθητές της A’ και B’ 
τάξης του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας (τομέας Πληροφορικής, κ.α.) με την καθοδήγηση 3 εκπαιδευτι-
κών (ενός υπευθύνου που χρησιμοποίησε το πρόγραμμα για δίωρη συμπλήρωση ωραρίου 
με εκπαιδευτική παρέμβαση στο μάθημα «Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο» 
της Β’ τάξης τομέα Πληροφορικής ΕΠΑ.Λ. και δυο συνεργατών / παρατηρητών) καθώς και 
με τη συνεργασία σχολείων της Ελλάδας, της Κύπρου και της Τουρκίας. Συνολικά, συμμετεί-
χαν στο έργο 10 εκπαιδευτικοί και 40 μαθητές. Οι Έλληνες μαθητές του ΕΠΑ.Λ. Άμφισσας (8 
αγόρια και 1 κορίτσι) συμμετείχαν εθελοντικά και χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων. Το 
κάθε μέλος ομάδας ανέλαβε και κάποιες δραστηριότητες. Οι εργασίες προγραμματίζονταν 
από τους μαθητές με βάση τα ενδιαφέροντά τους, τις γνώσεις τους, τις δεξιότητές του. Οι 
μαθητές αξιοποίησαν γνώσεις μαθημάτων, όπως «Εφαρμογές Πληροφορικής», «Βασικές 
Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Πολυμέσα» και «Συντήρηση Υπολογιστών». Οι γνώσεις αγγλικών 
και χρήσης Τ.Π.Ε. των μαθητών ήταν στο βασικό επίπεδο. Η γλώσσα που χρησιμοποιήθηκε 
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στον ιστότοπο του έργου ήταν τα αγγλικά. Οι εργασίες της ομάδας έλαβαν χώρα στα εργα-
στήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας, ενώ κάποιοι μαθητές ερ-
γάστηκαν και στο σπίτι.  

Ο διδακτικός στόχος του έργου των μαθητών ήταν: Να εκτελέσουν οι μαθητές ένα έργο με 
θέμα τις βιβλιοθήκες της περιοχής, ώστε να έρθουν σε επαφή με αυτές και να τις αξιοποιή-
σουν. 

Με επιμέρους διδακτικούς στόχους: (α) Να εργαστούν οι μαθητές σε ένα συνεργατικό πε-
ριβάλλον σαν αυτό του eTwinning με δραστηριότητες συνδεδεμένες με το αναλυτικό πρό-
γραμμα μαθημάτων της Πληροφορικής (β) Να χρησιμοποιήσουν οι μαθητές τις νέες τεχνο-
λογίες των εργαστηρίων τους για καινοτόμες δραστηριότητες (παραγωγή ψηφιακού βιβλί-
ου, η δημιουργία ντοκιμαντέρ, η σχεδίαση ημερολογίου, κ.ά.) (γ) Να εργαστούν οι μαθητές 
μας σε έργο Πληροφορικής με θέμα τη σχεδίαση, συγγραφή, διόρθωση και έκδοση έντυ-
πων / ηλεκτρονικών βιβλίων (δ) Να εργαστούν οι μαθητές σε ποικίλες δραστηριότητες Πλη-
ροφορικής με βάση το λογισμικό αυτοματισμού γραφείου και πολυμέσων των εργαστηρίων 
τους. 

Οι δραστηριότητες των μαθητών 

Οι δραστηριότητες που εκτέλεσαν οι μαθητές ήταν οι ακόλουθες: 

Όλοι οι μαθητές έψαξαν για ηλεκτρονικές διευθύνσεις βιβλιοθηκών. Κάποιοι αλλοδαποί 
μαθητές ανέλαβαν να παρουσιάσουν βιβλιοθήκες από τις χώρες προέλευσής τους. Σε κάθε 
ομάδα υπήρχε ένας υπεύθυνος που συντονίζονταν  με τους αντίστοιχους υπευθύνους άλ-
λων ομάδων για τη δημιουργία μιας κοινής βάσης στοιχείων για όλες τις ομάδες. Οι μαθη-
τές, κάθε τόσο, αναρτούσαν παραπομπές ή λίστες με ηλεκτρονικές διευθύνσεις βιβλιοθη-
κών στο ιστολόγιο του έργου.  

Έγιναν εκπαιδευτικές επισκέψεις σε τοπικές βιβλιοθήκες. Συγκεκριμένα, οι μαθητές πραγ-
ματοποίησαν εκπαιδευτικές επισκέψεις στη Δημοτική Βιβλιοθήκη Άμφισσας και τη Βιβλιο-
θήκη Γιώργου Γάτου. Κατά τις επισκέψεις τους, επέλεξαν αγαπημένα βιβλία τα οποία πα-
ρουσίασαν μέσα από το ιστολόγιο του έργου, κατέγραψαν εντυπώσεις και συναισθήματα 
από τις επισκέψεις τους, έψαξαν πληροφορίες σχετικές με την τοπική ιστορία στα πλαίσια 
δραστηριότητας συγγραφής χρονολογίου για τη Φωκίδα, συνέγραψαν άρθρο για τα ιστολό-
για του σχολείου και των βιβλιοθηκών, μελέτησαν τα δίκτυα υπολογιστών και πρότειναν 
λύσεις σε θέματα που τους έθεσαν οι βιβλιοθηκονόμοι. Όλες αυτές οι δραστηριότητες εί-
χαν σύνδεση τόσο με το βασικό διδακτικό αντικείμενο με το οποίο συνδέθηκε το πρόγραμ-
μα eTwinning («Προγραμματιστικά εργαλεία για το διαδίκτυο»), όσο και με άλλα αντικείμε-
να όπως «Βασικές υπηρεσίες διαδικτύου», «Εφαρμογές Πληροφορικής», «Πολυμέσα», 
«Συντήρηση υπολογιστών». 

Επίσης, σε κάθε ομάδα μοιράστηκε ένα βιβλίο από παλαιότερο πρόγραμμα του 1ου Ε.Κ. Άμ-
φισσας που περιείχε ηλεκτρονικές διευθύνσεις μουσείων. Ένα μέλος κάθε ομάδας είχε ως 
αρμοδιότητα να εντοπίσει ηλεκτρονικές διευθύνσεις που οδηγούσαν και σε βιβλιοθήκες, 
ώστε αυτές να ενσωματωθούν στη νέα εργασία των μαθητών. 
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Στην έκδοση προστέθηκαν και φωτογραφίες βιβλιοθηκών που είχαν στη διάθεσή τους μα-
θητές και εκπαιδευτικοί του προγράμματος. 

Στη συνέχεια, οι ομάδες έκαναν τις απαραίτητες διορθώσεις και ελέγχους.  

Ύστερα, μαθητές του τομέα Πληροφορικής διαμόρφωσαν κατάλληλα αρχείο κειμένου σελί-
δας Α5 και με τη βοήθεια ειδικού λογισμικού, δημιούργησαν ένα ηλεκτρονικό βιβλίο, μορ-
φής pdf, που προωθήθηκε σε τυπογραφείο για έκδοση, αφού προηγουμένως έλαβε ISBN 
από την Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδας. 

Παράλληλα, οι μαθητές ασχολήθηκαν και με άλλες δραστηριότητες, όπως:  

1. Δημιουργία ημερολογίου του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας. Οι μαθητές έψαξαν για ημερολόγια στις 
βιβλιοθήκες και πήραν ιδέες για την εργασία τους. Στη συνέχεια, ήρθαν σε επαφή με γνω-
στό ζωγράφο της περιοχής ο οποίος δέχθηκε να τους δώσει σε ηλεκτρονική μορφή 12 το-
πιογραφίες που χρησιμοποιήθηκαν για το ημερολόγιό τους. Οι μαθητές, κατασκεύασαν το 
ημερολόγιο μετά από δοκιμές με σχετικά λογισμικά. 

2. Ανανέωση της υπάρχουσας έκδοσης του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας «Το χρονολόγιο της Φωκί-
δας». Οι μαθητές, κατά τις επισκέψεις τους στις βιβλιοθήκες, έψαξαν σε ιστορικές πηγές 
χρονολογίες σχετικές με ιστορικά γεγονότα που έλαβαν χώρα στη Φωκίδα και τις κατέγρα-
ψαν. Στη συνέχεια, πάλι με την ευθύνη ενός μέλους κάθε ομάδας, πρόσθεσαν, άλλαξαν ή 
διέγραψαν γεγονότα που υπήρχαν στην παλιά έκδοση του αντίστοιχου βιβλίου. Η εργασία 
τους πήρε καλές κριτικές από πανεπιστημιακό καθηγητή ιστορίας που προθυμοποιήθηκε 
να προλογίσει την νέα έκδοση, η οποία ακόμη δεν έχει εκδοθεί. Πάντως, η παλιά έκδοση 
χρησιμοποιείται από φοιτητές του στα πλαίσια εργασιών που αφορούν την ιστορία της 
Φωκίδας.    

3. Δημιουργία ιστορικού ντοκιμαντέρ με θέμα: «Από το κάστρο της Άμφισσας στα πρωτό-
κολλα της ανεξαρτησίας». Οι μαθητές σχεδίασαν και υλοποίησαν ένα ιστορικό ντοκιμαντέρ 
βασιζόμενοι στο βιβλίο «Το χρονολόγιο της Φωκίδας», αφού το σενάριο εξ ολοκλήρου βα-
σίστηκε σε λήμματά του. Το ντοκιμαντέρ περιέχει εικόνες και βίντεο της περιοχής μας, υλι-
κό που συλλέχθηκε κατά τις εκπαιδευτικές επισκέψεις και περιλαμβάνει φωτογραφί-
ες/βίντεο από το κάστρο της Άμφισσας, το Αρχαιολογικό Μουσείο Άμφισσας, μνημεία της 
περιοχής, κ.ά. Ενώ συλλέχθηκε και υλικό από μουσεία της Ελλάδας και του εξωτερικού μέ-
σω διαδικτύου. Ειδικά, στο κομμάτι που αφορά τα πρωτόκολλα του Λονδίνου, οι μαθητές 
συνέλεξαν φωτογραφικό υλικό από μουσεία της Μ. Βρετανίας. 

Προβλήματα που ανέκυψαν ήταν τα ακόλουθα: 

Οι μαθητές που ήταν υπεύθυνοι για τη συνένωση του υλικού παλινδρόμησαν στην επιλογή 
λογισμικού συλλογής και ταξινόμησης των δεδομένων. Τελικά, επιλέχθηκε ένα on line ερ-
γαλείο επεξεργασίας κειμένου όπου ο καθένας θα μπορούσε να εισάγει και να διορθώνει 
κείμενο. Όσο για το μοντέλο ταξινόμησης, συμφωνήθηκε να αναφέρονται αλφαβητικά 
πρώτα οι χώρες και μετά οι διοικητικές περιφέρειες (πόλη, νομός, πολιτεία, περιφέρεια, 
κλπ.)  
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Η σωστή επιλογή των επίσημων ιστοτόπων, παρόλο που φαίνεται να είναι απλή, ωστόσο 
κρύβει πολλές παγίδες, αφού κάποιοι μαθητές παρέδωσαν διευθύνσεις που προέκυψαν 
από αναζητήσεις σε μηχανές αναζήτησης ή διευθύνσεις που απλώς φιλοξενούσαν σύνδε-
σμο ή ανέφεραν μερικές πληροφορίες για τη βιβλιοθήκη-στόχο. Έγινε προσπάθεια να ξεπε-
ραστεί το συγκεκριμένο πρόβλημα με παραδείγματα ηλεκτρονικών διευθύνσεων που δό-
θηκαν από τον υπεύθυνο εκπαιδευτικό.  

Άλλο ένα θέμα που απασχόλησε τις ομάδες ήταν η μετάφραση των κύριων ονομάτων. Όταν 
το υλικό ήταν σε μια ξένη γλώσσα, τότε οι μαθητές χρησιμοποιούσαν μεταφραστικό εργα-
λείο του διαδικτύου για να μεταφράζουν διοικητικές περιφέρειες στα ελληνικά. Κάποιες 
φορές, το αποτέλεσμα της μετάφρασης δεν αντιστοιχούσε στους κανόνες της γραμματικής 
που γνώριζαν ή υπήρχε αναντιστοιχία με λεξικά που συμβουλεύονταν. 

Το ερώτημα σχετικά με την ανάλυση των φωτογραφιών που θα περικλείονταν στο βιβλίο, 
απαντήθηκε μέσα από το βιβλίο του μαθήματος «Πολυμέσων», αλλά και με εξερεύνηση 
στο διαδίκτυο, σε ιστοτόπους σχετικούς με τη φωτογραφία. 

Αποτίμηση του προγράμματος 

Το έργο ήταν μια διδακτική παρέμβαση στο μάθημα «Προγραμματιστικά εργαλεία για το 
διαδίκτυο» με αναφορές στα μαθήματα: «Εφαρμογές Πληροφορικής» (Α’ τάξη), «Βασικές 
Υπηρεσίες Διαδικτύου», «Πολυμέσα», «Συντήρηση Υπολογιστών» (Β’ τάξη) του τομέα Πλη-
ροφορικής ΕΠΑ.Λ. Στις δραστηριότητες χρησιμοποιήθηκε λογισμικό αυτοματισμού γραφεί-
ου και πολυμέσων αλλά έγινε και γνωριμία με εργαλεία Web 2.0 υπηρεσιών. Οι μαθητές 
έμαθαν να μετατρέπουν απλά αρχεία κειμένου σε μορφή ηλεκτρονικού βιβλίου. Στα πλαί-
σια του μαθήματος «Βασικές Υπηρεσίες Διαδικτύου», δόθηκε η ευκαιρία στους μαθητές να 
γνωρίσουν και να συγκρίνουν τον τρόπο κατασκευής των δικτυακών τόπων βιβλιοθηκών 
από όλο τον κόσμο. Ενώ, στα πλαίσια του μαθήματος «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το 
Διαδίκτυο», τους δόθηκε η ευκαιρία να ανιχνεύσουν την μεθοδολογία και τον τρόπο ανά-
πτυξής τους. Στα πλαίσια του μαθήματος της «Συντήρησης Υπολογιστών», δόθηκε η δυνα-
τότητα στους μαθητές να εφαρμόσουν αρκετές γνώσεις που αφορούν στην επίλυση τεχνι-
κών προβλημάτων Πληροφορικής, προσφέροντας εθελοντική εργασία στις τοπικές βιβλιο-
θήκες. 

Οι μαθητές απέκτησαν εμπειρία και ενδυναμώθηκαν στην σχεδίαση και δημιουργία εφαρ-
μογών Πληροφορικής, κάτι που μπορεί αποδειχθεί θετικό σε παρόμοιες μελλοντικές ασχο-
λίες τους με σχεδιασμό και υλοποίηση εφαρμογών Τ.Π.Ε. Επίσης, χωρίς να το συνειδητο-
ποιήσουν, εμπλουτίστηκε  η «πολυγλωσσική και πολυπολιτισμική ικανότητά» τους (Χειλά-
κη, 2006), αλλά και η κουλτούρα τους, αφού πέρα από τις εξερευνήσεις τους στο διαδίκτυο, 
διάβασαν βιβλία χωρίς καν να το καταλάβουν, ξεφυλλίζοντάς τα με έναν μη γραμμικό τρό-
πο τυχαίας σάρωσης  (Eco, 2002).  

Τόσο το υλικό του προγράμματος όσο και οι επιμέρους δραστηριότητες μπορούν να αξιο-
ποιηθούν στα πλαίσια των μαθημάτων που αναπτύχθηκαν όσο και σε άλλα μαθήματα. Π.χ., 
το βιβλίο ηλεκτρονικών διευθύνσεων για βιβλιοθήκες θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στα 
πλαίσια μαθημάτων όπως η «Ερευνητική Εργασία» και η «Ειδική Θεματική Δραστηριότητα» 
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των ΕΠΑΛ, ενώ το ντοκιμαντέρ μπορεί να χρησιμοποιηθεί στο μάθημα «Ιστορία» των Ε-
ΠΑ.Λ. ή της τοπικής ιστορίας στη γενική εκπαίδευση ή για τις ανάγκες της εκπαίδευσης ενη-
λίκων του Κέντρου Δια Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) Δήμου Δελφών. 

Σχετικά με τη διάχυση των αποτελεσμάτων του προγράμματος στην κοινωνία μας, το υλικό 
ήταν συνεχώς προσβάσιμο κατά τη διάρκεια εκτέλεσης του έργου. Σχετικά με το ημερολό-
γιο του 1ου Ε.Κ. Άμφισσας, αυτό εκδόθηκε σε περιορισμένο αριθμό αντιτύπων που βρίσκο-
νται σε γραφεία της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης Φωκίδας, σε χώρους του συγκροτήματος 
ΕΠΑ.Λ.-1ου Ε.Κ.-Ι.Ε.Κ. Άμφισσας και σε τοπικές βιβλιοθήκες. Το ντοκιμαντέρ εγγράφηκε σε 
dvd με κατάλληλα σχεδιασμένη ετικέτα και μοιράστηκε στις τοπικές δημοτικές και σχολικές 
βιβλιοθήκες. Το ίδιο συνέβη και με το βιβλίο για τις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες, για το οποίο, 
το 1ο Ε.Κ. Άμφισσας είναι σε επαφή με τη Δημοτική βιβλιοθήκη Άμφισσας για τη διοργάνω-
ση εκδήλωσης παρουσίασής του στο κοινό. 

Προτάσεις για το μέλλον 

Θα μπορούσαν να αναπτυχθούν παρόμοιες εφαρμογές με θέμα άλλους τομείς του e-
Πολιτισμού, όπως e-Φεστιβάλ, e-Καλλιτέχνες, e-Ταινίες, e-Ποίηση, e-Ιστορία, κλπ., οι οποί-
ες να συνοδεύονται και από αντίστοιχη έκδοση, ηλεκτρονική και έντυπη. Οι ηλεκτρονικές 
εκδόσεις, μάλιστα, μπορεί να φορτώνονται στους δικτυακούς τόπους των σχολικών μονά-
δων και να προβάλλονται από τα σχολικά ιστολόγια. 

Η ανάπτυξη των προτάσεων της προηγούμενης παραγράφου για τον e-Πολιτισμό μπορεί να 
γίνει στα πλαίσια ενός έργου project στα πλαίσια των μαθημάτων της «Ερευνητικής Εργα-
σίας» / «Ειδικής Θεματικής Δραστηριότητας» ΕΠΑ.Λ. ή προγραμμάτων σχολικών δραστη-
ριοτήτων με χρήση «κλειστής» εκπαιδευτικής ομάδας  σε κοινωνικό δίκτυο ή κάποιο wiki. 

Κάποιες από αυτές τις εκδόσεις μπορεί να προσφέρονται και για δραστηριότητες φιλανα-
γνωσίας.  

Σχετικά με την ιστοεξερεύνηση, θα μπορούσε να τεκμηριωθεί μέσα από κάποιο Web 2.0 
εργαλείο, όπως τα ακόλουθα: OpenWebQuest, WebQuest.org, Questgarden.com, 
www.Zunal.Com. Σε μια τέτοια περίπτωση, μπορεί η ταυτότητα της ιστοεξερεύνησης να 
υπάρχει στον ιστότοπο του σχολείου μέσω ενός συνδέσμου χωρίς καμιά άλλη επιβάρυνση 
της χωρητικότητας που εκχωρεί ο παροχέας στο σχολείο, ο δημιουργός – εκπαιδευτικός 
μοιράζεται την εργασία του με τους συναδέλφους του και οι ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί 
να έχουν ένα πρότυπο για να βασιστούν και να δημιουργήσουν τις δικές τους ιστοεξερυνή-
σεις. Ενώ, το περιεχόμενο αυτό μπορεί να προβληθεί και μέσα από την επίσημη δικτυακή  
πύλη του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων e-yliko.gr. 
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Μάθηση μέσω διαδικτύου. Η περίπτωση των MOOC. 
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Περίληψη 

Το παρόν άρθρο πραγματεύεται το θέμα της εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου (online learning), 
ως μια μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Πρόκειται για μία ιδιαίτερα αναπτυσσόμενη 
μορφή μάθησης και εκπαίδευσης τα τελευταία χρόνια, καθώς παρατηρείται ολοένα και με-
γαλύτερη προσέλκυση φοιτητών σε τέτοιου είδους προγράμματα. Μολονότι η μάθηση μέσω 
διαδικτύου έχει πολλά πλεονεκτήματα, η διαρροή φαίνεται να αποτελεί σοβαρό πρόβλημα, 
το οποίο δημιουργεί αντιπαραθέσεις σχετικά με την αποτελεσματικότητα αυτών των προ-
γραμμάτων. Η νέα τάση των Μαζικών Ανοικτών Μαθημάτων μέσω διαδικτύου (MOOCs), ως 
μία διάσταση της μάθησης μέσω διαδικτύου, αποτελεί αμφιλεγόμενο και πολυσυζητημένο 
θέμα στο διεθνή χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης. Η προσέγγιση του θέματος αυτού, ανα-
λύοντας τον ορισμό και αποτυπώνοντας τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που τον προσδιορί-
ζουν, έχει στόχο τη σκιαγράφηση των πιθανών σεναρίων εμφάνισης της τάσης αυτής, καθώς 
και των υποκειμένων που συντελούν στην ανάπτυξής της στη διεθνή εκπαιδευτική κοινότητα.  

Λέξεις - Κλειδιά: μάθηση μέσω διαδικτύου (online learning), Μαζικά Ανοικτά Μαθήματα 
μέσω διαδικτύου (MOOCs), ανοικτότητα, προσβασιμότητα 

 

Εισαγωγή 

Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση δημιουργήθηκε για να εξυπηρετεί ανάγκες που δεν μπορεί να 
καλύψει η συμβατική. Χάρη στην ευελιξία που τη χαρακτηρίζει, η συμβολή της στην εκπαί-
δευση μέσα από τις διάφορες μορφές που δύναται να πάρει, φαίνεται να αυξάνεται με γεω-
μετρική πρόοδο. Ως συνάρτηση αυτής της αύξησης είναι σαφώς, η ραγδαία ανάπτυξη της 
τεχνολογίας. Ωστόσο, η τεχνολογία δεν αποτελεί αυτοσκοπό. Αποτελεί όμως εργαλείο, το ο-
ποίο με την κατάλληλη αξιοποίηση, συμβάλλει στην ομαλή λειτουργία της εκπαίδευσης μέσω 
διαδικτύου. Η μάθηση μέσω διαδικτύου έχει αποκτήσει πολλούς υποστηρικτές τα τελευταία 
χρόνια. Ειδικά στην Αμερική, παρατηρείται μεγάλη ζήτηση συμμετοχής σε εκπαιδευτικά προ-
γράμματα που παρέχονται μέσα από το διαδίκτυο. Μία νέα τάση μάλιστα, που στηρίζεται 
στην εκπαίδευση και στη μάθηση μέσω διαδικτύου, φαίνεται να έχει αποκτήσει ιδιαίτερη 
αίγλη λόγω της μεγάλης προβολής της, αλλά και λόγω της υποστήριξης και υιοθέτησης της 
από τα περιώνυμα πανεπιστήμια διεθνώς. Η τάση για την οποία γίνεται λόγος, αφορά στα 
Μαζικά Ανοικτά Μαθήματα μέσω διαδικτύου (MOOC). 

 Μάθηση μέσω διαδικτύου (online-learning) ως μία μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης 

Οι ραγδαίες εξελίξεις που συντελούνται σε όλα τα επίπεδα (οικονομικό, κοινωνικό, πολιτικό), 
λόγω της δυναμικής πορείας της παγκοσμιοποίησης, προκαλούν αλλεπάλληλες αλλαγές στη 
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δομή, στις λειτουργίες και στο χαρακτήρα της εκπαίδευσης, η οποία μετά τη GATS και το 
άνοιγμα των αγορών, συγκαταλέγεται ως μία από τις 160 υπηρεσίες που διακινούνται ελεύ-
θερα στην αγορά (WTO, 1998 στο Moutsios, 2009:470). Οι νέες αυτές δυνάμεις που προσδιο-
ρίζουν το μέλλον και την προοπτική της εκπαίδευσης κατ’ επέκταση διαφοροποιούν και την 
ταυτότητα του Πανεπιστημίου. Έτσι, το Πανεπιστήμιο αποβάλλει σταδιακά το συμβατικό του 
χαρακτήρα εστιάζοντας το βλέμμα, όσο ποτέ άλλοτε, στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Πρό-
σφατα άρθρα κάνουν λόγο για το «Digital University» και τη «LearnSmart process» (Kibby, 
2012 στο Asderaki, 2012 ). Η εξ αποστάσεως εκπαίδευση, συγχρονισμένη παράλληλα με την 
αλματώδη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών (ICT), καλείται να διαδραματίσει τώρα καθορι-
στικό λόγο στην «αρένα των εκπαιδευτικών εξελίξεων» άλλοτε εξαρτημένη και άλλοτε ανε-
ξάρτητη. Αποκτά δηλαδή διάφορες μορφές όπως μεικτή-εξαρτημένη (blended learning), 
online learning, e-learning, open learning και ακόμα πιο πρόσφατα θα μπορούσε κανείς δειλά 
να μιλήσει και για mobile learning (ανεξάρτητες μορφές). 

Οι Διεθνείς Οργανισμοί και η ΕΕ άλλωστε, φαίνεται να στηρίζουν αυτό το μετασχηματισμό 
της Ανώτατης Εκπαίδευσης αφού συχνά προωθούν μέσα από τις πολιτικές τους, την ανοικτό-
τητα και την προσβασιμότητα ως στόχους του «Εκπαίδευση και Κατάρτιση 2010» (Πασσιάς, 
2011). Επιπλέον, προτείνουν τη δημιουργία και διαμόρφωση ανοικτών εκπαιδευτικών πηγών 
(Open Resources) (OECD, 2007) και τη χρήση νέων τεχνολογιών (ICT) ως εργαλείο υποστήρι-
ξης online προγραμμάτων με σκοπό την εμπορευματοποίηση της εκπαίδευσης (European 
Commission, 2011 στο Asderaki, 2012). Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που ορίζουν οι Διεθνείς 
Οργανισμοί την έννοια της εκπαίδευσης, ο ρόλος της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης όπως γεν-
νήθηκε και αναπτύχθηκε στο Βρετανικό Πανεπιστήμιο (Tait, 2008) το 19ο αιώνα, φαίνεται να 
αποκτά νέες διαστάσεις οι οποίες αναπόφευκτα συνοδεύονται από αρκετούς προβληματι-
σμούς. Ωστόσο η εξ αποστάσεως δε χάνει το νοηματικό της περιεχόμενο που την προσδιορί-
ζει ως την εκπαίδευση που διδάσκει και ενεργοποιεί το μαθητή, πώς να μαθαίνει μόνος του 
προς μία ευρετική πορεία αυτομάθησης και γνώσης (Λιοναράκης, 2005). Σε αυτήν την ιστο-
ρική συγκυρία, όπου «ο κόσμος μεγαλώνει και εξελίσσεται πιο ψηφιακά», (Keegan, 1995 στο 
Peters, 2010) το online learning, ως μία διαδικασία κατά την οποία εκπαιδευτές και εκπαι-
δευόμενοι επικοινωνούν μεταξύ τους και αλληλεπιδρούν με το εκπαιδευτικό υλικό μέσω δια-
δικτυακά βασισμένων εκπαιδευτικών τεχνολογιών (Curran, 2008), εδραιώνεται όλο και πε-
ρισσότερο στην ακαδημαϊκή σκηνή τις τελευταίες δεκαετίες. 

Κάνοντας μια μικρή ιστορική αναδρομή στο παρελθόν, με την ιστορική συγκυρία της χρήσης 
του διαδικτύου να αντανακλά την εποχή, ο Alvin Toffler (1970) στο βιβλίο του «The future 
shock», προέβλεψε το μετασχηματισμό της μάθησης και τη σύνδεση της με τους υπολογιστές 
και τα δίκτυα. Επιπλέον, ήταν προφανές για αυτόν ότι η ψηφιοποίηση θα τροποποιούσε δο-
μικά τη μάθηση και τη διδασκαλία. Υποστήριξε μάλιστα, ότι απαραίτητη προϋπόθεση της 
μάθησης στο μέλλον θα ήταν η ικανότητα χρήσης τεχνικών αυτομάθησης (Peters, 2010:155). 
Αναμφίβολα οδηγούμαστε προς μία εξατομικευμένη μορφή μάθησης κατά την οποία ο εκ-
παιδευόμενος θα πρέπει να χαρακτηρίζεται από αυτοπειθαρχία, προσωπικά κίνητρα και τε-
χνολογική επάρκεια (Allen & Seaman,2006).O Lytle (2011) (όπως αναφέρεται στο Glover and 
Evans, 2012) υποστηρίζει ότι η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου θεωρείται πλέον αναπόσπαστο 
κομμάτι του προγράμματος σπουδών πολλών κολλεγίων και πανεπιστημίων στις ΗΠΑ.  Το 
65% των οργανισμών Ανώτατης Εκπαίδευσης υποστηρίζουν ότι η μάθηση μέσω διαδικτύου, 
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αποτελεί σημαντικό μέρος της μακροσκελούς στρατηγικής τους (Allen & Seaman, 2011). Ο 
λόγος που τα εκπαιδευτικά ιδρύματα δίνουν ιδιαίτερη έμφαση σε αυτό το είδος μάθησης 
είναι ότι τα μαθήματα μέσω διαδικτύου αυξάνουν τις συμμέτοχές των φοιτητών/σπουδα-
στών αφού παρέχεται πρόσβαση σε αυτούς που δε θα μπορούσαν διαφορετικά να εισέλθουν 
και να φοιτήσουν στα πανεπιστήμια (Farkas, 2011). Τα πανεπιστήμια με την υιοθέτηση προ-
γραμμάτων μέσω διαδικτύου, θεωρούν ότι θα είναι ικανά να αντιδρούν ευέλικτα και γρή-
γορα στις αλλαγές. Ειδικότερα οι διοικήσεις των πανεπιστημίων επενδύουν σε αυτήν τη 
μορφή μάθησης, γιατί με αυτόν τον τρόπο, όπως υποστηρίζουν, θα έχουν μεγαλύτερη αύ-
ξηση των εγγραφών (άρα των εσόδων τους) με ταυτόχρονη μείωση των εξόδων λειτουργίας 
των συστημάτων εκπαίδευσης (Peters, 2010:155). 

Με βάση έρευνες, κατά κύριο λόγο αμερικάνικες, τα πλεονεκτήματα των προγραμμάτων που 
προσφέρονται μέσω διαδικτύου ποικίλλουν. Ένα βασικό πλεονέκτημα είναι ότι τα ψηφιακά 
περιβάλλοντα μάθησης παρέχουν στους σπουδαστές την ελευθερία να μαθαίνουν οποτεδή-
ποτε και οπουδήποτε δύναται να βρίσκονται (Angiello, 2010, Cayner & McCann, 2004 στο 
Glover and Evans, 2012), σε αντίθεση με το συμβατικό τρόπο μάθησης που έχει αρκετούς 
περιορισμούς. Επιπρόσθετα, η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου δίνοντας έμφαση στο θέμα της 
επικοινωνίας και της αλληλεπίδρασης, προωθεί τους σπουδαστές να εστιάζουν σε μεθόδους 
διδασκαλίας όπως εκπαιδευτικές πλατφόρμες, δίκτυα, ασύγχρονες μεθόδους μάθησης και 
γενικά ό,τι μπορεί να προσδιορίζει την εμπλοκή του εκπαιδευόμενου, δημιουργώντας ένα 
ισοζύγιο μεταξύ «φανερών-δυναμικών» και «αφανών», «διακριτικών» σπουδαστών 
(Coleman, 2005). Ένα άλλο εξίσου σημαντικό πλεονέκτημα, σύμφωνα με προηγούμενη έ-
ρευνα, είναι ότι τα μαθήματα που πραγματοποιούνται μέσα σε ψηφιακά περιβάλλοντα μά-
θησης θεωρούνται από αρκετούς σπουδαστές λιγότερο αποθαρρυντικά συγκριτικά με τα μα-
θήματα που ακολουθούν τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας (Deal III, 2002). Ενδιαφέρον 
έχουν και τα αποτελέσματα της έρευνας των Harrington και Loffredo (2010), τα οποία απο-
καλύπτουν ότι η πλειοψηφία των εσωστρεφών εκπαιδευόμενων προτιμά τα μαθήματα μέσω 
διαδικτύου ενώ οι εξωστρεφείς δείχνουν μεγαλύτερη κλίση προς τα παραδοσιακά μαθήματα 
(Glover and Evans, 2012) . Όσο αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό, στα μαθήματα μέσω διαδι-
κτύου, φαίνεται ότι έχει κυρίαρχη θέση. Εξάλλου, βασική αρχή της εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης, της οποίας μορφή είναι η εκπαίδευση μέσω διαδικτύου, το εκπαιδευτικό υλικό χαρα-
κτηρίζεται από μετρησιμότητα, κατανόηση και αλληλεπίδραση με τον εκπαιδευόμενο, ενώ ο 
ρόλος του διδάσκοντα είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός σε όλη αυτή την διαδικασία 
μάθησης (Λιοναράκης, 2013). 

Παρά τη μεγάλη απήχηση των σπουδαστών, κυρίως στις ΗΠΑ, στη φοίτηση σε εκπαιδευτικά 
προγράμματα μέσω διαδικτύου, σημαντικό μειονέκτημα αποτελεί η μη ολοκλήρωση των 
σπουδών τους (Bowden, 2008, Kreideweis, 2005 στο Hart, 2012, Rodriguez, 2012). Αν και έ-
χουν δημοσιευτεί πολλές έρευνες σχετικά με το ποιες θεωρούνται οι καλύτερες μέθοδοι στην 
εκπαίδευση μέσω διαδικτύου (Billings, 2000, Cantrell, O’Leary & Ward, 2008, Moore & 
Hart,2004 στο Hart, 2012) λίγα είναι γνωστά για το πώς μπορεί  κανείς να αναγνωρίσει ένα 
μαθητή ο οποίος βρίσκεται σε κίνδυνο διαρροής στα πλαίσια ενός ψηφιοποιημένου μαθή-
ματος (Kerr, Rynearson & Kerr, 2006, Liu Gomez & Yen, 2009 στο Hart, 2012). Ένα άλλο μειο-
νέκτημα για πολλούς το οποίο συνδέεται και με το προαναφερθέν, είναι ότι οι σπουδαστές 
στα μαθήματα μέσω διαδικτύου, τείνουν να λειτουργούν μεμονωμένα σε χρόνο και χώρο, 
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κάτι το οποίο ελαχιστοποιεί τις πιθανότητες για αλληλεπίδραση μεταξύ των εκπαιδευομέ-
νων, το οποίο ο Tinto (1975) χαρακτηρίζει το κλειδί της σχολικής επιτυχίας (Glover and Evans, 
2012). Τέλος, αναφέρεται συχνά ότι το μάθημα μέσω διαδικτύου δεν είναι κατάλληλο για 
όλα τα αντικείμενα μελέτης. Ο Bejerano (2008) προτείνει ότι τα μαθήματα μέσω διαδικτύου 
είναι περισσότερο κατάλληλα για αντικείμενα που απαιτούν τη χρήση απλών γνωστικών λει-
τουργιών και λιγότερο κατάλληλα για μαθήματα που απαιτούν ανάλυση, σύνθεση και άλλες 
παρόμοιες λειτουργίες (Glover and Evans, 2012). Στον αντίποδα αυτής της άποψης, βρίσκο-
νται αρκετοί που υποστηρίζουν ότι χάρη στην αλματώδη ανάπτυξη των νέων τεχνολογιών 
όλα τα εμπόδια μπορούν να ξεπεραστούν αφού έχουμε ήδη εισέλθει στην ψηφιακή εποχή. 
Σύμφωνα με την II-Delpfi έρευνα που οργανώθηκε από το Υπουργείο Εκπαίδευσης και Επι-
στήμης της Γερμανίας το 1998, μετά το 2010, τα ψηφιακά πανεπιστήμια θα διαδοθούν πα-
ντού ενώ θα δημιουργηθούν ειδικευμένα εκπαιδευτικά δίκτυα μεταξύ πανεπιστημίων 
(Peters, 2010), προβλέψεις οι οποίες έχουν ήδη ξεκινήσει να λαμβάνουν χώρα στις ΗΠΑ ενώ 
οι ιδέες αυτές φαίνονται να ρέουν διεθνώς. 

Η νέα τάση των Μαζικών Ανοικτών Προγραμμάτων μέσω Διαδικτύου 

Μια νέα οπτική της μάθησης μέσω διαδικτύου έχει κάνει αισθητή την εμφάνισή της τα τε-
λευταία χρόνια στο διεθνή εκπαιδευτικό χώρο, προκαλώντας ποικίλες αντιδράσεις σε όλα τα 
επίπεδα των πρωταγωνιστών και ταυτόχρονα εγείροντας πολλούς προβληματισμούς. Πρό-
κειται για τα Μαζικά Ανοικτά Διαδικτυακά Μαθήματα, δηλαδή τα επονομαζόμενα MOOCs 
(Massive Open On-line Courses). Τα MOOCs είναι μαθήματα που διενεργούνται μέσα σε ψη-
φιακά περιβάλλοντα μάθησης (διαδικτυακά), είναι ανοικτά, δηλαδή η πρόσβαση των συμ-
μετεχόντων είναι ελεύθερη και δωρεάν, καθώς και το υλικό είναι ανοικτό και προσβάσιμο. 
Επίσης, οι διαδικασίες αξιολόγησης είναι ανοικτές και οι εκπαιδευόμενοι είναι ανοικτοί στην 
επιλογή μαθησιακού περιβάλλοντος (Rodriguez, 2012). Τα προγράμματα αυτά στοχεύουν σε 
μία ευρείας κλίμακας συμμετοχή σπουδαστών-φοιτητών (μαζικά). Ουσιαστικά τα MOOCs α-
ποτελούν μία πρόσφατη εξέλιξη της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης τα οποία στηρίζονται στη 
φιλοσοφία των ανοικτών προσβάσιμων πηγών (Open Resources) και στη χρήση ψηφιακών 
δικτύων (Computer Networks). Τα μαθήματα προσφέρονται με τη μορφή βιντεοσκοπημένων 
διαλέξεων σε εκπαιδευτική πλατφόρμα, όπου ο εκπαιδευόμενος μπορεί να αλληλεπιδράσει 
με τους άλλους συμφοιτητές του, ενώ συνοδεύονται από ηλεκτρονικές δραστηριότητες κα-
τανόησης, εμπέδωσης και ελέγχου, εργασίες για το σπίτι, παρέχεται  ηλεκτρονική ανατροφο-
δότηση, διαδραστικού πίνακα και αξιολόγηση στο τέλος των μαθημάτων (McAuley 
et.al,2010).  

Το πιο σημαντικό είναι ότι οι εκπαιδευόμενοι «αυτοοργανώνουν» τη συμμετοχή τους στα εν 
λόγω διαδικτυακά μαθήματα, ανάλογα με τους στόχους, το γνωστικό τους υπόβαθρο, τις δε-
ξιότητες και τα ενδιαφέροντά τους (ό.π). Ωστόσο μέχρι τώρα τα MOOCs δεν παρέχουν πιστω-
τικές μονάδες παρά μόνο πιστοποίηση σε συγκεκριμένα μαθήματα από τον υπεύθυνο καθη-
γητή. Λόγου χάρη στο Coursera, ένα διαπανεπιστημιακό δίκτυο συνεργασίας 64 Πανεπιστη-
μίων, το οποίο είναι ανοιχτό στην πρόσβαση και προσφέρει μαθήματα μέσω διαδικτύου, 
μπορεί κάποιος αφού ολοκληρώσει ένα μάθημα και αξιολογηθεί, να λάβει τη πιστοποίηση, 
ανάλογα με το επίπεδο στο οποίο θα έχει φτάσει. 
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Παρακολουθώντας τον ημερήσιο τύπο και το ενδιαφέρον της διεθνούς εκπαιδευτικής κοινό-
τητας, μπορεί να διαπιστώσει κανείς ότι η νέα αυτή τάση των MOOCs έχει αποικίσει για τα 
καλά το δημόσιο λόγο για την Ανώτατη Εκπαίδευση. Οι NY Times κάνουν λόγο για το «χρυσό 
χρόνο» της εκπαίδευσης μέσω διαδικτύου, αφού η νέα τάση φαίνεται να εξαπλώνεται γρη-
γορότερα από ότι το Facebook (NY Times, 2012), ενώ η Moody’s (2012) επισημαίνει ότι «η 
επανάσταση έχει ήδη ξεκινήσει». Από τη άλλη, η Guardian (2012) απαντά ότι το πρόγραμμα 
«Futurelearn» θα είναι η ευκαιρία του Ηνωμένου Βασιλείου να αντιμετωπίσει και να αντα-
γωνιστεί τα αμερικάνικα MOOCs.  

Κάνοντας μια μικρή αναδρομή στο παρελθόν, θα παρατηρήσει κανείς ότι απ’ τις αρχές της 
δεκαετίας του 2000 υπήρχαν διαδικτυακά μαθήματα, τα οποία ήταν ανοικτά στην πρόσβαση, 
όπως για παράδειγμα το Open Courseware πρόγραμμα μέσω διαδικτύου, το οποίο ξεκίνησε 
από το Πανεπιστήμιο Tubingen της Γερμανίας και εκτοξεύτηκε με τη συνεργασία του MIT και 
αργότερα του Yale, University του Michigan και του University of California Berkeley. Καθώς 
η νέα πολιτική άρχισε να εξαπλώνεται σε όλα τα μήκη και πλάτη του διεθνούς χώρου της 
Ανώτατης Εκπαίδευσης και να βρίσκει όλο και περισσότερους υποστηρικτές απ’ όλα τα επί-
πεδα των πρωταγωνιστών της εκπαίδευσης, εδραιώνεται σχεδόν δέκα χρόνια αργότερα, με 
την ονομασία MOOC, όρος που επινοήθηκε το 2008 κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος με 
τίτλο «Connectivism and Connective Knowledge», του David Cormier στο Πανεπιστήμιο της 
Manitoba (Rodriguez, 2012). Έκτοτε, νέα παραδείγματα τέτοιων μαθημάτων αναδύθηκαν στο 
πρόγραμμα σπουδών πολλών πανεπιστημίων. Κοινό χαρακτηριστικό όλων αυτών των πανε-
πιστημίων είναι η φήμη και το κύρος τους. Για παράδειγμα το edX, ένα διαπανεπιστημιακό 
δίκτυο συνεργασίας Πανεπιστημίων, το οποίο είναι ανοιχτό στην πρόσβαση και προσφέρει 
μαθήματα μέσω διαδικτύου, έχει προκύψει από τη σύμπραξη αρχικά δύο περιώνυμων πα-
νεπιστημίων, του MIT και του Harvard (EdX, 2010). Παρατηρείται λοιπόν το φαινόμενο πολ-
λών διαπανεπιστημιακών συνεργασιών, με σκοπό τη δημιουργία δικτύων με βάση τη φιλο-
σοφία των ανοιχτών, προσβάσιμων, εκπαιδευτικών πηγών (Open Resources), όπως το 
Coursera, το edX, το Udacity και πιο πρόσφατα το Futurelearn. 

Τα MOOCs δεν υπόσχονται σε καμία περίπτωση την προσφορά πτυχίου, ούτε ισοδυναμούν 
με Εκπαιδευτικά Ιδρύματα, όπως μπορεί να διαπιστώσει κανείς από τη φιλοσοφία που προ-
ωθούν μέσα από τις ιστοσελίδες τους. Η ομάδα-στόχος (target group), αποτελείται από ά-
τομα τα οποία επικεντρώνονται στη δια βίου εκπαίδευση και μάθηση, είτε για προσωπικούς 
είτε για επαγγελματικούς λόγους και όχι από ανθρώπους που επιθυμούν ένα πιστοποιημένο 
πτυχίο. Ωστόσο, το ACE (American Council of Education), έχει ήδη  δεσμευτεί να εξετάσει την 
περίπτωση προσφοράς πιστωτικών μονάδων σε συγκεκριμένα μαθήματα που προσφέρονται 
από το «Coursera». Επιπλέον, η ατζέντα του περιλαμβάνει μια γενική έρευνα του ρόλου και 
της συνεισφοράς των MOOCs καθώς και τη μελέτη σύνδεσης τους με το ακαδημαϊκό πτυχίο. 

Κριτική 

Το φαινόμενο των MOOCs αποτελεί μια από τις κυρίαρχες τάσεις στην Ανώτατη Εκπαίδευση. 
Θα μπορούσε να αναρωτηθεί κανείς, όμως, γιατί αυτή η τάση συναντά αυτήν την ανάπτυξη 
και τι άραγε έχουν να κερδίσουν οι πάροχοι αυτών των μαθημάτων μέσω διαδικτύου. Η συ-
ζήτηση που προκαλούν αυτού του είδους οι προβληματισμοί, σαφώς και δε μπορεί να ολο-
κληρωθεί στη παρούσα εργασία, αφενός γιατί είναι μεγάλη και πολυδιάστατη και αφετέρου 
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γιατί τα MOOCs είναι μία πολύ νέα τάση – μετρά μόλις λίγα χρόνια – συνεπώς και δεν υπάρ-
χουν αρκετές έρευνες που να εξετάζουν τους βαθύτερους σκοπούς κατασκευής μιας τέτοιας 
τάσης. Παρόλα αυτά, θα περιοριστούμε σε τρία σημεία τα οποία θεωρούμε ότι αποκαλύ-
πτουν τα βαθύτερα νοήματα που κρύβονται πίσω από τη δημιουργία αυτής της τάσης. 

Καταρχήν, ένας σημαντικός λόγος που θα ενίσχυε το εγχείρημα των MOOCs, είναι η άμεση, 
γρήγορη και αποτελεσματική διαφήμιση των πανεπιστημίων που λαμβάνουν μέρος σε αυτά 
τα δίκτυα και κατ’ επέκταση η αύξηση των εσόδων τους, μέσω των πιθανών μελλοντικών 
εγγραφών στα συνεργαζόμενα πανεπιστήμια. Ο WTO (World Trade Organization) το 2010, 
προτείνει στα πανεπιστήμια και τα εκπαιδευτικά ιδρύματα την ανάπτυξη πολιτικών προώθη-
σης των υπηρεσιών τους, προκειμένου να προσελκύσουν διεθνείς φοιτητές (Asderaki, 2012). 
Την ίδια χρονιά μάλιστα ο ίδιος διεθνής οργανισμός αναφέρει ότι η νέα τάση των διεθνοποι-
ημένων πολιτικών της Ανώτατης Εκπαίδευσης είναι η κινητικότητα των προγραμμάτων και 
όχι η κινητικότητα των οργανισμών ή των σπουδαστών (WTO,2010 στο Asderaki, 2012). Προ-
φανώς η ραγδαία εξέλιξη των MOOCs από τα τέλη του 2010 και έπειτα δεν είναι καθόλου 
τυχαία χρονικά, αλλά αντανακλά τη συγκυρία και τα κίνητρα των πρωταγωνιστών της εκπαί-
δευσης. Με μια γρήγορη ματιά συμπεραίνει κανείς το «κοινωνικό έργο» που αυτά τα πανε-
πιστήμια φαίνεται να προσφέρουν στα πλαίσια της Εταιρικής Κοινωνικής Υπευθυνότητας, 
δηλαδή  της πολιτικής ενός οργανισμού να δαπανά οικονομικούς πόρους, πέραν των 
νομικών του υποχρεώσεων, σε δραστηριότητες με κοινωνική ή και  περιβαλλοντική διά-
σταση, οι οποίες συμβάλλουν στην κοινωνική συνοχή και στην πολιτισμική ανύψωση 
του κοινωνικού ιστού (Gospel & Sako, 2010). Αν κάποιος όμως διεισδύσει περισσότερο σε 
αυτή τη λογική που ακολουθούν, ίσως και να διακρίνει τον «κερδώο Ερμή» (Ματθαίου, 
2008). Επιπρόσθετα, αυτού του είδους μάλιστα η ανοικτότητα και η ελεύθερη πρόσβαση στις 
εκπαιδευτικές πηγές, ελλοχεύει τον κίνδυνο που πολλοί χαρακτηρίζουν ως «McDonaldο-ποί-
ηση» της Ανώτατης Εκπαίδευσης, υπό το πρίσμα της αρνητικής χροιάς που ενυπάρχει στη 
μαζικότητα της «γνώσης»  (Hayes & Wynyard, 2006:20). 

Ένας δεύτερος λόγος που ενισχύει την προώθηση των MOOCs είναι ότι με το πάτημα ενός 
κουμπιού ο υποψήφιος σπουδαστής έχει άμεση πρόσβαση σε ένα μέρος του προγράμματος 
σπουδών των περιώνυμων πανεπιστημίων, που μέχρι τώρα ήταν «εκλεκτικά» προσπελά-
σιμα. Ανάλογα με τα κίνητρα του υποκειμένου μπορεί να δημιουργήσει ροές, να εκτοξεύσει 
συγκεκριμένα μαθήματα και να καταβυθίσει άλλα, διαμορφώνοντας επιμέρους τάσεις, οι ο-
ποίες θα μπορούσε κανείς να τολμήσει να συνδέσει με την αγορά εργασίας, γεγονός που 
προκαλεί και αυτό αρκετές ενστάσεις. Από μία άλλη οπτική επίσης, θα μπορούσε κάποιος να 
ισχυριστεί πως ένα τέτοιο εγχείρημα θέτει σε κίνδυνο τη διασφάλιση της ποιότητας του εκ-
παιδευτικού υλικού που διακινείται ελεύθερα στην περίπτωση που δε ληφθούν τα απαραί-
τητα μέτρα.Τέλος, ένας τρίτος λόγος για τον οποίο τα ΜOOCs φαίνεται να αποκτούν ολοένα 
και περισσότερους υποστηρικτές, είναι το φαινόμενο της «προσέλκυσης» εν δυνάμει ταλέ-
ντων.  Μέσω της ανοιχτής πρόσβασης που προσφέρουν αυτά τα προγράμματα, ο φοιτητής 
θεωρεί ότι έχει τη δυνατότητα να επωφεληθεί της γνώσης και του κύρους των περιώνυμων 
πανεπιστημίων και πιστεύει ότι μπορεί να διευρύνει τους ορίζοντές του, προσεγγίζοντας 
κατά κάποιο τρόπο το «αμερικάνικο όνειρο». Τα MOOCs άλλωστε αποτελούν αμερικάνικη 
κατασκευή. 
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Σύνοψη 

Η μάθηση μέσω διαδικτύου, ως μία μορφή εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, αποτελεί πλέον κυ-
ρίαρχη τάση. Εντούτοις, είναι προφανές ότι δεν μπορεί να αποτελέσει πανάκεια της εκπαί-
δευσης. Αν και υπάρχουν αρκετά πλεονεκτήματα στη μάθηση μέσω διαδικτύου (εξατο-
μικευμένη μάθηση, ανοικτότητα, προσβασιμότητα, μάθηση χωρίς χρονικούς και χωρι-
κούς περιορισμούς, ελκυστικότητα), το κυρίαρχο μειονέκτημα της διαρροής των εκπαι-
δευόμενων δημιουργεί αμφιβολία για την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα 
αυτών των προγραμμάτων, όταν συνδέεται με τη σωστή αξιοποίηση της μεθόδου αυ-
τής. Βέβαια, η μεικτή εκπαίδευση (blending learning), δηλαδή ο συνδυασμός παραδοσιακής 
και εξ αποστάσεως -συνήθως με τη μορφή on-line learning- φαίνεται να αποδεικνύεται ότι  
μελλοντικά θα αποτελέσει κυρίαρχη μορφή εκπαίδευσης στις περισσότερες περιπτώσεις 
(Watson, 2012:4). Σε ό,τι αφορά στη νέα τάση των MOOC, η οποία κερδίζει όλο και περισσό-
τερο έδαφος στο διεθνή χώρο της Ανώτατης Εκπαίδευσης, σαφώς και δε θα πρέπει να μας 
περνά απαρατήρητη. Από τη μία ο ενθουσιασμός ρέπει προς την υπερθεμάτιση, από την 
άλλη η καχυποψία ρέπει προς την αβάσιμη αποστροφή. Το σίγουρο είναι ότι μέσα από τη 
μελέτη, την ανάλυση και τη κριτική αυτής της τάσης μπορεί κάποιος να «μεταφράσει» τα 
κίνητρα των συντελεστών μιας τέτοιας κατασκευής, να αντιδράσει ανάλογα, είτε θετικά, είτε 
αρνητικά και να προβλέψει τη πορεία της. 
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Περίληψη 

Μέσα στο σύγχρονο και διαρκώς μεταβαλλόμενο εκπαιδευτικό σκηνικό, ο εκπαιδευτικός 
εξακολουθεί να θεωρείται καθοριστικός παράγοντας της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η 
διαρκής ανανέωση των προσόντων και των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών θα πρέπει να 
αποτελεί άμεση προτεραιότητα της εκπαιδευτικής πολιτικής, για την επίτευξη μακροπρό-
θεσμων και συνεχών βελτιώσεων των πρακτικών που χρησιμοποιούνται στη διδακτική δια-
δικασία. Με αυτόν τον τρόπο δύναται να επιτευχθεί η σταδιακή αλλαγή των σχολείων και η 
επιτυχής ανταπόκρισή τους στις νέες ανάγκες της εποχής. 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι, μέσα από τη βιβλιογραφική ερευνητική επισκόπηση, 
να αναδειχθούν εκείνοι οι παράγοντες που αφορούν στο σύγχρονο ρόλο του εκπαιδευτικού 
και που, υπό τις κατάλληλες κάθε φορά προϋποθέσεις, δύναται να βελτιώσουν το εκπαι-
δευτικό έργο. 

Λέξεις - κλειδιά: ρόλος εκπαιδευτικού, παράγοντες βελτίωσης εκπαιδευτικού έργου 
 

Εισαγωγή 

Οι ραγδαίες μεταβολές στην οικονομική, τεχνολογική και κοινωνική πραγματικότητα, δεν 
αφήνουν ανεπηρέαστο το χώρο της εκπαίδευσης και κατά συνέπεια και το ανθρώπινο κε-
φάλαιό της, τον εκπαιδευτικό.  

Σύμφωνα με στοιχειοθετημένες και εμπεριστατωμένες έρευνες, οι εκπαιδευτικοί διαμορ-
φώνουν το 40% της συνολικής επιρροής που έχει το σχολείο στους μαθητές (Darling-
Hammond & McLaughlin, 1996). Πολύ συχνά μάλιστα είναι τόσο ισχυρή η πεποίθηση ότι η 
ποιότητα του παρεχόμενου εκπαιδευτικού έργου εξαρτάται από την ποιότητα των εκπαι-
δευτικών, ώστε να υποσκιάζονται άλλοι παράγοντες που το διαμορφώνουν αφανώς, όπως 
το σύστημα διοίκησης, τα αναλυτικά προγράμματα, οι πόροι κ.ά. Δεν νοείται λοιπόν καλό 
σχολείο χωρίς καλούς εκπαιδευτικούς. Η κατανόηση της εκπαιδευτικής διεργασίας απαιτεί 
μια συστηματική διεπιστημονική διερεύνηση του μείζονος θέματος του τρόπου κατάκτησης 
της γνώσης, όπως και της κριτικής σκέψης (Τριλλιανός, 1997).  

Οι εκπαιδευτικοί, αν και δεν συγκροτούν μια ομοιογενή επαγγελματική ομάδα, αποτελούν 
μια κοινωνική κατηγορία εργαζομένων με ειδική συμβολή στην αναπαραγωγική λειτουργία 
της εκπαίδευσης. 

Πολλές από τις θέσεις για το νέο ρόλο του εκπαιδευτικού, ο οποίος καλείται να αναπτύξει 
ειδικές δεξιότητες, μπαίνοντας ταυτόχρονα σε διαδικασία συνεχούς αξιολόγησης, εκπορεύ-
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ονται από τον ΟΟΣΑ. Οι ενέργειες του Οργανισμού εστιάζουν στην αξιολόγηση και στη βελ-
τίωση των αποτελεσμάτων της εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς και στο πλαίσιο στο ο-
ποίο πρέπει να αναπτυχθεί η βασική εκπαίδευση στο νέο περιβάλλον της παγκοσμιοποιη-
μένης οικονομίας, που αναζητά νέες στρατηγικές μέσα από την προοπτική της διά βίου μά-
θησης. Για το σκοπό αυτό τα εκπαιδευτικά συστήματα των κρατών μελών (και όχι μόνο) 
αναλύονται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Τα δεδομένα, τα συμπεράσματα αλλά και οι ε-
πισημάνσεις που διατυπώνονται, δημοσιεύονται (ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008). 

Ο εκσυγχρονισμός των εκπαιδευτικών συστημάτων, προκειμένου η εκπαίδευση να συνει-
σφέρει στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών, δημιουργεί μια νέα εκπαιδευτική πραγματι-
κότητα, όπου η χρήση όρων της αγοράς (αποδοτικότητα, αποτελεσματικότητα, ποιότητα, 
αξιολόγηση) καθορίζει την όποια μεταρρυθμιστική προσπάθεια.  

Το σχολείο σήμερα, καλείται να αναλάβει πληθώρα ευθυνών διαδραματίζοντας ένα κεντρι-
κό ρόλο, που θα επιτρέπει την προσαρμογή των κοινωνιών στις βαθιές κοινωνικές, οικονο-
μικές και πολιτισμικές αλλαγές. Η ικανότητά του να εκπληρώσει της προσδοκίες της κοινω-
νίας στην οποία ανήκει, εξαρτάται άμεσα από τον τρόπο με τον οποίο το ίδιο αλλά και το 
προσωπικό του διαχειρίζεται την αλλαγή, αναπτύσσοντας εποικοδομητικές και αποτελε-
σματικές στρατηγικές, ικανές να αντιμετωπίσουν τις μελλοντικές ανάγκες (ΥΠΕ-
ΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2008).  

Ο Σύγχρονος Ρόλος του Εκπαιδευτικού 
 

Σημαντικός, πολυπαραμετρικός και απαιτητικός ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο 
σχολείο, το οποίο είναι ενταγμένο σε ένα διαρκώς μεταβαλλόμενο κόσμο. Ο εκπαιδευτικός 
γίνεται καθοδηγητής, σύμβουλος, διαμεσολαβητής. Είναι διευκολυντής των μαθητών, δη-
μιουργός ερεθισμάτων. Αλληλεπιδρά με τους μαθητές, εκπέμπει πνεύμα για συνεχείς βελ-
τιώσεις στις διαδικασίες, στην αναζήτηση πληροφοριών, στη συγγραφή εργασιών, στις κα-
τασκευές (Dickhauser, 2005). Παρακολουθεί τις τεχνολογικές καθώς και τις κοινωνικές εξε-
λίξεις. Μετακινείται από τον παραδοσιακό ρόλο του κυρίαρχου και της αυθεντίας στην τά-
ξη, σε ρόλο υποστήριξης των μαθητών.  

Χαρακτηριστικά του σύγχρονου εκπαιδευτικού είναι η επιδίωξη της ενεργοποίησης και της 
συμμετοχής του μαθητή στη διαδικασία της μάθησης και η καλλιέργεια μεθοδολογικών 
δεξιοτήτων για την αυτόνομη μάθηση, ώστε οι μαθητές να είναι ικανοί να ανταποκριθούν 
στα νέα διαρκώς εξελισσόμενα δυναμικά περιβάλλοντα. Επιπλέον οι εκπαιδευτικοί οφεί-
λουν να: 

• Δημιουργούν ένα ασφαλές και ελκυστικό σχολικό περιβάλλον, βασισμένο στον 
αμοιβαίο σεβασμό, στο καλό κλίμα και στη συνεργασία. 

• Στηρίζουν την ανάπτυξη της πλήρους και διά βίου μαθησιακής αυτονομίας των 
μαθητών, φροντίζοντας για την ολόπλευρη ανάπτυξη της προσωπικότητάς τους. 

• Διδάσκουν αποτελεσματικά και διαφοροποιημένα σε ανομοιογενείς τάξεις μαθη-
τών με διαφορετικό κοινωνικό και πολιτισμικό υπόβαθρο και με ευρύ φάσμα 
ικανοτήτων αλλά και αναγκών. 

• Συνεργάζονται στενά και εποικοδομητικά με τους συναδέλφους τους, με τους γονείς 
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και με την ευρύτερη κοινότητα. 
• Συμμετέχουν στην εξέλιξη του σχολείου, αναλαμβάνοντας δράσεις. 
• Αποκτούν νέες γνώσεις. 
• Χρησιμοποιούν τις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας στη δι-

δασκαλία. 
• Είναι ικανοί για αυτόνομη μάθηση, στο πλαίσιο της διαδικασίας συνεχούς επαγ-

γελματικής επιμόρφωσης και αυτομόρφωσης σε όλη τη διάρκεια της σταδιο-
δρομίας τους (δια βίου). 

• Συνεχίζουν να αναστοχάζονται σχετικά με τις πρακτικές τους και τις μεθοδολογικές 
προσεγγίσεις τους με συστηματικό τρόπο. 

• Ενσωματώνουν στη διδασκαλία τους τα αποτελέσματα της διδακτικής και της α-
καδημαϊκής έρευνας. 

• Αξιολογούν την αποτελεσματικότητα των διδακτικών στρατηγικών τους και τις τρο-
ποποιούν ανάλογα. 

• Αξιολογούν τις δικές τους ανάγκες επιμόρφωσης. 
• Τηρούν ηθικές αξίες και συμπεριφορές προάγοντας τη διαφάνεια, την αξιοκρατία, 

την ευσυνειδησία, τη συνέπεια και την κοινωνικότητα. 

Παράγοντες βελτίωσης του εκπαιδευτικού έργου 
 

Από την έρευνά μας (Ζωγόπουλος, 2011), έχουμε εντοπίσει ορισμένους παράγοντες που 
δύναται να συμβάλουν στη βελτίωση του εκπαιδευτικού και του έργου του. Οι παράγοντες 
αυτοί είναι:  

Επάρκεια Γνωστικού Αντικειμένου 
Ως «γνώσεις των εκπαιδευτικών» νοούνται οι εξειδικευμένες γνώσεις που σχετίζονται με το 
αντικείμενο της διδασκαλίας τους, και όχι μόνο οι ειλημμένες κατά τη διάρκεια των σπουδών 
γνώσεις, καθώς αυτές μπορεί να διαφέρουν από τις γνώσεις των εκπαιδευτικών καθώς αυτοί ερ-
γάζονται. Οι επιμορφούμενοι διδάσκονται περισσότερες γνώσεις και με περισσότερο εύλη-
πτο και κατανοητό τρόπο από καθηγητές με ισχυρό γνωστικό υπόβαθρο και λιγότερες γνώ-
σεις και με λιγότερο κατανοητό τρόπο από καθηγητές με χαμηλότερο γνωστικό υπόβαθρο 
(Ballou, 1996). Σημαντικό όμως ρόλο κατέχει η απόδοση των εκπαιδευτικών μέσα στην τάξη 
(Darling-Hammond, 1998). Στην τάξη κυρίαρχο ρόλο στην εκπαιδευτική προσέγγιση κατέχει 
η επικοινωνία σε όλο το εύρος της. Η επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο στη μετάδοση 
γλωσσικών μηνυμάτων οπτικά, ακουστικά ή σε συνδυασμό, αλλά και στη μετάδοση εξω-
γλωσσικών μηνυμάτων, τα οποία αφορούν τη γλώσσα του σώματος και αποκαλύπτουν 
πληροφορίες για την προσωπικότητα του εκπαιδευτικού, που είναι σπουδαιότατη στον 
κλάδο της εκπαίδευσης. Οι μαθητές υποκινούνται για υψηλές επιδόσεις και πειθαρχούν 
χάρη στις γνώσεις, στο ύφος και στην προσωπικότητα του εκπαιδευτικού. Η ποιότητα της 
διδασκαλίας είναι ο παράγοντας με το μεγαλύτερο σταθμιστή για την αξιολόγηση της ποιό-
τητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών (Rivkin, et.al, 1998), γεγονός που καταδεικνύει τη 
σπουδαιότητα του ρόλου του εκπαιδευτικού στην διαμόρφωση της ποιότητας της εκπαί-
δευσης. Σε κάθε περίπτωση το διδακτικό προσωπικό είναι αυτό που θα αναλάβει να φέρει 
σε πέρας τον αντικειμενικό σκοπό του σχολείου, που δεν είναι άλλος από την μόρφωση και 
εκπαίδευση των μαθητών. 
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Σχετικότητα με το Διδακτικό Αντικείμενο – Αναθέσεις 
Οι γνώσεις των εκπαιδευτικών και η σχετικότητα της ειδίκευσής τους με το διδασκόμενο 
αντικείμενο αποτελούν το υπόβαθρο που εγγυάται μία «εν δυνάμει» ποιοτική παροχή εκ-
παιδευτικών υπηρεσιών και επομένως αποτελεί προϋπόθεση για μία «εν δυνάμει» ποιοτι-
κή εκμάθηση.  

Όσο μεγαλύτερο είναι το επίπεδο της βαθμίδας εκπαίδευσης, και συνεπώς των απαιτούμε-
νων εξειδικευμένων γνώσεων, τόσο σπουδαιότερος θεωρείται ο ρόλος του παράγοντα 
της σχετικότητας ειδίκευσης του εκπαιδευτικού με το διδασκόμενο αντικείμενο. Υπάρ-
χουν ορισμένοι τρόποι για τη μέτρηση και εκτίμηση της διδασκαλίας εκτός γνωστικού αντι-
κειμένου. Ένας τρόπος είναι η εύρεση του ποσοστού των διδασκόντων για κάθε τάξη, οι 
οποίοι διδάσκουν κάποιο γνωστικό αντικείμενο χωρίς να έχουν λάβει εκπαίδευση πάνω στο 
συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο. Ωστόσο, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί οι οποίοι δι-
δάσκουν μαθήματα εκτός του γνωστικού αντικειμένου των σπουδών τους διδάσκουν και 
αρκετά μαθήματα συναφή με το αντικείμενο σπουδών τους, και γι’ αυτό η προσέγγιση αυ-
τή υποεκτιμά ή υπερεκτιμά το ζήτημα, χωρίς να μπορέσει να συλλάβει τις πραγματικές δια-
στάσεις του.  

Οι μελετητές έχουν χρησιμοποιήσει δύο ατελείς προσεγγίσεις για την έννοια της διδασκα-
λίας εκτός γνωστικού πεδίου. Η πρώτη προσέγγιση είναι η προσέγγιση “any-mismatch” και 
η δεύτερη είναι η προσέγγιση “mainassignment” (Ingersoll, 1999). Η προσέγγιση “any-
mismatch” κατηγοριοποιεί διδάσκοντες ως «εκτός γνωστικού αντικειμένου» στην περίπτω-
ση που διδάσκουν τουλάχιστον ένα μάθημα το οποίο δεν είναι συναφές με το γνωστικό 
πεδίο ειδίκευσής τους, οπότε και οι εισροές στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι σαφώς 
μικρότερες από αυτές που θα προσέφερε ένας ειδικευμένος εκπαιδευτικός. Η προσέγγιση 
“mainassignment” κατηγοριοποιεί τους διδάσκοντες ως εκτός γνωστικού αντικειμένου, μό-
νο εάν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού αριθμού μαθημάτων που διδάσκουν δεν εί-
ναι συναφή με το γνωστικό πεδίο ειδίκευσής τους.  

Επειδή οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί δεν διδάσκουν στο μεγαλύτερο ποσοστό μαθήματα 
«εκτός γνωστικού αντικειμένου», θεωρείται εξαιρετικά χρονοβόρο να εκτιμηθεί το ποσοστό 
των εκπαιδευτικών που διδάσκουν «εκτός γνωστικού αντικειμένου» σε κάποιο συγκεκριμέ-
νο μάθημα. Πάντως, η διδασκαλία γνωστικών αντικειμένων μη σχετικών με το αντικείμενο 
ειδίκευσης επηρεάζει αρνητικά τη διαδικασία της εκμάθησης και συνεπώς τις μαθησιακές 
εκροές (Goldhaber & Brewer, 1999).  

Επαγγελματική Ενδυνάμωση – Ανάπτυξη 
Η ενδυνάμωση αναφέρεται ως μία διαδικασία, η οποία καθιστά ικανό το ανθρώπινο δυνα-
μικό μίας επιχείρησης να λαμβάνει αποτελεσματικές και αποδοτικές αποφάσεις ποιότητας, 
οι οποίες θα οδηγήσουν την επιχείρηση σε συνεχείς ποιοτικές βελτιώσεις (Dimitriades, 
2000).  

Στο χώρο της εκπαίδευσης, η επαγγελματική ενδυνάμωση του εκπαιδευτικού είναι μια 
συνεχής διαδικασία η οποία περιλαμβάνει τόσο τυπικές διαδικασίες (συμμετοχή σε σεμι-
νάρια, ημερίδες, προγράμματα δραστηριοτήτων κ.ά.), όσο και άτυπες (δημοσίευση άρθρων 
σε περιοδικά ή βιβλία, συμμετοχή με ανακοινώσεις σε συνέδρια κ.ά.).  
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H επαγγελματική ενδυνάμωση των εκπαιδευτικών αποτελεί μια διαδικασία που είναι πιο 
αποτελεσματική όταν βασίζεται στο σχολείο και συνδέεται με συγκεκριμένες καθημερινές 
δραστηριότητες εκπαιδευτικών και μαθητών (Dudzinski, et.al., 2000). Θεωρείται συνεργατική 
διαδικασία, καθώς ο αναστοχασμός των εκπαιδευτικών δεν γίνεται μόνο μεμονωμένα, αλλά 
σε αλληλεπίδραση με άλλους εκπαιδευτικούς, με στελέχη της εκπαίδευσης, με γονείς και, 
γενικότερα, σε αλληλεπίδραση με την εκπαιδευτική κοινότητα (Clement & Vanderberghe, 
2000). Οι διαστάσεις της επαγγελματικής ενδυνάμωσης συνδέονται με μια δια βίου επι-
μόρφωση των εκπαιδευτικών, η αναγκαιότητα της οποίας ενισχύεται και από τις συνεχείς 
κοινωνικές και γνωστικές μεταβολές, οι οποίες δημιουργούν νέες ανάγκες σε σχέση με τα 
προσόντα και τον ρόλο του εκπαιδευτικού.  

Επίσης, η επαγγελματική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, δεν περιορίζεται απλώς στην από-
κτηση ή τη διεύρυνση των γνώσεων γύρω από ένα θέμα ή την απόκτηση δεξιοτήτων γύρω 
από τη διδασκαλία. Είναι η διαδικασία μέσω της οποίας οι εκπαιδευτικοί αποκτούν και α-
ναπτύσσουν κριτικά τη γνώση, τις δεξιότητες και τη συναισθηματική νοημοσύνη, που είναι 
απαραίτητες για το σωστό τρόπο επαγγελματικής συνείδησης. Η επαγγελματική ανάπτυξη 
περιλαμβάνει την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων σε καινούρια θέματα, τη συμπλήρω-
ση γνώσεων που έχουν αποκτηθεί από παλιά, την προώθηση της διδακτικής ικανότητας, 
την ανάπτυξη της ικανότητας συνεργασίας και τη βαθύτερη συνειδητοποίηση του επαγγέλ-
ματος του εκπαιδευτικού. 

Η προσδοκία της επαγγελματικής ανάπτυξης συνδέεται με την προσδοκία αλλαγών στις 
εκπαιδευτικές πρακτικές και πεποιθήσεις, τη δημιουργία κλίματος αλληλοκατανόησης στο 
χώρο εργασίας και τη βελτίωση της επίδοσης των μαθητών. Έμφαση δίνεται στις διαδικασί-
ες οι οποίες οδηγούν στην επαγγελματική ανάπτυξη, μέσα από τις οποίες επιδιώκεται η 
ανάπτυξη ιδεών και οραμάτων στο επάγγελμα του εκπαιδευτικού σε σχέση με τη σχολική 
κουλτούρα, την επαγγελματική ευθύνη, την επικοινωνία και τη συνειδητοποίηση του ευρύ-
τερου κοινωνικού ρόλου του εκπαιδευτικού. 

Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών είναι αναγκαία για τη διατήρηση του ενδια-
φέροντος για το επάγγελμά τους. Η δημιουργία προκλήσεων στην καθημερινή εργασία των 
εκπαιδευτικών, καθώς και η ενθάρρυνση των εκπαιδευτικών να επιδιώξουν να εφαρμό-
σουν νέες γνώσεις και καινοτομίες, προβάλλουν αναγκαίες στην κατεύθυνση της επαγγελ-
ματικής ανάπτυξής τους. Η επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών συνδέεται ενίοτε 
με την «εξωτερική» παρακίνηση για επαγγελματική προαγωγή.  

Επιμόρφωση και Κατάρτιση 
Η εκπαίδευση και επιμόρφωση του ανθρώπινου δυναμικού, ώστε να μπορεί να αντεπεξέλ-
θει στις σύγχρονες αυξημένες απαιτήσεις, αποτελεί βασικό στοιχείο των εκπαιδευτικών 
οργανισμών που επιδιώκουν ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών (Crosby, 1984).  

Οι αιτίες που καθιστούν αναγκαία τη συνεχή επιμόρφωση, σχετίζονται με τις σημαντικές 
αλλαγές ή τις επικρατούσες συνθήκες στο συγκείμενο περιβάλλον της χώρας αλλά και πα-
γκοσμίως. Η ανταπόκριση στις σύγχρονες δυναμικές κοινωνίες της γνώσης και της μάθησης 
καθ’ όλη τη διάρκεια και σε κάθε χώρο, διαμορφώνει έναν νέο ρόλο του εκπαιδευτικού. Ο 
νέος αυτός ρόλος θέτει ως βασική προτεραιότητα τη βελτίωση της επιμόρφωσης-
κατάρτισης του εκπαιδευτικού, ο οποίος αντιμετωπίζεται πλέον ως δια βίου εκπαιδευό-
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μενος καθώς εισέρχεται στο επάγγελμα με συγκεκριμένες βασικές γνώσεις και δεξιότητες 
και στη συνέχεια αποκτά νέες γνώσεις και εμπειρίες.  

Οι επιμορφωτικές ανάγκες πρέπει να διαμορφώνονται με βάση τις μελλοντικές εξελίξεις, 
ώστε να ανταποκρίνονται στα ποιοτικά χαρακτηριστικά των μεταβολών των ερευνητικών 
δεδομένων και της παιδαγωγικής. Η στρατηγική της επιμόρφωσης πρέπει να είναι μια συ-
ντονισμένη και συστηματική διαδικασία, που να αποβλέπει στη σταθερή αναβάθμιση των 
γνώσεων και των ικανοτήτων του εκπαιδευτικού δυναμικού, για να καταστεί αποτελεσμα-
τική στην επίτευξη των στόχων της ποιοτικής εκπαίδευσης.  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη βελτίωση της ποι-
ότητας και της αποδοτικότητας της εκπαίδευσης, γιατί συντελεί στην επαγγελματική ανά-
πτυξη των εκπαιδευτικών καθώς οι εκπαιδευτικοί μετασχηματίζουν συνεχώς την πρακτική 
τους μέσα από την εμπειρία και τη συμμετοχή τους σε τυπικές και άτυπες μορφές επι-
μόρφωσης. Η επιμόρφωση συνεπάγεται υψηλής ποιότητας αρχική κατάρτιση, που παρέχει 
στους εκπαιδευτικούς τόσο την ακαδημαϊκή γνώση, όσο και την πρακτική άσκηση στις με-
θόδους διδασκαλίας, με έμφαση στα μεταβαλλόμενα περιεχόμενα των γνωστικών αντικει-
μένων, στην παιδαγωγική χρήση των ΤΠΕ, στη διαπολιτισμική αγωγή και τη διαχείριση της 
πολυμορφίας του μαθητικού δυναμικού, στους νέους τρόπους μάθησης.  

Οι εκπαιδευτικοί έχουν ανάγκη ενός υψηλού επιπέδου γενικής μόρφωσης, ώστε να μπο-
ρούν να εμβαθύνουν στα θέματα που διδάσκουν, αυξάνοντας παράλληλα την ικανότητά 
τους στην απόκτηση σύνθετων καινοτόμων και ευέλικτων επαγγελματικών δεξιοτήτων 
(Shapiro, 2000). Είναι ανάγκη να μελετηθούν οι τρόποι διασύνδεσης της επιμόρφωσης με τη 
σχολική πράξη ως ζωτική και συνεχής διαδικασία ποιότητας του εκπαιδευτικού συστήματος. 
Συνεπώς, μια καταγραφή και αξιολόγηση των μέχρι τώρα δεδομένων της επιμόρφωσης, σε 
συνδυασμό με τη διερεύνηση του επαγγελματικού προφίλ των εκπαιδευτικών, μπορεί να ο-
δηγήσει στη δημιουργία ενός συστήματος διασφάλισης της ποιότητας των επιμορφωτικών 
δράσεων. Η προετοιμασία και η κατάρτιση των εκπαιδευτικών, τόσο η αρχική, όσο και η 
συνεχιζόμενη, θα πρέπει να συνιστούν ολοκληρωμένες διαστάσεις των εθνικών εκπαιδευτι-
κών πολιτικών. 

Ικανοποίηση από το Επάγγελμα 
Ο εκπαιδευτικός θέλει να έχει το ρόλο του «σύγχρονου εκπαιδευτικού» αλλά οι εκπαιδευ-
τικές τους πρακτικές είναι σε πολλές περιπτώσεις επηρεασμένες από τις δασκαλοκεντρικές 
μαθητικές του εμπειρίες και συνήθως αναπαράγονται στη διδακτική πράξη. Έτσι, ενώ υπο-
στηρίζει τις αρχές της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας, συνήθως ακολουθεί δασκαλοκεντρι-
κές εκπαιδευτικές πρακτικές. Επίσης, υιοθετεί την ομαδοσυνεργατική μεθοδολογία αλλά 
την εφαρμόζει συνήθως με τυπική μορφή και όχι με ουσιαστική (λειτουργία ομάδων-
διδακτική μεθοδολογία).  
 
Ο εκπαιδευτικός του σήμερα είναι δυσαρεστημένος από τις γενικότερες καταστάσεις που 
συμβαίνουν καθημερινά στον εκπαιδευτικό χώρο, γεγονός που τον αποθαρρύνει στις κα-
θημερινές του πρακτικές. Αντιμετωπίζει εμπόδια (διδακτικός χρόνος, μεγάλος όγκος της 
διδακτέας ύλης, δυσκαμψία του αναλυτικού προγράμματος, παρεμβάσεις διευθυντών, κα-
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χυποψία συναδέλφων, διαχείριση κρίσεων και τάξης, αυξημένη διοικητική εργασία) που 
αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες σε καινοτόμες προσπάθειές του.  
Ο αυστηρά διαρθρωμένος, έντονα συγκεντρωτικός χαρακτήρας της δομής του εκπαιδευτι-
κού μας συστήματος, σε συνδυασμό με την ραγδαία τεχνολογική ανάπτυξη και την ατέρμο-
νη συσσώρευση γνώσεων, ασκούν έντονες επιδράσεις στο επίπεδο της επαγγελματικής ι-
κανοποίησης των εκπαιδευτικών και αποτελούν πηγή άγχους, επηρεάζοντας αρνητικά τόσο 
την ποιότητα του εκπαιδευτικού έργου που επιτελείται όσο και την υγεία, ψυχολογική και 
σωματική, του εκπαιδευτικού, οδηγώντας τον μέχρι και στην εξουθένωση (Brown & Ralph, 
1998). Ο εκπαιδευτικός, για να επιτελέσει το κοινωνικό του λειτούργημα, θα πρέπει να αι-
σθάνεται ικανοποίηση από την άσκηση του επαγγέλματός του, κυρίως ηθική. Η ασφάλεια 
και οι συνθήκες εργασίας (κλίμα) είναι επίσης ιδιαίτερα σημαντικές διαστάσεις.  

Εμπειρία 
Η εμπειρία είναι ένας ιδιαίτερα σημαντικός παράγοντας. Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
συμβάλουν καταλυτικά στη δημιουργία κατάλληλου κλίματος, στη βελτίωση των εκπαιδευτικών 
διεργασιών, στη συνεργασία και στην επικοινωνία, στον αναστοχασμό και την ενσυναίσθηση. 

Σε συνεργατικές δραστηριότητες, μπορούν να συνεργάζονται και να ενδυναμώσουν τους 
πιο άπειρους εκπαιδευτικού, καθώς κατανοούν τους διαφορετικούς μηχανισμούς μάθησης και 
υποκίνησης των μαθητών και υποστηρίζουν τη διανοητική και την ευρύτερη ανάπτυξη της προ-
σωπικότητάς τους.  

Αντιλαμβάνονται καλύτερα λόγω της εμπειρίας την αναθεώρηση των πλάνων διαχείρισης 
και ανάπτυξης ανθρωπίνων πόρων, προλαμβάνουν ή και επιλύουν τα προβλήματα στις διεργα-
σίες που επιτελούν και δεν τα μεταθέτουν στον εκπαιδευτικό της επόμενης τάξης, οπότε υφίσταται 
αποτελεσματικότερη υλοποίηση των διαλειτουργικών συνεργατικών πρωτοβουλιών.  

Οι έμπειροι εκπαιδευτικοί μπορούν επίσης να βοηθήσουν περισσότερο από τους άπειρους 
στη Διαδικασία Ανάπτυξης Στρατηγικής, λόγω του ότι μπορούν να συγκρίνουν τη λειτουρ-
γία του σχολείου που υπηρετούν με σχολεία όπου έχουν εργαστεί. Επιπλέον, μπορούν να 
επιτελέσουν αποτελεσματικότερη ανάλυση του εσωτερικού και του εξωτερικού περιβάλ-
λοντος.  

Εναρμονίζουν καλύτερα από τους άπειρους εκπαιδευτικούς τους βραχυπρόθεσμους (αφο-
μοίωση γνώσεων στο πέρας ενός μαθήματος) μεσοπρόθεσμους (αφομοίωση στο πέρας 
ενός τριμήνου) και μακροπρόθεσμους στόχους της εκπαιδευτικής διαδικασίας (αφομοίω-
ση στο τέλος του σχολικού έτους) και αξιοποιούν την ανατροφοδότηση από τους μαθητές.  

Χρήση Καινοτόμων Διδακτικών Μεθόδων και Πρακτικών 
Οι προτεινόμενες διδακτικές πρακτικές κάθε γνωστικού αντικειμένου θα πρέπει να 
προωθούν τη διαθεματική-διεπιστημονική προσέγγιση. Η διαθεματική ολιστική προ-
σέγγιση περιορίζει τον γνωσιοκεντρικό και δασκαλοκεντρικό προσανατολισμό της διδα-
σκαλίας, αξιοποιώντας στο μέγιστο δυνατό βαθμό τον σχολικό χρόνο.  

Οι διδακτικές πρακτικές οφείλουν να βρίσκονται σε αντιστοιχία με τους σκοπούς και τους 
στόχους κάθε γνωστικού αντικειμένου και να επιλέγονται ανάλογα με τη διδακτική ενό-
τητα, τις ανάγκες των μαθητών, τις συνθήκες του σχολείου και τα διατιθέμενα μέσα, ενώ 
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κατά τη διδακτική μεθοδολογία θα πρέπει να προωθείται η διαθεματικότητα, η ομαδοσυ-
νεργατική διδασκαλία, να γίνεται χρήση εποπτικών μέσων, να αξιοποιούνται οι παρεχό-
μενες υποδομές και να γίνεται προσαρμογή στις ιδιαίτερες ανάγκες της τάξης, έτσι ώστε να 
εξασφαλίζεται η ουσιαστική εμπλοκή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία καθώς η 
οργάνωση της διδασκαλίας οφείλει να ανταποκρίνεται στο επίπεδο, τις προσωπικές ιδιαι-
τερότητες και χαρακτηριστικά των μαθητών αλλά και στο γενικότερο κλίμα της σχολικής 
τάξης (Vollmeyer & Rheinberg, 2005)  

Η μάθηση μπορεί να πραγματοποιηθεί σε δύο επίπεδα, όπου τα περιεχόμενα της μάθησης 
είναι διαφορετικά, στο γνωστικό και το συγκινησιακό επίπεδο (Cleary, 1996). Κάθε μαθητής 
αντιλαμβάνεται τη νέα γνώση διαφορετικά. Άλλος χρειάζεται να τη δει, άλλος να την ακού-
σει και άλλος να πειραματισθεί μαζί της, ανάλογα με τον προσωπικό του τρόπο μάθησης. 
Θα πρέπει λοιπόν οι εκπαιδευτικοί να έχουν την ικανότητα να μεταβάλλουν τις μεθόδους 
διδασκαλίας τους, όσο αυτό είναι εφικτό, και να το προσαρμόζουν στις εκάστοτε απαιτή-
σεις των μαθητών. Η διαφοροποίηση των μεθόδων διδασκαλίας θα πρέπει να γίνεται ως 
προς το στόχο, το αποτέλεσμα, τη μαθησιακή δραστηριότητα, τον ρυθμό, την ανατροφοδό-
τηση και το βαθμό δυσκολίας των διδακτικών υλικών, καθώς ο μαθητής εκτός από ποικιλία 
περιεχομένου, χρειάζεται και ποικιλία μεθοδολογικών προσεγγίσεων. Ορισμένες μέθοδοι 
είναι η οργανωσιακή μάθηση, η βιωματική μάθηση, ο βιοπαιδαγωγισμός, η ομαδοσυνερ-
γατική μάθηση, οι εκπαιδευτικές τεχνικές (η τεχνική της εισήγησης, τα εκπαιδευτικά παιχνί-
δια, ο πειραματισμός μέσω διερώτησης, η εννοιολογική χαρτογράφηση, τα εκπαιδευτικά 
σενάρια), κ.ά. 

Χρήση Τ.Π.Ε. 
Η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στα εκπαιδευτικά συστήματα των ανεπτυγμένων χωρών, όπως και 
στο δικό μας, είναι ιδιαίτερα σημαντική και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για τη βελ-
τίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Οι τεχνολογίες αυτές είναι σε θέση να μεταβάλλουν 
σημαντικά την ισχύουσα κατάσταση στην εκπαίδευση και να συνεισφέρουν, τόσο στην καλ-
λιέργεια μιας νέας παιδαγωγικής αντίληψης, διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς και βιω-
ματικούς τρόπους μάθησης, όσο και στην ανάπτυξη νέων στάσεων και δεξιοτήτων 
(McNabb, 1999), καθώς και στην ανάπτυξη καινοτόμων παιδαγωγικών πρακτικών (Kankaan-
ranta, 2005). Η ανάγκη αποτελεσματικών διδακτικών προσεγγίσεων και νέων διδακτικών 
και μαθησιακών μοντέλων που έχει δημιουργήσει η εισαγωγή της ΤΠΕ, είναι πλέον επιτα-
κτική. 

Η ενσωμάτωση είναι μια πολύπλοκη και πολυδιάστατη διαδικασία καθώς σηματοδοτεί την 
υιοθέτηση ποικίλων μεθόδων και διαφοροποιείται από τις παραδοσιακές μεθόδους διδα-
σκαλίας.  

Ένα από τα στοιχεία που συμβάλλουν στην όχι τόσο θετική στάση των εκπαιδευτικών απέ-
ναντι στην τεχνολογία, αποτελεί και η έλλειψη επαρκών και ωφέλιμων εκπαιδευτικών σε-
ναρίων, που μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως παραδείγματα ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην 
τάξη. Επίσης, οι κυριότεροι λόγοι για τη μη ικανοποιητική διδασκαλία της ΤΠΕ οφείλονται 
στην έλλειψη εξοικείωσης καθώς και στην ανεπαρκή σχεδίαση και οργάνωση των μαθημά-
των και των συναφών ασκήσεων.  
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Ο ρόλος του εκπαιδευτικού θα πρέπει να προσαρμοστεί στις νέες ανάγκες που δημιουρ-
γούνται από τη χρήση των ΤΠΕ στην τάξη και θα πρέπει να είναι συνεργατικός, συμβουλευ-
τικός, προσφέροντας στους μαθητές ευκαιρίες για αυτενέργεια, αναζήτηση και επεξεργα-
σία της πληροφορίας, αλληλεπίδραση, αλλά και διάθεση αυτοαξιολόγησης καθώς και κριτι-
κής ματιάς πάνω στη δουλειά τους (Zakopoulos, 2005)  

Επάρκεια Διδακτικού Προσωπικού 
Η επάρκεια του διδακτικού προσωπικού θα πρέπει να εξεταστεί τόσο από ποσοτική όσο και 
από ποιοτική άποψη. Η στελέχωση του σχολείου με το αναγκαίο και επαρκώς καταρτισμένο 
διδακτικό προσωπικό αποτελεί ένα βασικό παράγοντα για την επιτυχία των επιδιώξεων του 
σχολείου.Θα πρέπει να εξεταστεί εάν ο αριθμός των εκπαιδευτικών είναι επαρκής για να 
καλύψει τις ανάγκες του αναλυτικού προγράμματος σπουδών, καθώς και τις ανάγκες των 
μαθητών, λαμβάνοντας υπόψη τον αριθμό τους και τη σύνθεσή τους.  

Η σχετική νομοθεσία προδιαγράφει τις ανάγκες της σχολικής μονάδας και του αναλυτικού 
προγράμματος σπουδών, ιδιαίτερα όταν καθορίζει τα μαθήματα, τις ώρες διδασκαλίας κά-
θε μαθήματος, τις ώρες διδασκαλίας ανά εκπαιδευτικό κ.α. Κατά συνέπεια, θα πρέπει να 
διερευνηθεί η επάρκεια κάλυψης των θέσεων των εκπαιδευτικών από μόνιμο ή έκτακτο 
προσωπικό.  

Αξιολόγηση 
Άρρηκτα συνδεδεμένη με την έννοια της ποιότητας είναι η έννοια της αξιολόγησης. Η αξιο-
λόγηση είναι μια διαδικασία συστηματικής και κριτικής ανάλυσης που οδηγεί σε κρίσεις 
ή/και συστάσεις για βελτίωση της ποιότητας του σχολείου.  

Η αξιολόγηση του εκπαιδευτικού έργου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας ευρύτερης δια-
δικασίας που περιλαμβάνει τον εντοπισμό των προβλημάτων, την ιεράρχηση των στόχων, 
την ανάδειξη των δυνατοτήτων, την αξιοποίηση των ερευνητικών προσπαθειών της επιστη-
μονικής κοινότητας, τον εκπαιδευτικό σχεδιασμό, την αποτίμηση του εκπαιδευτικού έργου 
και τον επανασχεδιασμό του. Ως εκπαιδευτική αξιολόγηση ορίζεται: «το σύνολο εκείνο των 
οργανωμένων συστηματικών διαδικασιών που στοχεύουν στην αποτίμηση και τον προσ-
διορισμό της πορείας των αποτελεσμάτων όλων των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδι-
κασίας-βιβλίων, προγραμμάτων, μεθόδων υποδομής, μαθητών και εκπαιδευτικών» (Αν-
δρέου, 1999).  

Η αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έργου έτσι όπως αναγιγνώσκεται στη σχετική νομοθεσία, 
συμψηφίζει τη συνεχή βελτίωση της διδακτικής πρακτικής, την ποιοτική ανάπτυξη της σχο-
λικής ζωής, την επιτάχυνση της υλοποίησης του εκπαιδευτικού προγράμματος, την άμ-
βλυνση των ανισοτήτων λειτουργίας μεταξύ των διαφόρων σχολικών μονάδων, τη μείωση 
της γραφειοκρατικής διαδικασίας, την ταχύτερη μετάδοση των πληροφοριών, την αρτιότε-
ρη διοίκηση και λειτουργία των σχολικών μονάδων, την επισήμανση των αδυναμιών του 
εκπαιδευτικού συστήματος, την αποτίμηση των προσπαθειών και την κινητοποίηση όλων 
των παραγόντων της εκπαιδευτικής διαδικασίας για την αναβάθμιση του συνολικού εκπαι-
δευτικού αποτελέσματος.  
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Συμπεράσματα 
Συμπερασματικά, η ποιότητα της εκπαίδευσης σε μια χώρα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό 
από την ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Ο κυριότερος παράγοντας που φαίνεται 
να επηρεάζει τις μαθητικές επιδόσεις είναι η ποιότητα του εκπαιδευτικού προσωπικού. Η 
κατάσταση αποτυπώνεται κατεξοχήν στο Λύκειο. Οι επιπτώσεις για τον μαθητή, σύμφωνα με 
έρευνες, ενός χαμηλής ποιότητας δασκάλου στα πρώτα χρόνια του σχολείου, μπορεί όχι 
απλώς να είναι αρνητικές αλλά και μη αντιστρέψιμες. Όπως δείχνει μια σειρά ερευνών, οι 
μαθητές που δεν κάνουν αρκετή πρόοδο τα πρώτα χρόνια στο δημοτικό σχολείο, λόγω ενός 
όχι τόσο καλού δασκάλου, έχουν ελάχιστες πιθανότητες να ανακάμψουν αργότερα. Διάφο-
ρες μελέτες που λαμβάνουν υπόψη τους όλους τους παράγοντες δείχνουν ότι οι μαθητές 
που διδάσκονται από καλούς εκπαιδευτικούς θα προχωρήσουν με τριπλάσια ταχύτητα από 
ότι μαθητές με λιγότερο επαρκείς εκπαιδευτικούς.  

Παρά την επίσημη υιοθέτηση νέων διδακτικών προδιαγραφών στην υποχρεωτική εκπαίδευ-
ση, όπως η μαθητοκεντρική και ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, η διδακτική πράξη ακολου-
θεί στη χώρα μας συνήθως τον παραδοσιακό τρόπο της δασκαλοκεντρικής μετωπικής διδα-
σκαλίας, την περιορισμένη χρήση εποπτικών μέσων, εργαστηρίων και Νέων Τεχνολογιών.  

 Ένα άλλο χαρακτηριστικό στοιχείο των καλών εκπαιδευτικών συστημάτων είναι ότι δίνουν 
μεγάλη έμφαση στη σωστή επιλογή των ατόμων που θα αναλάβουν ηγετικό ρόλο στο σχο-
λείο. Πολλές έρευνες δείχνουν ότι χωρίς έναν αποτελεσματικό και ικανό ηγέτη, ένα σχολείο 
είναι αδύνατο να αναπτύξει μια κουλτούρα υψηλών προσδοκιών ή να προσπαθεί να επιτύ-
χει συνεχή βελτίωση. Ο βασικός ρόλος του διευθυντή ενός σχολείου είναι η επίβλεψη της 
ποιότητας της διδασκαλίας του απασχολούμενου εκπαιδευτικού προσωπικού.  

Οι παράγοντες που καταγράψαμε, μπορούν, υπό τις κατάλληλες κάθε φορά προϋποθέσεις 
και υπό το εκάστοτε συγκείμενο πλαίσιο, να συμβάλουν καθοριστικά στη βελτίωση των εκ-
παιδευτικών διαδικασιών. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία εντάσσεται στις προσπάθειες να διερευνηθεί αν το ψηφιακό παιχνίδι 
εκτός από μέσο ψυχαγωγίας και ευχαρίστησης αποτελεί πηγή μάθησης και κοινωνικής 
προσαρμογής. Το πλαίσιο του προβληματισμού μας προέκυψε από το γεγονός ότι οι μαθη-
τές εμφανίζουν έντονο ενδιαφέρον για τα ψηφιακά παιχνίδια, ενώ αντίθετα το ενδιαφέρον 
τους για τα σχολικά μαθήματα και η συγκέντρωση τους στα γνωστικά αντικείμενα κατά την 
διάρκεια του μαθήματος κρίνονται πολλές φορές περιορισμένα. Το ενδιαφέρον της έρευ-
νας έγκειται στο γεγονός ότι έλαβε χώρα σε Επαγγελματικό Λύκειο στο οποίο προσέρχονται 
μαθητές από διάφορες περιοχές της Αθήνας, φοιτούν σε διαφορετικές ειδικότητες (Ηλε-
κτρολόγοι, Ηλεκτρονικοί, Νοσηλευτές) ενώ μεταξύ των μαθητών υπάρχουν αρκετοί ενήλι-
κες αλλά και εργαζόμενοι. Πρόκειται, επομένως, για έναν ιδιαίτερο πληθυσμό, ο οποίος δεν 
έχει μελετηθεί εκτενώς στη βιβλιογραφία ως προς τα ερωτήματα της παρούσας έρευνας. 
Στόχοι της έρευνας είναι να διαπιστώσουμε αν η ενασχόληση των εφήβων μαθητών με το 
ψηφιακό παιχνίδι επιδρά στην σχολική επίδοση, στην κοινωνική ζωή και στις φιλικές σχέ-
σεις τους. Επιπλέον να εξετάσουμε εάν οι έφηβοι μαθητές θεωρούν ότι παίζοντας ψηφιακά 
παιχνίδια τα οποία δεν προορίζονται για μαθησιακούς σκοπούς, αποκτούν γνώσεις και κοι-
νωνικές δεξιότητες. 

Λέξεις - κλειδιά: Έφηβοι και ψηφιακό παιχνίδι, ψηφιακό παιγνίδι και κοινωνικοποίηση, μά-
θηση και ψηφιακό παιχνίδι. 

Εισαγωγή 

Τα ηλεκτρονικά παιχνίδια, από τη δεκαετία του 1970 ως και σήμερα, έχουν διανύσει μια 
πορεία που ακολουθεί την ανάπτυξη της τεχνολογίας και θα μπορούσε να χαρακτηριστεί 
ακόμη και αλματώδης. Διαφορετικά είδη και πλατφόρμες παιχνιδιών έχουν κατά καιρούς 
καταξιωθεί και αποτελέσει σταθμούς για την βιομηχανία των ηλεκτρονικών παιχνιδιών, η 
οποία φτάνει πλέον σε μεγέθη που την καθιστούν επικίνδυνο αντίπαλο άλλων παραδοσια-
κών μορφών ψυχαγωγίας. Η έννοια «ψηφιακό παιχνίδι» είναι καταρχήν συνδεδεμένη με 
την ψυχαγωγία και την διασκέδαση, όμως οι εφαρμογές του ψηφιακού παιχνιδιού επεκτεί-
νονται, μεταξύ άλλων, και στους χώρους της εκπαίδευσης και της υγείας, στο στρατό, στις 
επιχειρήσεις. Οι πρόσφατες θεωρίες για τα ψηφιακά παιχνίδια και την μάθηση υποστηρί-
ζουν ότι τα παιχνίδια αποτελούν δυναμικά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα και χρήσιμα εργα-

1591

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

mailto:frag_kat@yahoo.gr
mailto:Frag_kat@yahoo.gr
mailto:gialamasbasilis@yahoo.gr


λεία μάθησης. Σύμφωνα με τον Marc Prensky (2009) τα ψηφιακά παιχνίδια ενθαρρύνουν 
την μάθηση ενώ διαφοροποιούνται εντελώς από τις παραδοσιακές μαθησιακές μεθόδους 
καθώς απαιτούν την παράλληλη επεξεργασία πληροφοριών αντί της γραμμικής που απαι-
τείται στις καθιερωμένες μορφές μάθησης. Επιπλέον, σύμφωνα με τον Don Tapscott (2009), 
«το τοπίο του παιχνιδιού αποτελεί την τέλεια αίθουσα διδασκαλίας της δικτυακής γενιάς», 
ενώ σύμφωνα με έρευνα των Adachi & Willoughby (2013), τα παιχνίδια στρατηγικής ενι-
σχύουν τις δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων έχοντας ως έμμεση συνέπεια την επίτευξη 
υψηλότερων βαθμολογικών επιδόσεων με την πάροδο του χρόνου. Παρά τα θετικά αποτε-
λέσματα που προκύπτουν βάσει ερευνών από την χρήση των ψηφιακών παιχνιδιών, η εκτε-
ταμένη διάδοση τους και η καθημερινή ενασχόληση των παιδιών με αυτή την δραστηριότη-
τα εγείρει μερικές κοινωνικές ανησυχίες. Για το λόγο αυτό, πληθώρα ερευνών έχει εστιάσει 
στις αρνητικές επιδράσεις των παιχνιδιών και τις πιθανές επιπτώσεις που σχετίζονται με την 
επιθετικότητα, τον εθισμό, την κατάθλιψη και την κοινωνική απομόνωση (Ferguson, 2013; 
Lemola et al, 2011). Σύμφωνα με ενδεικτικές έρευνες για αρνητικές επιπτώσεις των ψηφια-
κών παιχνιδιών, υπάρχει μια μικρή σύνδεση της χρήσης των ψηφιακών μέσων και της ελ-
λειμματικής προσοχής στα παιδιά και τους εφήβους (Mc Lanahan, Haskins, Paxson, Rouse & 
Sawhill, 2008) ενώ, σύμφωνα με τους Γρηγορίου & Κώτση (2006), τα παιδιά που έχουν εθι-
στεί στα ηλεκτρονικά παιχνίδια παρουσιάζουν καθυστέρηση στο λόγο, δυσκολία στην γρα-
φή, στην ομιλία και στην αναγνωστική ικανότητα. Αντίθετα σύμφωνα με τους Yee, Wan, 
Rosnaini & Roselan (2009), δεν μπορούμε να κατηγορήσουμε τα παιχνίδια για την κακή α-
καδημαϊκή απόδοση των μαθητών καθώς υπάρχουν πολλοί παράγοντες που μπορεί να ευ-
θύνονται για αυτό και οι οποίοι πρέπει να εξεταστούν πριν προβούμε σε γενικεύσεις. Επί-
σης σύμφωνα με τους Granic, Lobel & Engels (2014), «τα παιχνίδια ενισχύουν την κοινωνική 
αλληλεπίδραση με έναν πρωτόγνωρο τρόπο καθώς οι νέοι παίζουν online, με φίλους, με την 
οικογένεια, με τελείως άγνωστα άτομα, διασχίζοντας τεράστιες γεωγραφικές αποστάσεις 
και νικώντας τα πολιτιστικά και ηλικιακά σύνορα, τις κοινωνικο-οικονομικές διαφορές και 
την γλώσσα». Αναφορικά με τον κοινωνικοποιητικό ρόλο των ψηφιακών παιχνιδιών οι 
Jenkins & Bertozzi (2007), αποτιμώντας στο ερευνητικό τους δείγμα ότι το 60% των παικτών 
παίζει ψηφιακά παιχνίδια με φίλους, το 33% των παιχτών παίζει με τα αδέλφια του και το 
25% με συζύγους ή γονείς, σημειώνουν ότι ακόμη και τα παιχνίδια που είναι σχεδιασμένα 
για να παίζονται από ένα μόνο παίκτη μπορούν να λειτουργήσουν προς την κατεύθυνση της 
κοινωνικοποίησης, καθώς ένας παίκτης παίζει και τα υπόλοιπα άτομα που βρίσκονται δίπλα 
του μπορεί να του δίνουν οδηγίες ή να του παρέχουν ενίσχυση. 

Μεθοδολογία έρευνας 

Η έρευνα, αποτελέσματα της οποίας παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία, πραγματο-
ποιήθηκε στο 1ο Επαγγελματικό Λύκειο Αμαρουσίου κατά το σχολικό έτος 2012-2013. Στο 
σχολείο υπήρχαν εγγεγραμμένοι 280 μαθητές οπότε απαιτείται δείγμα 165 μαθητών σύμ-
φωνα με τους Krejcie & Morgan (1970). Την έρευνα μας, στην οποία τελικά συμμετείχαν 
196 έφηβοι μαθητές (100 αγόρια και 96 κορίτσια), κατηύθυναν οι ακόλουθες υποθέσεις 
εργασίας:  

1. Οι έφηβοι μαθητές, κατά μέσο όρο, δίνουν πολύ χρόνο στο ψηφιακό παιχνίδι, ενώ 
αντιθέτως δίνουν λίγο χρόνο στη σχολική μελέτη. 
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2. Οι έφηβοι μαθητές που δίνουν περισσότερο χρόνο στο ψηφιακό παιχνίδι, έχουν 
χαμηλότερες βαθμολογικές επιδόσεις στο σχολείο. 

3. Οι έφηβοι θεωρούν ότι αποκτούν γνώσεις και κοινωνικές δεξιότητες παίζοντας. 

4. Η ενασχόληση με τα ψηφιακά παιχνίδια επηρεάζει την κοινωνική ζωή των έφηβων. 

Το είδος της έρευνας που επιλέχτηκε είναι η επισκόπηση ενώ το ερευνητικό εργαλείο που 
χρησιμοποιήθηκε για την συλλογή των δεδομένων είναι το ερωτηματολόγιο το οποίο συ-
μπληρώθηκε από τους μαθητές. Πριν από την έναρξη διεξαγωγής της έρευνας στο σχολείο, 
πραγματοποιήθηκε έλεγχος της εγκυρότητας του ερωτηματολογίου (content validity), σύμ-
φωνα με τους Coen, Manion & Morrison (2008). Ο έλεγχος περιέλαβε συζητήσεις με ακα-
δημαϊκούς και συναδέλφους καθώς επίσης και πιλοτική συμπλήρωση του ερωτηματολογί-
ου από ένα αριθμό εφήβων μαθητών εκτός σχολικού χώρου. Το ερωτηματολόγιο περιλαμ-
βάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου και ερωτήσεις κλίμακας και είναι χωρισμένο σε πέντε ενό-
τητες , (Πίνακας 1).  

Ερωτηματολόγιο 

Ενότητα 1η Δημογραφικά στοιχεία 

Ενότητα 2η Πόσο παίζετε ψηφιακά παιχνίδια και τι πιστεύετε γι’ αυτά 

Ενότητα 3η Γιατί σας αρέσουν και τι σας κάνουν να νιώθετε τα ψηφιακά παιχνίδια 

Ενότητα 4η Σχολείο και μαθήματα 

Ενότητα 5η Οικογένεια και φίλοι 

Πίνακας 1: Ενότητες ερωτήσεων που απαρτίζουν το ερωτηματολόγιο 

Οι περισσότερες ερωτήσεις προέκυψαν από ήδη υπάρχοντα ερωτηματολόγια και κάποιες 
σχεδιάστηκαν εξ’ αρχής σύμφωνα με τις υποδείξεις και τα σχόλια των μαθητών κατά την 
πιλοτική εφαρμογή του ερωτηματολογίου. Οι κλίμακες που χρησιμοποιήθηκαν είναι επτά-
βαθμες κλίμακες σημασιολογικής διαφοροποίησης και πεντάβαθμες ή τρίβαθμες κλίμακες 
ιεράρχησης τύπου Likert (Coen et al, 2008). Μετά την συμπλήρωση και συλλογή των ερω-
τηματολογίων τα δεδομένα κωδικοποιήθηκαν και εισήχθησαν στο στατιστικό πακέτο 
S.P.S.S. Για τον έλεγχο των υποθέσεων εργασίας χρησιμοποιήθηκαν το στατιστικό κριτήριο 
ανεξαρτήτων δειγμάτων (t-test), η ανάλυση διακύμανσης ANOVA, καθώς επίσης και έλεγχοι 
επαναλαμβανόμενων μετρήσεων ή μη παραμετρικοί έλεγχοι (Ρούσσος & Ευσταθίου, 2008). 
Για την διερεύνηση ύπαρξης διαστάσεων στις μεταβλητές του ερωτηματολογίου, χρησιμο-
ποιήθηκε η μέθοδος ανάλυσης παραγόντων (factor analysis, Principal axis factoring, 
varimax) και προέκυψε σύμφωνα με το κριτήριο Kaiser-Meyer-Olkin, συντελεστής 
ΚΜΟ=0,822, p value<0,001, πράγμα που επιβεβαιώνει ότι τα δεδομένα είναι κατάλληλα για 
την παραγοντική ανάλυση, (Πίνακας 2).  
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α/α Παράγοντες Cronbach's Alpha 

1 Στάση των εφήβων απέναντι στο ψηφιακό παιχνίδι 0,809 

2 Γνώσεις, στρατηγικές και δεξιοτήτες μέσω παιχνιδιού  0,780 

3 Ψηφιακό παιχνίδι εναντίον σχολικής μελέτης 0,730 

4 Επιλογή φίλων αντί για το παιχνίδι 0,720 

5 Κοινωνικοποίηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού 0,740 

Πίνακας 2: Παραγοντική ανάλυση 

 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Συχνότητα ενασχόλησης με το παιχνίδι και στάση 

Σύμφωνα με τα ευρήματα της έρευνας, οι συμμετέχοντες έφηβοι μαθητές παίζουν ψηφια-
κά παιχνίδια σε ποσοστό περίπου 95%, ενώ μόνο το 5% δηλώνουν ότι δεν παίζουν ποτέ 
ψηφιακά παιχνίδια. Επιπλέον σε ποσοστό 46% εμφανίζονται να παίζουν σε καθημερινή βά-
ση, ενώ μόνο σε ποσοστό 9,7% να παίζουν 3-5 ώρες καθημερινά και σε ποσοστό 6% περισ-
σότερες από 5 ώρες την ημέρα. Εξετάζοντας την επίδραση του φύλου από την σύγκριση των 
μέσων τιμών (Μ.Τ. αγοριών=4,29, Μ.Τ. κοριτσιών=3,05, σε κλίμακα 1-7) και εφαρμόζοντας 
το t-τεστ για τις μεταβλητές [φύλο]-[συχνότητα] προέκυψε ότι η συχνότητα παιχνιδιού των 
αγοριών είναι σημαντικά υψηλότερη από των κοριτσιών [t(194)=5,65, p<0,001]. Επιπλέον 
το 62% των αγοριών παίζουν ψηφιακά παιχνίδια καθημερινά ενώ τα κορίτσια παίζουν κα-
θημερινά σε ποσοστό 30%. Παράλληλα τα περισσότερο «φανατικά» αγόρια, τα οποία παί-
ζουν 3-5 ώρες ή και περισσότερο από 5 ώρες καθημερινά, ανέρχονται σε ποσοστό 26%, ενώ 
η αντίστοιχη ομάδα κοριτσιών σε ποσοστό 5%. Επίσης η στάση των μαθητών απέναντι στο 
ψηφιακό παιχνίδι εμφανίζει στην πεντάβαθμη κλίμακα μέση τιμή (Μ.Τ.=3,14), δηλαδή λίγο 
μεγαλύτερη από το κέντρο της κλίμακας. Κατά συνέπεια η στάση γενικά δεν μπορεί να χα-
ρακτηριστεί ούτε θετική ούτε αρνητική.  

Απόκτηση γνώσεων στρατηγικών και δεξιοτήτων μέσω του παιχνιδιού 

Η άποψη τόσο των αγοριών όσο και των κοριτσιών για την «απόκτηση γνώσεων, δεξιοτή-
των και στρατηγικών μέσω του παιχνιδιού», εμφανίζει στην τρίβαθμη κλίμακα Μ.Τ. αγο-
ριών=1,79 και Μ.Τ. κοριτσιών=1,41, ενώ το 50% του συνόλου των εφήβων εμφανίζεται να 
βρίσκεται πάνω από το κέντρο της κλίμακας, πράγμα που σημαίνει πως οι έφηβοι μαθητές 
σε μεγάλο ποσοστό θεωρούν ότι αποκτούν με το παιχνίδι γνώσεις και δεξιότητες. Παράλ-
ληλα από τον έλεγχο των μεταβλητών «L1:παίζοντας αποκτώ γνώσεις Αγγλικής γλώσσας» 
και «L2:παίζοντας αποκτώ δεξιότητες στη χρήση Η/Υ» προκύπτουν μέσες τιμές (M.Τ. 
L1=2,37 και M.Τ. L2=2,37) στην τρίβαθμη κλίμακα. Επιπλέον, 85% των εφήβων θεωρούν ότι 
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αποκτούν μέσω του παιχνιδιού δεξιότητες Η/Υ και παίρνουν γνώσεις Αγγλικών μερικές φο-
ρές ή πολύ συχνά, ενώ πάνω από 50% των μαθητών του δείγματος πιστεύουν ισχυρά τις 
παραπάνω απόψεις. 

Ψηφιακό παιχνίδι εναντίον σχολικής μελέτης 

Ο συγκεκριμένος παράγοντας συνίσταται από τις μεταβλητές:  

• «Το να παίζω παιχνίδια είναι πιο εύκολο από το διάβασμα» 

•  «Το να παίζω παιχνίδια είναι λιγότερο κουραστικό από το διάβασμα» 

•  «Προτιμώ το διαδραστικό περιβάλλον του παιχνιδιού από το σχολικό βιβλίο» 

• «Διακόπτω την μελέτη για το παιχνίδι». 

Από τον έλεγχο διαπιστώσαμε ότι το 45% των εφήβων μαθητών έχουν πιο θετική στάση 
απέναντι στο παιχνίδι από ότι απέναντι στη σχολική μελέτη, ενώ το 16% των μαθητών «με-
ρικές φορές» προτιμούν το παιχνίδι από το διάβασμα. Παράλληλα ελέγχθηκε αν η βαθμο-
λογική επίδοση των μαθητών επηρεάζεται από την συχνότητα παιξίματος ψηφιακών παι-
χνιδιών. Η ανάλυση διακύμανσης Anova>Post Hoc>Bonferroni, έδειξε ότι οι μαθητές που 
χαρακτηρίζονται ως «άριστοι», παίζουν λιγότερο συχνά ψηφιακά παιχνίδια ενώ οι μαθητές 
με χαμηλότερες βαθμολογικές επιδόσεις παίζουν πιο συχνά (p=0,014), (Γράφημα 1).  

 

Γράφημα 1: Μέσες τιμές συχνότητας παιξίματος αναφορικά με τον χαρακτηρισμό φοίτησης 

Επιπλέον το 82% των παιδιών δήλωσαν ότι οι σχολικές απουσίες δεν σχετίζονται με το παι-
χνίδι ενώ μόνο το 5,6% ότι σχετίζονται πολύ συχνά με το παιχνίδι. Επίσης διαπιστώθηκε 
θετική σχέση ανάμεσα στις απουσίες και την συχνότητα παιξίματος, δηλαδή οι περισσότερο 
συχνοί παίκτες πραγματοποιούν περισσότερες απουσίες λόγω του παιχνιδιού. Παράλληλα 
ελέγχθηκε η [συχνότητα ενασχόλησης με το παιχνίδι] συγκριτικά με τον [χρόνο που αφιε-
ρώνουν τα παιδιά στην σχολική μελέτη]. Το μη παραμετρικό τεστ Mcnemar, έδειξε ότι οι 
μαθητές που δεν διαβάζουν ποτέ αποτελούν ποσοστό 24%, ενώ οι μαθητές που δεν παί-
ζουν ποτέ, ποσοστό 5%. Από τους 186 εφήβους μαθητές του δείγματος που παίζουν ψη-
φιακά παιχνίδια, 25% αυτών δεν διαβάζουν ποτέ (χ²=24,45, p<0,005). Επίσης 26% των εφή-
βων μαθητών διακόπτουν συχνά έως πολύ συχνά την μελέτη για το παιχνίδι, ενώ 11,7% των 
μαθητών διαβάζουν περισσότερες από 2 ώρες την ημέρα και 16% παίζουν περισσότερο από 
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3 ώρες την ημέρα. Από τους έλεγχους διαπιστώνουμε ότι ο χρόνος που αφιερώνεται στο 
ψηφιακό παιχνίδι είναι περισσότερος από αυτόν που αφιερώνεται στην μελέτη.  

Επιλογή φίλων αντί για παιχνίδι 

Ο παράγοντας «επιλογή φίλων αντί για παιχνίδι» είτε κατά τον ελεύθερο χρόνο είτε διακό-
πτοντας το παιχνίδι για συμμετοχή σε άλλες δραστηριότητες μαζί με φίλους, εμφανίζει πο-
λύ υψηλό μέσο όρο στην πεντάβαθμη κλίμακα (Μ.Τ. =4,42). Επίσης ποσοστό 95% των εφή-
βων του δείγματος μας βρίσκονται πάνω από το κέντρο της πεντάβαθμης κλίμακας. Τα πα-
ραπάνω στοιχεία μας οδηγούν στο συμπέρασμα ότι το ψηφιακό παιχνίδι αν και αποτελεί 
καθημερινή δραστηριότητα των εφήβων εν τέλει δεν τους οδηγεί στην απομόνωση καθώς η 
φιλία και η κοινωνικοποίηση κατέχουν πρωταρχική θέση στις επιλογές τους, (Γράφημα 2). 

 

Γράφημα 2: Μέσες τιμές των παραγόντων 4 & 5 αναφορικά με το φύλο σε κλίμακα 1-5 

Ακόμη και οι φανατικοί παίκτες οι οποίοι παίζουν ψηφιακά παιχνίδια πάνω από πέντε ώρες 
την ημέρα εμφανίζουν στον παράγοντα 4 (επιλογή φίλων αντί για παιχνίδι) Μ.Τ. =4,25, 
πράγμα που σημαίνει ότι η έντονη τάση των εφήβων προς τα ψηφιακά παιχνίδια δεν εμπο-
δίζει την κοινωνικότητα και δεν αποκόπτει τις δραστηριότητες με φίλους. Ταυτόχρονα, από 
τις δραστηριότητες του ελευθέρου χρόνου παρατηρούμε ότι μεγάλο ποσοστό των εφήβων 
επιλέγουν στον ελεύθερο τους χρόνο τους να πηγαίνουν βόλτα με φίλους (Γράφημα 3). 

 

Γράφημα 3: Μέσες τιμές δραστηριοτήτων ελευθέρου χρόνου σε κλίμακα 1-5 

Κοινωνικοποίηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού  

Ο παράγοντας απαρτίζεται από τις μεταβλητές:  
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• «Παίζω παιχνίδια δύο παικτών στον ίδιο υπολογιστή ή παιχνιδομηχανή» 

• «Παίζω παιχνίδια σε ιντερνετ καφέ με φίλους» 

• «Στον ελεύθερο χρόνο, παίζω ψηφιακά παιχνίδια με φίλους» 

• «Παίζω παιχνίδια πολλαπλών χρηστών MMOGs & MMORPGs». 

 Η μέση τιμή του παράγοντα για τα αγόρια είναι (Μ.Τ. αγοριών=3,00) στην πεντάβαθμη κλί-
μακα ενώ για τα κορίτσια είναι σημαντικά χαμηλότερη (Μ.Τ. κοριτσιών=1,80), (Γράφημα 2). 
Εφαρμόζοντας το t-τεστ για τις μεταβλητές [παράγοντας 5]-[φύλο], προκύπτει ότι τα αγόρια 
κοινωνικοποιούνται σημαντικά περισσότερο μέσω του παιχνιδιού συγκριτικά με τα κορί-
τσια [t(194)=8,899, p<0,001].Τέλος εφαρμόστηκε το μοντέλο της γραμμικής παλινδρόμησης 
και συσχέτισης για τον παράγοντα «Κοινωνικοποίηση μέσω ψηφιακού παιχνιδιού» και δια-
πιστώθηκε ότι ο παράγοντας εξαρτάται από τις μεταβλητές: α) Φύλο, Beta=- 0,265, 
p<0,001, β) Στάση απέναντι στο ψηφιακό παιχνίδι, Beta=0,375, p<0,001, γ) Θετικά συναι-
σθήματα των παικτών κατά το παιχνίδι, Beta=0,228, p<0,001, δ) Απουσίες λόγω παιχνιδιού, 
Beta=0,133, p=0,008. Το συνολικό μοντέλο είναι στατιστικά σημαντικό (p<0,001) και εξηγεί 
το 57,2% της διακύμανσης του παράγοντα (adjusted R square=0,572). 

Συμπεράσματα  

Τα ερευνητικά ευρήματα συντείνουν στην άποψη ότι το ψηφιακό παιχνίδι αποτελεί μια 
από τις πιο δημοφιλείς δραστηριότητες των εφήβων στην Ελλάδα, καθώς το 95% των εφή-
βων μαθητών του ερευνητικού μας δείγματος δηλώνουν ότι παίζουν, συμπέρασμα που 
συμφωνεί με τα αποτελέσματα διεθνών ερευνών (Subrahmanyam & Smahel, 2012). Επίσης 
η έρευνα ανέδειξε ότι τα αγόρια ενδιαφέρονται περισσότερο για τα ψηφιακά παιχνίδια, σε 
συμφωνία με τα συμπεράσματα άλλων ερευνητών (Lenhart, Kahne, Middaugh, Macgill, 
Evans & Vitak, 2008). Αναφορικά με την επίδραση των ψηφιακών παιχνιδιών στην σχολική 
επίδοση των μαθητών διαπιστώσαμε ότι όσο πιο συχνά ασχολούνται οι μαθητές με το ψη-
φιακό παιχνίδι τόσο χαμηλότερες είναι οι επιδόσεις τους στο σχολείο. Συγκεκριμένα οι άρι-
στοι μαθητές παίζουν στατιστικά σημαντικά λιγότερο. Σε παρόμοια συμπεράσματα κατέλη-
ξε η έρευνα των Ip, Jacobs & Watkins (2008), σύμφωνα με την οποία οι συχνοί παίκτες πα-
ρουσίασαν χαμηλότερες βαθμολογίες στις εξετάσεις. Επιπλέον τόσο τα αγόρια όσο και τα 
κορίτσια, εκτιμούν ότι μέσω των ψηφιακών παιχνιδιών αποκτούν σε μεγάλο βαθμό γνώσεις 
Αγγλικής και δεξιότητες χρήσης Η/Υ ή άλλες δεξιότητες, ενώ σε ποσοστό μεγαλύτερο από 
50% πιστεύουν ισχυρά την παραπάνω άποψη. Αξίζει να σημειωθεί ότι σε παρόμοια συμπε-
ράσματα σχετικά με την απόκτηση δεξιοτήτων μέσω του παιχνιδιού καταλήγουν οι διεθνείς 
έρευνες (Raessens & Goldstein, 2005; Fromme & Unger, 2012). Αναφορικά με την επίδραση 
του παιχνιδιού στην κοινωνική ζωή των εφήβων, τα ευρήματα της παρούσας έρευνας υπο-
δεικνύουν ότι η κοινωνική ζωή δεν επηρεάζεται αρνητικά από το παιχνίδι αφού το μεγάλο 
ποσοστό των εφήβων επιλέγει σε κάθε περίπτωση την παρέα φίλων και τις από κοινού με 
φίλους δραστηριότητες. Επιπλέον το παιχνίδι συμβάλλει θετικά στην κοινωνικοποίηση ειδι-
κά για τα αγόρια τα οποία σε ποσοστό 42% επιλέγουν να παίζουν παιχνίδια με φίλους 
πραγματικούς ή διαδικτυακούς συχνά ή πολύ συχνά.  
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Η παραπάνω έρευνα υπόκειται σε κάποιους περιορισμούς καθώς πραγματοποιήθηκε σε 
ένα μόνο σχολείο δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και συγκεκριμένα σε Επαγγελματικό Λύ-
κειο, οι μαθητές του οποίου χαρακτηρίζονται μεσαίου βιοτικού επιπέδου. Επιπλέον, ο χρό-
νος που είχαμε στην διάθεση μας για να πραγματοποιήσουμε την έρευνα ήταν περιορισμέ-
νος, συνεπώς δεν ερευνήθηκαν πλήρως οι περισσότερο μακροπρόθεσμες επιπτώσεις που 
ενδεχομένως επιφέρει η ενασχόληση των εφήβων με τα ψηφιακά παιχνίδια. Αντικείμενο 
μελλοντικής έρευνας θα μπορούσε να είναι η παρενόχληση και η βία μέσω των on line δια-
δικτυακών παιχνιδιών καθώς και το ζήτημα του «εθισμού στο ψηφιακό παιχνίδι», σε μαθη-
τές λυκειακής εκπαίδευσης.  

Σημείωση: Η παρούσα έρευνα πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της διπλωματικής εργασίας 
της πρώτης εκ των συγγραφέων στο Π.Μ.Σ «Τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοι-
νωνίας για την εκπαίδευση», http://www.icte.ecd.uoa.gr 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία στοχεύει να διερευνήσει, στηριζόμενη στη σχετική βιβλιογραφία, τη 
σχέση μεταξύ των μοτίβων που αφορούν τη σχεδίαση ψηφιακών παιχνιδιών και την παρα-
γωγή αφήγησης ως μέσου ιδιαίτερα οικείου, με στόχο να δημιουργηθεί μια βάση αναφο-
ράς για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Ειδικότερα εστιάζει στη λειτουργία της 
αφηγηματικής μορφολογίας του Propp και των σχεδιαστικών εκείνων μοτίβων που την υ-
ποστηρίζουν. Ο ερευνητικός στόχος είναι να αναδειχθεί ένα πεδίο συνδέσεων μεταξύ των 
σχεδιαστικών μοτίβων και της αφήγησης στα ψηφιακά παιχνίδια, χρησιμοποιώντας την 
αφηγηματική μορφολογία του Propp. Ένα τέτοιο μοντέλο θα εστιάζει στο δίπολο σχεδια-
σμός-αφήγηση προκειμένου να προσφέρει ένα υπόβαθρο για το σχεδιασμό εκπαιδευτικών 
ψηφιακών παιχνιδιών.  

Λέξεις - κλειδιά: σχεδιαστικά μοτίβα ψηφιακών παιχνιδιών, μορφολογία αφήγησης Propp, 
εκπαιδευτικός σχεδιασμός ψηφιακών παιχνιδιών, ψηφιακά παιχνίδια μαθησιακού σκοπού  

Εισαγωγή 

Τα ψηφιακά παιχνίδια, μέσω της συνολικής εμπειρίας που προσφέρουν, ζητούν από τον 
παίκτη να αλληλεπιδράσει με το περιεχόμενο μιας παικτικής ή/και αφηγηματικής πλοκής 
και να προβεί σε δράσεις που θα επιτρέψουν στην εν λόγω πλοκή να προχωρήσει. Η διαδι-
κασία αυτή ενισχύεται μέσα από δύο διαστάσεις: την αφήγηση, όπου αυτή υπάρχει,  και τη 
σχεδιαστική δομή του ψηφιακού παιχνιδιού, η οποία ενσωματώνει σχεδιαστικά μοτίβα α-
νάλογα με το είδος του και τους στόχους που πρέπει να υποστηριχθούν. Στην προσέγγιση 
που θα ακολουθήσει θα εστιάσουμε στη λειτουργία της αφηγηματικής μορφολογίας του 
Propp (1928) και σε εκείνα τα σχεδιαστικά μοτίβα ψηφιακών παιχνιδιών (εν συντομία στη 
συνέχεια: μοτίβα) που μπορούν να την υποστηρίξουν. Ο ερευνητικός στόχος είναι να ανα-
δειχθεί ένα πεδίο συνδέσεων μεταξύ των μοτίβων και της αφήγησης στα ψηφιακά παιχνί-
δια, χρησιμοποιώντας την αφηγηματική μορφολογία του Propp. Η δομή που θα ακολουθή-
σουμε περιλαμβάνει τρία μέρη: Μια εισαγωγική θεώρηση του μοντέλου του Propp μέσα 
από τον κόσμο των ψηφιακών παιχνιδιών αλλά και των προσπαθειών δημιουργίας δομημέ-
νων αφηγηματικών μοντέλων. Στη συνέχεια, την κριτική επισκόπηση των μοτίβων για το 
σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών. Τέλος, τη διαμόρφωση μιας προσέγγισης που συνδέει τα 
σχεδιαστικά μοτίβα με την αφηγηματική μορφολογία του Propp. 
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Η μορφολογία του Propp στην αφηγηματική δομή ψηφιακών παιχνιδιών 

Βιβλιογραφικά συναντούμε περιπτώσεις για την ανάλυση της αφηγηματικής δομής των 
ψηφιακών παιχνιδιών, που καλύπτουν και περιπτώσεις ερμηνείας μέσω της μορφολογίας 
του Propp (1928) η οποία δομήθηκε πάνω στα μαγικά παραμύθια και δύναται σύμφωνα με 
τους Fairclough & Cunningham (2003) να έχει εφαρμογή και σε πολλές σύγχρονες ιστορίες. 
Τα ψηφιακά παιχνίδια Final Fantasy VII (Allen 2008) και World of Warcraft,  (Sutcliffe 2013). 
έχουν αναλυθεί με βάση τη μορφολογία του Propp ως ιδανική περίπτωση ψηφιακής αφή-
γησης. Βασικά στοιχεία της αφηγηματικής δομής των σύγχρονων ψηφιακών παιχνιδιών, 
ενσωματώνουν μορφολογικά και σημασιολογικά στοιχεία που συσχετίζονται με το μοντέλο 
Gelfand (2010). Ενδεικτικά αναφέρονται στοιχεία όπως, η αίσθηση αυτονομίας του ήρωα, 
οι ολοκληρωμένοι και φυσικοί στόχοι, η ύπαρξη δράσεων που δεν λειτουργούν ως αυτο-
σκοποί αλλά ως μέσα προς κάποιον τελικό στόχο, ώστε να δελεάσουν τον παίκτη να μπει 
στον κόσμο του παιχνιδιού (Ryan 2001). Βιβλιογραφικά όμως συναντούμε προβληματι-
σμούς για τη σημασία της αφήγησης, δοθέντος ότι τα ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν περι-
βάλλοντα που απαιτούν συνεχή αλληλεπίδραση, η οποία διαταράσσει στον άξονα του χρό-
νου τη σχέση του πριν με το μετά (Juul 2002).  Στο πεδίο των μοντέλων για την παραγωγή 
ψηφιακής αφήγησης με βάση τη μορφολογία του Propp μπορούν να αναγνωριστούν αυτο-
ματοποιημένα μοντέλα, όπως αυτό του Sjöström (2013), του Grasbon (2001) και του Gervás 
(2013). Πρόκειται κατ΄ουσίαν για προσπάθειες δημιουργίας όρων και κανόνων, δηλαδή εν 
τέλει δημιουργίας γραμματικών, για την παραγωγή ιστοριών. Παράλληλα, υπάρχουν αρκε-
τές περιπτώσεις μοντέλων δημιουργίας ιστοριών όπως π.χ. το μοντέλο PaSSAGE (Player-
Specific Stories via Automatically Generated Events) των Thue et al (2007), ή το μοντέλο Sto-
rytron του Crawford (2009), τα οποία δεν βασίζονται στη μορφολογία του Propp, μπορούν 
όμως να λειτουργήσουν και με βάση το μοντέλο αυτό. Ανατρέχοντας στη βιβλιογραφία για 
την ψηφιακή αφήγηση θα συμφωνήσουμε με τη γνώμη των Lebowitz & Klug (2011): παρότι 
δεν είναι ξεκάθαρη η αναγκαιότητα ιστορίας που να υποστηρίζει ένα ψηφιακό παιχνίδι, αν 
ένα τέτοιο παιχνίδι καταφέρνει να είναι διασκεδαστικό τότε θα παιχτεί, έστω και ελλείψει 
ιστορίας. Ταυτόχρονα όμως, σχεδόν οποιοδήποτε ψηφιακό παιχνίδι μπορεί να βελτιωθεί 
σημαντικά όταν υποστηρίζεται από μια καλή ιστορία.  Στο πλαίσιο αυτό, η έρευνα εφορμά 
από την παραδοχή ότι η ύπαρξη μιας ιστορίας η οποία, με βάση τη θεωρία της αφομοίωσης 
του Piaget (1958) και τη μορφολογία των μαγικών παραμυθιών του Propp (1928), εξυπηρε-
τεί στην καλύτερη κατανόηση του περιεχομένου, αλλά και τη μεγαλύτερη εμπλοκή του παί-
κτη, δημιουργεί εν τέλει καλύτερες προϋποθέσεις για την επίτευξη των στόχων. 

 Η φορμαλιστική ερμηνεία των μαγικών παραμυθιών σύμφωνα με την μορφολογική ανά-
λυση του Propp βασίζεται σε 31 λειτουργίες, οι οποίες ενσωματώνονται στα μαγικά παρα-
μύθια και οι οποίες χωρίζονται σε επτά διακριτούς κύκλους δράσης, ανάλογα με τους ήρω-
ες που εμπλέκονται: τον κύκλο δράσης του ανταγωνιστή, τον κύκλο δράσης του δωρητή ή 
του προμηθευτή, τον κύκλο δράσης του βοηθού, τον κύκλο δράσης της πριγκίπισσας και 
του πατέρα της, τον κύκλο δράσης του αποστολέα, τον κύκλο δράσης του ήρωα και τον κύ-
κλο δράσης του ψεύτικου ήρωα. Ένα πρόσωπο μπορεί να συναντάται σε πολλούς κύκλους 
δράσης, όπως και το αντίστροφο και ένας κύκλος δράσης μπορεί να ενέχει αρκετά πρόσω-
πα. Μελετώντας την ιστορία και την πλοκή σε μερικά από τα πλέον δημοφιλή εμπορικά 
παιχνίδια όπως τα Call of Duty: Black Ops II, Halo 4, Assassin’s Creed III, Diablo III, Guild 
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Wars 2, World of Warcraft III και League of Legends, μπορεί κανείς να διακρίνει μια ευρύτη-
τα μοτίβων εξέλιξης της ιστορίας, γραμμικά και μη γραμμικά. Σε αρκετές όμως περιπτώσεις 
θα μπορούσαμε να αναλύσουμε την αφηγηματική τους δομή βασιζόμενοι στο μοντέλο του 
Propp, ειδικά σε παιχνίδια όπως τα Diablo III, Assassin’s Creed III, Halo 4, Call of Duty: Black 
Ops II, Final Fantasy IIΙ. Εξ ου και η υπόθεση εργασίας ότι η μορφολογία του Propp θα μπο-
ρούσε να αποτελέσει εργαλείο για τον αφηγηματικό σχεδιασμό σοβαρών παιχνιδιών (seri-
ous games) εν γένει, και ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού ειδικότερα. 

Μοτίβα σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών 

Η κατανόηση φαινομένων και η επίλυση κατασκευαστικών ζητημάτων μέσω μοτίβων απο-
τελεί μια προσέγγιση που έχει απασχολήσει την επιστημονική μελέτη και έρευνα σε πο-
λυάριθμα πεδία. Ενδεικτικά αναφέρεται η προσπάθεια του Grenander (1994),  και των 
Mumford & Desolneux (2010) να ερμηνεύσουν τον κόσμο μέσα από μοτίβα. Οι προσεγγί-
σεις αυτές έχουν μεταφερθεί και στο σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών. Η ερευνητική εργα-
σία των Bjork & Holopainen (2004) αρχικά πρότεινε 200 σχεδιαστικά μοτίβα ψηφιακών παι-
χνιδιών, τα οποία σήμερα έχουν επεκταθεί στα 400. Σύμφωνα με τον ορισμό των Bjork & 
Holopainen, σχεδιαστικά μοτίβα για ψηφιακά παιχνίδια αποτελούν οι ημι-τυπικές αλληλοε-
ξαρτώμενες περιγραφές από συχνά επαναλαμβανόμενα μέρη στο σχεδιασμό ενός παιχνι-
διού, οι οποίες στοχεύουν στη βελτίωση της παικτικότητας. Στο πλαίσιο αυτό, προτείνεται η 
αξιοποίηση μοτίβων κατά το σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών με τέσσερις διακριτούς τρό-
πους που περιλαμβάνουν  τη χρήση και την αναγνώριση των μοτίβων στα ψηφιακά παιχνί-
δια από διαφορετικές οπτικές όπως είναι αυτή της ακαδημαϊκής έρευνας, των κριτικών και 
των παικτών, διευκολύνοντας την αποκατάσταση μιας κοινής γλώσσας μεταξύ των διαφο-
ρετικών αυτών ομάδων. Οι Maciuszek & Martens (2010) προτείνουν ένα πλαίσιο με μοτίβα 
για εκπαιδευτικά ψηφιακά παιχνίδια. Το μοντέλο ενσωματώνει πετυχημένα μοντέλα σχε-
διασμού σε επίπεδο λειτουργίας και χαρακτηριστικών τα οποία αφορούν τη δομή ή τη συ-
μπεριφορά. Σε σχέση με το περιεχόμενο, μπορεί να είναι διδακτικά, παικτικότητας και α-
φήγησης (Μartens & Cap 2009). Στη γενική περίπτωση, η προσπάθεια για την οριοθέτηση 
σχεδιαστικών μοτίβων ψηφιακών παιχνιδιών συναντά δυσκολίες, με αρκετές ερευνητικές 
προσπάθειες να παραμένουν επί μακρόν ανολοκλήρωτες, όπως η προσπάθεια του 
Barwood (2001). Στις προαναφερθείσες προσπάθειες, και ιδιαίτερα σε αυτή των Bjork & 
Holopainen, έχει ασκηθεί αρκετή κριτική, όπως ότι αποτελούν περισσότερο μια εκ των υ-
στέρων περιγραφική προσέγγιση των σχεδιαστικών αποτελεσμάτων, παρά μια μέθοδο που 
να υποδεικνύει εκ των προτέρων πώς μπορεί να παραχθούν τα αποτελέσματα αυτά 
(McGee 2007), και ότι η βασική συνεισφορά τους περιορίζεται στη δόμηση της γνώσης πά-
νω στην παικτικότητα, η οποία ενσωματώνεται στο σχεδιασμό και την ανάλυση των παιχνι-
διών (Kiili 2010). Υπό το πρίσμα της κριτικής αυτής, αλλά και για λόγους μεθοδολογικής οι-
κονομίας της σχεδιαστικής προσπάθειας, δοθέντος ότι σενάρια και δέσμες ενεργειών μπο-
ρούν εύκολα να μετατραπούν σε σχεδιαστικά μοτίβα (Harrer 2003), φαίνεται ότι υπάρχει 
μια αναγκαιότητα ομαδοποίησης των προτεινόμενων μοτίβων, τα οποία σχετίζονται με ί-
διες περιοχές λειτουργιών. Μια τέτοια ομαδοποιητική προσέγγιση, θα μπορούσε να βελ-
τιώσει τόσο τη σχεδιαστική διαχείριση, όσο και την τελική ευχρηστία των σχεδιαστικών μο-
τίβων ψηφιακών παιχνιδιών, ειδικότερα σε ότι αφορά μοτίβα σχεδιασμού ψηφιακών παι-
χνιδιών μαθησιακού σκοπού. Ειδικότερα στο μοντέλο των Bjork & Holopainen, το οποίο και 
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συγκεντρώνει πολυάριθμες ερευνητικές αναφορές, η περιγραφική προσέγγιση των μοτίβων 
θα μπορούσε να ακολουθήσει μια διαφορετική κατηγοριοποίηση που θα περιλαμβάνει ο-
μάδες μοτίβων με υποκατηγορίες. Ενδεικτικά, τα μοτίβα των κινήσεων θα μπορούσαν να 
περιοριστούν σε ένα μοτίβο που περιλαμβάνει όλες τις πιθανές κινήσεις ενός δρώντος α-
ντικειμένου ή ενός αντικειμένου που συμμετέχει απλά στη δράση, ενώ θα μπορούσαν ακό-
μη να ενσωματωθούν οι δυνατότητες που δίνονται στον παίκτη, όπως για παράδειγμα οι 
ζωές και η ανάληψη ρόλων.  

Δυνατότητες σύνδεσης της αφηγηματικής μορφολογίας του Propp με σχεδιαστικά μοτίβα 
ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού 

Με βάση την ανάλυση που παρουσιάστηκε στις παραπάνω ενότητες, θεωρούμε ότι θα ήταν 
δυνατόν να διαμορφωθούν ομάδες σχεδιαστικών μοτίβων ψηφιακών παιχνιδιών οι οποίες 
να υποστηρίζουν την αφηγηματική μορφολογία του Propp, προκειμένου να διευκολύνουν 
κατά τρόπο περισσότερο συγκεκριμένο και με σαφέστερη μεθοδολογική δομή και οργάνω-
ση το έργο του σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών. Ο ευρύτερος στόχος της προσπάθειας 
αυτής είναι να υποστηριχθεί το έργο της σχεδίασης ψηφιακών παιχνιδιών εν γένει, καλύ-
πτοντας το ευρύτερο πεδίο των παιχνιδιών με στόχο την διασκέδαση, ενώ ο ειδικότερος 
στόχος θα ήταν να καλυφθεί ιδιαίτερα το έργο σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών μαθησια-
κού σκοπού. Για τον σκοπό αυτό, το ερευνητικό ενδιαφέρον επικεντρώνεται σε τρεις συγκε-
κριμένες προσεγγίσεις από την υφιστάμενη βιβλιογραφία οι οποίες μπορούν να αξιοποιη-
θούν συνθετικά για την παραπάνω προσπάθεια. Στην πρώτη προσέγγιση, αυτή των 
Maciuszek & Martens (2010), τα σχεδιαστικά μοτίβα ψηφιακών παιχνιδιών δημιουργούνται 
κατά περίπτωση, βασιζόμενα σε ένα αφηγηματικό συμβάν. Ο στόχος, εν προκειμένω, είναι 
να αξιοποιηθούν τέτοια μοτίβα προκειμένου να αναπτυχθούν (Maciuszek 2012) οι χαρα-
κτήρες, τα αντικείμενα, το περιβάλλον και οι δραστηριότητες που υποστηρίζουν τη δράση 
ενός ψηφιακού παιχνιδιού όπως αυτή ορίζεται από την αφήγηση και εν συνεχεία να αξιο-
ποιηθεί η δυναμική της αφήγησης προκειμένου να ενσωματωθούν οι μαθησιακοί στόχοι. 
Στη δεύτερη προσέγγιση, αυτή του Kiili (2010), προτείνονται για τα εκπαιδευτικά ψηφιακά 
παιχνίδια πέντε βασικές ομάδες σχεδιαστικών μοτίβων τα οποία υποστηρίζουν τη μάθηση. 
Ο στόχος, εν προκειμένω, είναι να συνδεθούν οι ομάδες αυτές με τα σχεδιαστικά μοτίβα 
ψηφιακών παιχνιδιών που ορίστηκαν στην τρίτη προσέγγιση ενδιαφέροντος, αυτή των 
Björk & Holopainen (2004). Για τα τελευταία δεν παρέχονται από τους συγγραφείς προτά-
σεις για τον τρόπο εφαρμογής τους στην πράξη αλλά προτείνονται επεκτάσεις ανοικτές σε 
εμπλουτισμό και αξιολόγηση από την ερευνητική κοινότητα. Για τα μοτίβα αυτά, ως εκ τού-
του, είναι ανοικτό το ερευνητικό πρόβλημα του τρόπου εφαρμογής τους στη διαδικασία 
σχεδιασμού ψηφιακών παιχνιδιών, γεγονός που δημιουργεί πρόσφορο έδαφος για μια 
προσέγγιση στο πρόβλημα αυτό, ειδικά για την περίπτωση των ψηφιακών παιχνιδιών μα-
θησιακού σκοπού, συνδυάζοντας τα αποτελέσματα των Björk & Holopainen (2004) με αυτά 
του Kiili (2010). 

Το προτεινόμενο μοντέλο σχεδιαστικών μοτίβων θα λειτουργεί με κέντρο τον δρώντα ήρωα 
σε ένα ψηφιακό παιχνίδι. Οι επτά μορφές που έχουν οι ήρωες στη μορφολογία του Propp 
θα σχετίζονται με συγκεκριμένα σχεδιαστικά μοτίβα. Κάθε ήρωας του ψηφιακού παιχνιδιού 
μπορεί να έχει μία ή περισσότερες από τις μορφές ηρώων του Propp, και συνεπώς να συν-
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δέεται με κάποια ή περισσότερα από τα αντίστοιχα μοτίβα. Ταυτόχρονα, κάθε ήρωας θα 
συνδέεται με έναν ή περισσότερους κύκλους δράσης της αφήγησης, εκ των επτά τέτοιων 
κύκλων δράσης που αναγνωρίζονται στη μορφολογία του Propp, και κάθε τέτοιος κύκλος 
δράσης θα συνδέεται με μοτίβα που προωθούν την αφήγηση και μοτίβα που σχετίζονται με 
τους ήρωες που συμμετέχουν. Επιπλέον, κάθε ένας από τους επτά αυτούς κύκλους δράσης 
μπορεί να συνδεθεί με συγκεκριμένους μαθησιακούς στόχους, ενώ η συνολική αφήγηση, 
όπως αυτή θα διαμορφωθεί από τους ενεργούς κύκλους δράσης, μπορεί να συνδεθεί με 
γενικότερα μοτίβα. Θα πρέπει να σημειωθεί στο σημείο αυτό ότι, σύμφωνα με την αφηγη-
ματική μορφολογία του Propp, μια ιστορία μπορεί να τελειώσει στον τρίτο, τέταρτο, πέμπτο 
ή και τον έκτο κύκλο δράσης του ήρωα κι αυτό γιατί στο μοντέλο του Propp υπάρχουν γε-
γονότα σε λογικές αλυσίδες που δεν μπορούν να απομείνουν ανολοκλήρωτες. Το γεγονός 
αυτό μας δίνει τη δυνατότητα να έχουμε ένα παιχνίδι με λιγότερα ή περισσότερα επίπεδα 
τα οποία μπορούν να συσχετιστούν με τους κύκλους δράσης του ήρωα, και αντίστοιχα λιγό-
τερους ή περισσότερους μαθησιακούς στόχους που μπορούν να ενσωματωθούν σε κάθε 
κύκλο δράσης. Δεν είναι απαραίτητο να συσχετίσουμε τον κύκλο δράσης του ήρωα με κά-
ποιο επίπεδο δυσκολίας, κάτι τέτοιο όμως αποτελεί μια επιπλέον δυνατότητα. Για παρά-
δειγμα, η εμφάνιση του βοηθού θα μπορούσε να γίνει μετά από κάποιο κύκλο δράσης ή να 
είναι μια δυνατότητα που θα υπάρχει από την αρχή. 

 

 

 

 

 

Εικόνα 9: Σχηματική παράσταση της αξιοποίησης της αφηγηματικής μορφολογίας του Propp 
σε σχέση με σχεδιαστικά μοτίβα και μαθησιακούς στόχους ψηφιακών παιχνιδιών 

Θα πρέπει να επισημανθεί ότι ασφαλώς υπάρχουν και άλλες μελέτες μοντελοποίησης της 
ιστορίας ενός παραμυθιού οι οπoίες έχουν σταθεί κριτικά στο στρουκτουραλιστικό μοντέλο 
του Propp, όπως αυτές των Levi-Strauss (1963), Barthes (1966), Todorov (1977) και 
Campbell (1997), με διαφορετικές προσεγγίσεις ως προς την έννοια της αφήγησης. Ωστόσο, 
η ερευνητική κατεύθυνση που προτείνεται στην παρούσα εργασία στηρίζεται στη θέση ότι 
η αφηγηματική μορφολογία του Propp αποτελεί μια ιδιαίτερα λειτουργικοποιημένη (opera-
tionalized) προσέγγιση, η οποία μπορεί να αποδώσει αποτελεσματικότερα λόγω της δόμη-
σης την οποία εμφανίζει, καθώς (α) Διαθέτει μια καθαρή δομή, χαρακτηριστικό που διευ-
κολύνει τη σύνδεσή της με συγκεκριμένα σχεδιαστικά μοτίβα. (β) Παρέχει τη δυνατότητα 
για πολλαπλούς συνδυασμούς των μοτίβων αυτών. (γ) Ενσωματώνει καταστάσεις αδιεξό-
δων και πλάνης, διευκολύνοντας με τον τρόπο αυτό τη δημιουργία καταστάσεων γνωστικής 
σύγκρουσης για ζητήματα για τα οποία στοχευμένα επιθυμούμε να συμβεί αυτό. 
(δ) Διαθέτει τις προϋποθέσεις για την επίτευξη εμβύθισης (immersion). (ε) Διαθέτει χαρα-
κτηριστικά τα οποία μπορούν να ενισχύσουν την εμπειρία ροής (flow), μέσω στοιχείων τα 

Μορφή δράσης 
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Αντίπαλος 
Αποστολέας 
Βοηθός 
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τικών στόχων και 
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οποία διευκολύνουν την ενίσχυση του νοητικού και συναισθηματικού ενδιαφέροντος και 
οδηγούν σε απορρόφηση στο περιεχόμενο της ιστορίας. (στ) Ενσωματώνει το χαρακτηρι-
στικό της λύτρωσης που αποτελεί σημαντικό παρωθητικό εργαλείο. (ζ) Εμπεριέχει τη λει-
τουργία της διαμεσολάβησης, καθώς και την αντίστοιχη μορφή ήρωα (αποστολέας), η ο-
ποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την προσέγγιση μιας ποικιλίας εκπαιδευτικών θεμάτων 
και διδακτικών στόχων. (η) Δίνει τη διάσταση του αγώνα, ο οποίος είναι αναγκαίος προκει-
μένου να επιτευχθούν οι στόχοι του ήρωα, πράγμα που αποτελεί δομικό στοιχείο των πε-
ρισσότερων ψηφιακών παιχνιδιών. (θ) Εμπεριέχει τις έννοιες της δοκιμασίας του ήρωα και 
των εμποδίων τα οποία ο ήρωας καλείται να ξεπεράσει, παραπέμποντας στη λογική των 
σύγχρονων παιχνιδιών υπόδυσης ρόλων. (ι) Παρέχει τη δυνατότητα πάνω στη βασική δομή 
της ιστορίας να αναπτυχθούν διαφορετικές πρόσθετες ιστορίες, στοιχείο που διευκολύνει 
το σχεδιασμό ψηφιακών παιχνιδιών. (ια) Προσφέρει ισχυρή ευελιξία στη δόμηση μιας ι-
στορίας, κατά την έννοια ότι οι ρόλοι μπορούν να ανατίθενται στους χαρακτήρες με λογική 
είτε διακριτή (κάθε ρόλος σε διαφορετικό χαρακτήρα) είτε συνδυαστική (διαφορετικοί ρό-
λοι στον ίδιο χαρακτήρα). Εν κατακλείδι, η αξιοποίηση της αφηγηματικής μορφολογίας του 
Propp σύμφωνα με τις παραπάνω δυνατότητες ενισχύει την άποψη ότι μια καλή ιστορία όχι 
μόνο ενδυναμώνει ένα παιχνίδι, αλλά ταυτόχρονα αποτελεί και μια σταθερή εννοιολογική 
δομή, στην οποία τα σχεδιαστικά μοτίβα του παιχνιδιού αυτού μπορούν να αγκιστρώνονται 
και να οργανώνονται. Η παραπάνω προσέγγιση όμως εμφανίζει και δυσκολίες οι οποίες θα 
μπορούσαν να συνοψιστούν σε τρία κύρια σημεία : (α) Η αφηγηματική μορφολογία του 
Propp εμπεριέχει ορισμένα στερεότυπα τα οποία ενδεχομένως εμποδίζουν την επικοινω-
νιακή προσέγγιση, ζητημάτων που χρειάζονται διαφορετική οπτική. (β) Στη μορφολογία 
αυτή ενσωματώνονται συνδέσεις μεταξύ ηρώων και γεγονότων οι οποίες αποτελούν προϋ-
ποθέσεις για να επέλθει κάποιο αποτέλεσμα, όπως για παράδειγμα π.χ. η προϋπόθεση της 
νίκης σε ένα πεδίο για να φτάσουμε στο σπάσιμο μιας κατάρας – τέτοιου είδους συνδέσεις 
δεν στοιχειοθετούν απαραίτητα μειονέκτημα, δημιουργούν όμως ορισμένους περιορισμούς 
τόσο στην υλοποίηση ενός παιχνιδιού, όσο και στα σχεδιαστικά μοτίβα τα οποία θα ενσω-
ματωθούν. (γ) Προερχόμενη από τον κόσμο των μαγικών παραμυθιών, η αφηγηματική 
μορφολογία του Propp κατευθύνει τη δράση στη λογική της παραμυθίας, ζήτημα που ίσως 
αποτελεί εμπόδιο στη συσχέτιση με ζητήματα του πραγματικού κόσμου. Η αντιμετώπιση 
των σημείων αυτών αποτελεί αντικείμενο περαιτέρω ερευνητικής προσπάθειας, με στόχο 
να βρεθούν τρόποι  υπέρβασης των παραπάνω περιορισμών και δυνατότητας εφαρμογής 
της μορφολογίας του Propp και της συνολικής προσέγγισης που προτείνεται σε όσο το δυ-
νατόν ευρύτερες περιπτώσεις ψηφιακών παιχνιδιών μαθησιακού σκοπού. 
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Το κόμικ ως εργαλείο διαμεσολάβησης της κοινωνικής γνώσης στο πλαίσιο της διαβίου 
μάθησης. Η εφαρμογή μίας πολυμεσικής δραστηριότητας σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας 
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Περίληψη 

Η πολυτροπικότητα στη σύγχρονη εποχή των τεχνολογιών της ψηφιοποιημένης πληροφο-
ρίας και επικοινωνίας αποκτά ισοδύναμη αξία ως σημειωτικό σύστημα με τη γλώσσα, ενώ η 
εικόνα κατακλύζει ως κύρια συμβολική αναπαράσταση τα ΜΜΕ. Εικόνα και κείμενο αλλη-
λοσυμπληρώνονται και νοηματοδοτούν από κοινού την πραγματικότητα που παρουσιά-
ζουν. Η ανάγκη εξοικείωσης και δημιουργικής αξιοποίησης των πολυτροπικών κειμένων 
από τους μαθητές στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής διαδικασίας, δεν αποσκοπεί τόσο να τους 
καταστήσει επίκαιρους και επιδέξιους χρήστες των νέων τεχνολογικών εργαλείων, όσο να 
διαμεσολαβήσει προκειμένου να τους διευκολύνει στην κατασκευή κοινωνικής γνώσης που 
δεν θα τους παθητικοποιεί ως καταναλωτές της, αλλά θα τους προϋποθέτει ως κριτικούς 
δημιουργούς που θα εμπλέκονται στην παραγωγή της. Σε αυτήν την κατεύθυνση, τα ψη-
φιακά κόμικς αποτελούν ένα υπερμέσο που έχει εισέλθει στην εκπαίδευση δυναμικά προ-
σφέροντας ζωντάνια, παραστατικότητα και εφευρετικότητα και μπορούν να αξιοποιηθούν 
ως μια δυναμική μορφή εικαστικής έκφρασης και κοινωνικής διαμεσολάβησης.  

Εισαγωγή 

Η νέα χιλιετία χαρακτηρίζεται από την πληροφοριοποίηση των προωθημένων οικονομικά 
κοινωνιών, την κυριαρχία των μίντια και την με γεωμετρική πρόοδο επιτάχυνση της καινο-
τομίας και της εφαρμογής. Στο πλαίσιο των σύγχρονων, λοιπόν, κοινωνιών οι κουλτούρες 
διαμορφώνονται από διαδικασίες πληροφοριοποιημένης επικοινωνίας, από την παραγωγή 
και την κατανάλωση συμβόλων δημιουργώντας ένα διαχωρισμό μεταξύ πραγματικότητας 
και συμβολικής αναπαράστασης. Όλες οι κοινωνίες υπάρχουν και δρουν μέσα από ένα 
συμβολικό περιβάλλον. Αυτό, όμως, που διαφοροποιεί τη σύγχρονη εποχή είναι ότι τα νέα 
συστήματα επικοινωνίας οργανώνονται γύρω από μία ηλεκτρονική ενσωμάτωση για τα ο-
ποία δεν αποτελεί πρόκληση η εικονική πραγματικότητα παρά περισσότερο κατασκευάζε-
ται μία «πραγματική εικονικότητα» (Castells, 1996: 1, 372).  

Η ποιοτική αξιοποίηση των εφαρμογών και των ερευνών της πληροφοριακής τεχνολογίας 
στη διδασκαλία (Lionarakis, 19988) παρουσιάζει τα τελευταία χρόνια παραδείγματα που 
καθιστούν τις υπολογιστικές και δικτυακές τεχνολογίες δυναμικά εργαλεία διερεύνησης, 
έκφρασης και κοινωνικής διαμεσολάβησης στη σχολική μάθηση. Άλλωστε, «η αναγκαιότητα 
ενός διαρκούς τεχνολογικού γραμματισμού αποτελεί τόσο μέσο όσο και αποτέλεσμα διαδι-
κασιών δια βίου μάθησης και εκπαίδευσης που αναπόφευκτα προκαλούν τη σχολική εκ-
παίδευση να τις εντάξει στο ρεπερτόριό της. Η πραγματικότητα αυτή, ωστόσο, δεν μπορεί 
να μην προβληματίζει τους εκπαιδευτικούς τόσο για το ρόλο της διαμεσολάβησης του σχο-
λείου στην οικείωση και στον προσδιορισμό της χρήσης τους, όσο και για τον τρόπο αξιο-
ποίησής τους, ως μέσο διευκόλυνσης της μάθησης καθεαυτό, στο βαθμό που μπορούν επι-
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πρόσθετα να της προσδώσουν ένα σύγχρονο, επίκαιρο και ενδιαφέρον χαρακτήρα.» (Γεωρ-
γακλή & Γιώτη, 2014: 70). 

Σε αυτή την επικυριαρχία της ηλεκτρονικής πραγματικής εικονικότητας σύμβολα εικονικά, 
όπως τα κόμικ, που αναπαριστούν μορφές εμπειρίας και βιωμάτων τα οποία διαμεσολα-
βούν στην παραγωγή, κατασκευή και επικοινωνία της κοινωνικής γνώσης κι όχι στην απλή 
κατανάλωσή της μπορούν να αποτελέσουν εναλλακτικά εκπαιδευτικά εργαλεία τα οποία 
θα αναπαριστούν ψηφιακά μία εικονική πραγματικότητα που δεν θα εκχωρείται σε μία 
πραγματική εικονικότητα.  

Η παρούσα εργασία αφορά ένα παράδειγμα διδακτικής αξιοποίησης λογισμικού δημιουρ-
γίας ψηφιακών κόμικς στο πλαίσιο των προγραμμάτων της Ευέλικτης Ζώνης στο Δημοτικό. 
Συγκεκριμένα, θα παρουσιαστεί η διαχείριση των εικόνων που δημιουργούνται με το Bit 
strips και τη συνεργασία άλλων προγραμμάτων, προκειμένου να κατασκευάσουν οι μαθη-
τές ένα σενάριο με ήχο και εικόνα που αφορούσε την «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» με θέμα: 
«Γνωριμία στο chat», το οποίο υλοποιήθηκε στο πλαίσιο των Προγραμμάτων Αγωγής Υγεί-
ας, κατά τη σχολική χρονιά 2012-13 από μαθητές της Στ’ τάξης. 

Το Κόμικ 

Η πρώτη ιστορική καταγραφή κόμικ θεωρείται η κολόνα του Τραϊανού στη Ρώμη στο 
113μΧ, αν και συμβολικές αναπαραστάσεις σε ελληνικές στήλες και αιγυπτιακά ιερογλυφι-
κά θεωρούνται μία προδρομική μορφή τους. Ωστόσο, το κόμικ ως μέσο μαζικής επικοινω-
νίας εμφανίζεται μετά την ανακάλυψη της τυπογραφίας. Ήδη μεταξύ 17ου και 18ου αιώνα 
καταγράφεται έντυπο υλικό στο οποίο σατιρίζονται και γελοιογραφούνται όψεις της θρη-
σκευτικής, κοινωνικής και πολιτικής ζωής, ενώ με τη μορφή των κόμικ στριπ που συναντά-
ται και σήμερα πρωτοεμφανίζεται το 1826 από όπου και καθιερώνεται μετά τον 20ο αι ως 
γραφική τέχνη και ως μαζικό μέσο επικοινωνίας (Gifford, 2013:239-241).  

Τα κόμικ διακρίνονται από τη γελοιογραφία και θεωρούνται «ένα υβριδικό μέσο τέχνης-
φόρμας που συνδυάζει εικόνες και λέξεις δίνοντας ωστόσο πλεονεκτική υπεροχή στην κυ-
ριαρχία της εικόνας» (Locke, 2014). Αποκαλούνται και ως ένατη τέχνη, δηλαδή μια μορφή 
οπτικής τέχνης που αποτελείται από εικόνες που συνήθως συνδυάζονται με κείμενο, το ο-
ποίο συχνά βρίσκεται σε συννεφάκια κειμένου ή λεζάντες (http://www.cinebook.co.uk). Τα 
κόμικ στριπ (comic strip), αφηγούνται μια πραγματική ή φανταστική ιστορία με εικόνες, 
λόγο ή και με ήχους σε τρία ή τέσσερα καρέ, ή και σε μεγαλύτερες ιστορίες, όπως αυτές 
που παρουσιάζονται σε περιοδικά ή βιβλία, γνωστά ως κόμικς ή βιβλία κόμικς (Locke, 2014; 
Βασιλικοπούλου, Αλτάνης, Μπολουδάκης, Γεωργιακάκης & Ρετάλης, 2009).  

Η εισαγωγή των κόμικ στην εκπαιδευτική διαδικασία χρονολογείται ήδη από το δεύτερο 
μισό του προηγούμενου αιώνα, ωστόσο δυναμικά εμφανίζονται μετά τη δεκαετία του ’90. 
Τα τελευταία χρόνια ένα μεγάλο σώμα ερευνών και εργασιών έχει αναπτυχθεί, ιδιαίτερα 
στις ΗΠΑ και την Ευρώπη για τη διδακτική αξιοποίηση των κόμικ, ενώ έχουν υλοποιηθεί και 
εκπαιδευτικά προγράμματα που τα εισάγουν στο αναλυτικό πρόγραμμα είτε ως διδακτικό 
υλικό είτε ως μέθοδος διδακτικής προσέγγισης μαθημάτων, όπως η Γλώσσα, η Ιστορία, οι 
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Τέχνες, ενώ παράλληλα αξιοποιούνται και οι δυνατότητες των ΤΠΕ μέσα από τα ψηφιακά 
κόμικ (Βασιλικοπούλου & άλ., 2009).  

Tα κόμικς ως μαθησιακά εργαλεία και η ένταξή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία 

Η παραδοχή ότι η παραγωγή γνώσης, άρα και των συστημάτων αναπαράστασης, κατανόη-
σης και νοηματοδότησης της πραγματικότητας, επηρεάζονται άμεσα από το κοινωνικοπολι-
τισμικό περιβάλλον το οποίο διαμορφώνει την κουλτούρα για τη γνώση και τη μάθηση 
(Vygotsky, 1978; Noss, 1995) επέδρασαν στη θεωρητική σύλληψη της διδακτικής αξιοποίη-
σης των ΤΠΕ, ως εργαλεία διαμεσολάβησης της κοινωνικής γνώσης (Vygotsky, ό.π.), στο 
βαθμό που παρέχουν ευκαιρίες για αυτενεργή (Piaget, 1979), ανακαλυπτική-διερευνητική 
και με προσωπικό νόημα για το άτομο μάθηση (Vygotsky, 1978; Bruner, 1997).  

Μάλιστα οι ραγδαίες εξελίξεις που συμβαίνουν στο χώρο των ΤΠΕ και της ταχύτατης διά-
δοσης των μέσων κοινωνικής δικτύωσης διευρύνουν την τάση για ηλεκτρονική μάθηση 
«που σημαίνει όχι μόνο εύρεση, επεξεργασία και κριτική της δεδομένης γνώσης αλλά και 
κατασκευή νέας γνώσης από όλους τους συντελεστές της εκπαίδευσης καταρρίπτοντας τις 
διακριτές ταυτότητες διδασκόντων και διδασκομένων» (Καπραβέλου, 2011). Στη σύγχρονη 
εκπαιδευτική πραγματικότητα η αναπόφευκτη προσπάθεια του σχολείου να ανταποκριθεί 
στις τεχνοεπιστημονικές αλλαγές και να συνδεθεί με την καθημερινή ζωή απαιτεί την οι-
κειοποίηση και αξιοποίηση των δυνατοτήτων που παρέχουν τα πολυμέσα και υπερμέσα και 
τον επαναπροσδιορισμό των διδακτικών-μαθησιακών του στόχων, αλλά και του τρόπου 
που μπορεί να χρησιμοποιηθεί κάθε διαδικτυακό εργαλείο ανάλογα τις δυνατότητες που 
μας προσφέρει . Απώτερη επιδίωξη, να ενθαρρυνθεί η μάθηση με βιωματικό, ενεργητικό-
πραξιακό, συνεργατικό και συμμετοχικό χαρακτήρα που θα δίνει έμφαση στην ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης, της αυτορρύθμισης και του αναστοχασμού τόσο σε σχέση με το δια-
φοροποιημένο μαθησιακό προφίλ του κάθε μαθητή όσο και ανάλογα με τις ανάγκες κοινω-
νικής αλληλεπίδρασης και συνεύρεσης της σχολικής ομάδας (Φλουρής & Γιώτη, 2013; Βοσ-
νιάδου, 2006; Καραγιωργάκη & Γιώτη, 2013).  

Τα κόμικς αποτελούν ένα δυναμικό, σύγχρονο, δημιουργικό εργαλείο που έχει εισέλθει τα 
τελευταία χρόνια στη μαθησιακή διαδικασία. Είναι ιδιαίτερα αγαπητό στους μαθητές και 
αυτό λειτουργεί ως ένα ισχυρό κίνητρο μάθησης εξαιτίας της «μαγνητικής έλξης που α-
σκούν στα παιδιά», όπως χαρακτηριστικά αναφέρει ο Alongi (1974). Ο Versaci (στο Βασιλι-
κοπούλου & άλ., 2009) υποστηρίζει ότι τα κόμικ μπορούν να βάλουν "ανθρώπινο πρόσωπο" 
σε ένα θέμα με επακόλουθο οι μαθητές να δημιουργούν μια οικεία,  

συναισθηματική σύνδεση με τους χαρακτήρες μιας ιστορίας, καθώς η ιδιαίτερη σύνθεση 
εικόνων και κειμένου αναλαμβάνουν ισοδύναμα την αφήγηση. Μέσω της ταύτισης με τους 
ήρωες τα κόμικς διαμεσολαβούν ανάμεσα στην κοινωνική γνώση που φέρουν οι μαθητές 
από την καθημερινή ζωή και τη βιογραφία τους και στη γνώση που αποκτούν στο σχολείο. 
Επιπλέον, έχει διαπιστωθεί ότι η οπτική ποιότητα των κόμικς προάγει την μάθηση ενώ αυ-
ξάνουν την εξοικείωση των μαθητών με τις ΤΠΕ, συμβάλουν στην ανάπτυξη δεξιοτήτων τε-
χνολογικού εγγραμματισμού και παράλληλα ενεργοποιούν την πολιτισμική τους εμπειρία 
(Βασιλικοπούλου & άλ., 2009; Τριαντοπούλου, Νέζη, Βασιλακοπούλου, Μπολουδάκης & 
Ρετάλης, 2010).  
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«Aσφαλές διαδίκτυο» με χρήση εργαλείου κόμικ Bit strips 

Το διαδίκτυο είναι για όλους και ειδικά για τους μαθητές μια νέα πηγή γνώσης, διασκέδα-
σης και επικοινωνίας με τον υπόλοιπο κόσμο. Είναι μια σπουδαία ευκαιρία η οποία όμως 
μπορεί να δημιουργήσει και πολλά προβλήματα στα παιδιά αν δεν είναι σωστά ενημερω-
μένα και γνώστες των τρόπων εξερεύνησης των κατάλληλων μαθησιακών εργαλείων του 
κυβερνοχώρου. Ύστερα από διαλογική συζήτηση στην τάξη οι μαθητές της ΣΤ΄ εκδήλωσε 
την επιθυμία να ασχοληθούν με το θέμα της ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου. Οι επιμέ-
ρους διαστάσεις του θέματος που επεξεργαστήκαμε αφορούσαν σε: 

• Διαδίκτυο και εκπαίδευση 
• Πειρατεία- πνευματικά δικαιώματα (downloads - uploads) 
• Χώροι διαδικτυακής επικοινωνίας (Chat rooms) και κοινωνικής δικτύωσης 

(blogging)  
• Παρενόχληση (cyber bullying) 
• Διαδικτυακά παιχνίδια 
• Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ιοί, ηλεκτρονικά φίλτρα 
• Προστασία και ασφάλεια στο διαδίκτυο (safety και security) 
• Εθισμός στο διαδίκτυο 

Στη συνέχεια αποφάσισαν να αποδώσουν τις εμπειρίες και τις γνώσεις που αποκτήσαν δη-
μιουργώντας ένα γραπτό σενάριο με τίτλο «Γνωριμία στο chat» το οποίο θα αναπαριστού-
σαν ψηφιακά με τη μορφή κόμικ. 

Λογισμικά που αξιοποιούνται 

Η μαθησιακή διαδικασία υποστηρίζεται με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και συγκεκριμένα: 

α) Λογισμικό δημιουργία κόμικς Bit strips (σε δοκιμαστική έκδοση). Το πρόγραμμα 
δίνει τη δυνατότητα παραγωγής εικόνας με αλλαγή στη θέση των μελών και των 
χαρακτηριστικών των ηρώων του και παρέχεται με πληρωμή. Χρησιμοποιήθηκε η 
δοκιμαστική του έκδοση για χρονικό διάστημα ενός μήνα δωρεάν. Με αυτό οι μα-
θητές δημιουργούσαν εικόνες, οπτικοποιώντας το σενάριο που έγραψαν, τοποθε-
τώντας τους ήρωες σε διαφορετική στάση για να τους αποδώσουν κίνηση.  

β) Windows movie maker για την παραγωγή βίντεο. 

γ) Ηχογράφηση από τα βοηθήματα των Windows. Οι μαθητές έγραψαν το σενάριο 
μιας ιστορίας το οποίο «έπαιξαν» και το ηχογράφησαν. Τέλος, συγχρόνισαν την 
πλοκή του σεναρίου με την εικόνα.  

Εξαιτίας της δοκιμαστικής έκδοσης του λογισμικού των κόμικ για ένα μήνα, οι μαθητές διε-
ρεύνησαν τις δυνατότητες και άλλων λογισμικών που θα τους προσέφεραν τα μέσα ώστε να 
υπερβούν τους περιορισμούς χρήσης του Bit strips επιδεικνύοντας αξιοσημείωτη εφευρετι-
κότητα προκειμένου να δώσουν κίνηση στην εικόνα.  
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Οργάνωση της τάξης - υλικοτεχνική υποδομή 

Η δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής που ήταν εξο-
πλισμένο με ικανό αριθμό υπολογιστών και είχε διάρκεια 4 διδακτικές ώρες. Οι μαθητές (17 
στο σύνολό τους) χωρίστηκαν σε ομάδες των 3 ατόμων και μία ομάδα των 4 ατόμων, σύμ-
φωνα με το γνωστικό τους επίπεδο, τις ιδιαιτερότητες και τα ταλέντα τους. Οι μαθητές ερ-
γάζονται σε ομάδες για την υλοποίηση του σεναρίου. Όλη η μαθησιακή διαδικασία διεξα-
γόταν μέσα σ’ ένα συνεργατικό, περιβάλλον, που υποστηρίζει την υπέρβαση της ατομιστι-
κής λογικής βοηθήσει τους μαθητές να υπερβούν την ατομικότητά τους και να κατανοή-
σουν ότι υπάρχουν διαφορετικές αντιλήψεις ή απόψεις πάνω σε θέματα τα οποία θεωρού-
σαν δεδομένα και ότι μέσα από τη συλλογική εργασία μπορούμε συχνά να πολλαπλασιά-
ζουμε τα αποτελέσματα του έργου μας (Γεωργακλή & Γιώτη, 2014).  

Επιπλέον, αποκτούν γνώση για τους τρόπους με τους οποίους μαθαίνουν δραστηριότητες 
που αξιοποιούν τεχνολογικά εργαλεία των ΤΠΕ. Η εκπαιδευτικός στα πλαίσια του σεναρίου 
που περιγράφεται έχει ρόλο συντονίστριας, η οποία καθοδηγεί και υποστηρίζει το έργο στις 
ομάδες. Οι κατευθύνσεις που δίνονταν κάθε φορά είναι βασικές δεδομένου της ευχέρειας 
των μαθητών στη χρήση των συγκεκριμένων εργαλείων.  

Στόχοι 

Σκοπός μας ήταν να αναπτυχθεί ένα ανοιχτό, συνεργατικό, διερευνητικό, αλλά παράλληλα, 
και κριτικό ψηφιακό περιβάλλον μάθησης, όπου θα είναι δυνατός ο πειραματισμός των 
μαθητών για τους διαφορετικούς τρόπους χρήσης των εικόνων και των εφαρμογών που 
παράγονται από λογισμικά που είναι μεν ενδιαφέροντα είναι, ωστόσο, είτε δύσκολα στη 
χρήση τους, είτε ξενόγλωσσα, είτε και με πληρωμή. Απώτερη επιδίωξή μας είναι οι μαθητές 
να μην βρίσκονται στην εμπορική ομηρία πολυμεσικών εφαρμογών, καταναλώνοντας έτοι-
μες εφαρμογές, αλλά να έχουν τη δυνατότητα να προσεγγίζουν κριτικά τη χρήση τους και 
να αναζητούν δημιουργικές ψηφιακές λύσεις για να εκφράσουν τα ενδιαφέροντα, τις ανά-
γκες και τις εμπειρίες τους. Συγκεκριμένα στόχοι του προγράμματος ήταν οι μαθητές:  

• Να συνειδητοποιήσουν τη δύναμη του διαδικτύου.  
• Να γνωρίσουν τη σωστή, ασφαλή και ηθικά δεοντολογική χρήση του διαδικτύου και 

των άλλων διαδραστικών τεχνολογιών. 
• Να παράγουν με πολυτροπικά σημειωτικά συστήματα με τη δική τους εκδοχή 

«γνώσης» αξιοποιώντας τις προηγούμενες γνώσεις, εμπειρίες-βιώματα και διαι-
σθήσεις τους (Papert, 1991; diSessa, 1995) 

• Να επικοινωνούν, να συνεργάζονται και να αντλούν βαθιά ικανοποίηση από τη ε-
νεργή συμμετοχή τους σε ομαδοσυνεργατικά περιβάλλοντα που συλλογικά λαμβά-
νονται οι αποφάσεις και η γνώση κατασκευάζεται από κοινού (diSessa, 1995; Vosni-
adou, Ioannides, Dimitrakopoulou & Papademetriou, 2001) 

• Να δομούν ενεργητικούς και διερευνητικούς ρόλους, προκειμένου να επιλύουν με 
κριτικό τρόπο προβλήματα χρήσης των ΤΠΕ και να ανακαλύπτουν διαδικτυακά ερ-
γαλεία που ικανοποιούν τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους (Papert, 1991; Α-
βούρης & αλ., 2009) 
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«Γνωριμία στο chat» 

Οι επικοινωνιακές ανάγκες του σύγχρονου ανθρώπου επιτάσσουν την οικειοποίηση ψη-
φιακών πολυτροπικών μέσων έκφρασης. Η πολυτροπικότητα αποτελεί πλέον ουσιώδη διά-
σταση κάθε κειμένου, στο βαθμό μάλιστα που θεωρείται ότι και άλλα σημειωτικά συστή-
ματα όπως εικόνες, σκίτσα, κλπ μπορούν εξίσου με τη γλώσσα, κι όχι μόνον συμπληρωμα-
τικά σε αυτήν, να συμβάλουν στην παραγωγή νοήματος (Χοντολίδου, 1999). 

Η κεντρική δραστηριότητα του προγράμματος Αγωγής Υγείας με θέμα: «Γνωριμία στο chat» 
βασισμένη στις θεματικές του προγράμματος «Ασφαλές Διαδίκτυο» είχε προγραμματιστεί 
να υλοποιηθεί στην τάξη από τους μαθητές με κόμικ. Η δραστηριότητα αφορούσε στην πα-
ραγωγή γραπτού λόγου που στη συνέχεια οι μαθητές θα μετατρέψουν σε προφορικό-
αφηγηματικό, θα μαγνητοφωνήσουν και θα συνδυάσουν με εικόνες, με τη βοήθεια των 
ΤΠΕ, ώστε να δημιουργήσουν ένα πολυμεσικό εκπαιδευτικό υλικό, μέσα από την ανάπτυξη 
δεξιοτήτων νέου τύπου γραμματισμού- παραγωγής πολυτροπικών μέσων.  

Πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης και είχε διάρκεια 4 διδακτικά δίωρα. 
Αναλυτικότερα η διεξαγωγή της ακολούθησε την παρακάτω πορεία: 

1 δίωρο: Εξηγήθηκε αναλυτικά ο τρόπος λειτουργία του κόμικ Bit strips. H έκδοση που χρη-
σιμοποιήθηκε, όπως προείπαμε, ήταν μια δοκιμαστική, χρονικής διάρκειας ενός μήνα. Εξαι-
τίας του σύντομου χρονικού διαστήματος που θα είχαν στη διάθεσή τους το εργαλείο οι 
μαθητές δωρεάν, έκαναν προσπάθεια να βρουν τρόπους γρήγορης δημιουργίας, αλλά και 
ασφαλούς αποθήκευσης των «καρέ» του κόμικ μετά τη λήξη της εφαρμογής (έως και τώρα 
που συντάσσεται η εργασία η εφαρμογή παραμένει επί πληρωμή). Μετά από πολλές δοκι-
μές διερεύνησης των δυνατοτήτων του λογισμικού οι μαθητές, και με τη βοήθεια της εκ-
παιδευτικού, ανακάλυψαν ότι κάθε σκηνή που φτιάχνεται μπορεί να εξάγεται από το λογι-
σμικό και να αποθηκεύεται ως εικόνα σ΄ ένα φάκελο στον προσωπικό υπολογιστή μας. Αυ-
τό αποδέσμευσε τους μαθητές από τους χρονικούς περιορισμούς του Bit strips. Στο σημείο 
αυτό, πρέπει να γίνει ιδιαίτερη αναφορά στον ενθουσιασμό των μαθητών για την πληθώρα 
των επιλογών που προσφέρει το συγκεκριμένο εργαλείο κόμικ, όσον αφορά τόσο στη δια-
φορετική σύνθεση των χαρακτήρων, όσο και στην ποικιλία των χαρακτηριστικών και των 
στάσεων των μελών του σώματος, αλλά και το πλήθος των αντικειμένων που μπορεί κά-
ποιος να εισάγει στη σκηνή για να παραστήσει την καθημερινότητα των ηρώων με πειστι-
κότητα. Το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα, η γνωριμία με το κόμικ να αποτελέσει από 
μόνη της μια ισχυρή ανατροφοδότηση για τις ομάδες εργασίες.  

2 δίωρο: Αφού είχε προηγηθεί η μελέτη όλων των θεματικών που αναφέρονται παραπάνω 
για τη δημιουργία του κόμικ, διαμορφώθηκαν οι ομάδες και έγινε η κατανομή των αρμο-
διοτήτων και των δραστηριοτήτων που θα αναλάμβανε η κάθε μία: συγγραφή σεναρίου, 
σύνθεση των χαρακτήρων για την ψηφιακή απεικόνιση έτσι ώστε να είναι ίδιοι σ΄όλο το 
κόμικ, ηχογράφηση των διαλόγων μέσα από την μαγνητοφώνηση των ίδιων των μαθητών 
στους ρόλους των ηρώων και συντονισμός των καρέ με τον ήχο , δηλαδή των διαλόγων με-
ταξύ τους και με τα σκίτσα. Το σενάριο χωρίστηκε σε σκηνές και κάθε ομάδα ανέλαβε να τις 
αναπαραστήσει, σύμφωνα με το γραπτό κείμενο που είχαν παράγει. Έπειτα, παρουσίαζε η 
κάθε μία τη σκηνή της στην ολομέλεια της τάξης και ακολουθούσε διάλογος για το πώς 
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τους φαινόταν το αποτέλεσμα, όπου πολλές φορές γινόντουσαν συμπληρώσεις ή τροπο-
ποιήσεις στο σκηνικό μέχρι να συμφωνήσουν στην τελική σύνθεση.  

3 δίωρο: Σε αυτήν τη φάση, οι ομάδες εργασίας προχώρησαν σε σύνθεση του συνόλου της 
δραστηριότητας στο εργαστήριο υπολογιστών του σχολείου. Εμφανίστηκαν, όμως, δύο 
προβλήματα: το πρώτο σχετιζόταν με την αισθητική της εργασίας, δηλαδή με τι τρόπο μπο-
ρούσε να αποδοθεί κίνηση στην εικόνα και το δεύτερο με τη λειτουργικότητα του κόμικ, 
καθώς η εφαρμογή δεν δέχεται ελληνικά. Ως προς το πρώτο πρόβλημα, οι μαθητές σκέφτη-
καν να κατασκευάσουν την ίδια σκηνή πολλές φορές με διαφορετική θέση των χαρακτή-
ρων, των μελών του σώματος ή των πραγμάτων, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε σκηνής, τις 
οποίες αποφάσισαν να τοποθετήσουν διαδοχικά για να αποφύγουν τη στατικότητα και την 
«παγωμένη» εικόνα του κόμικ. Το δεύτερο πρόβλημα με τη γλώσσα λύθηκε με τη μαγνητο-
φώνηση των διαλόγων και της αφήγησης του σεναρίου.  

4 δίωρο: Οι ομάδες εργασίας της τάξης είχαν ήδη συγκεντρώσει σ΄έναν υπολογιστή του ερ-
γαστηρίου όλες τις σκηνές του σεναρίου, ανεξάρτητα από το Bit strips (εν τω μεταξύ είχε 
λήξη η εγγραφή στο πρόγραμμα). Με το εργαλείο της Ηχογράφησης από τα βοηθήματα των 
Windows έγινε η ηχογράφηση του σεναρίου. Οι μαθητές «έντυσαν» με τις φωνές τους ήρω-
ες της ιστορίας τους «Γνωριμία στο chat». Το επόμενο βήμα ήταν η εισαγωγή στο γνωστό 
πρόγραμμα Windows movie maker των εικόνων που είχαν παραχθεί και του αρχείου ήχου 
με την ιστορία. Ο ήχος και η εικόνα έπρεπε να συνεργάζονται, ώστε να αφηγούνται μια συ-
νεκτική ιστορία ενώ το κείμενο έπρεπε να διευκρινίζει και να επαυξάνει τις εικόνες (Βασιλι-
κοπούλου & άλ., 2009). 

Η δραστηριότητα βρίσκεται αναρτημένη στη διεύθυνση: 
https://www.youtube.com/watch?v=WW6lYZat1I#t=14. 

Αξιολόγηση 

Οι μαθητές της συγκεκριμένης τάξης είχαν σημαντική προηγούμενη εμπειρία και με άλλα 
ψηφιακά εργαλεία κόμικς, και έπειτα από την επαφή τους με το Bit Stripes εξέφρασαν την 
άποψη ότι τη θεώρησαν καλύτερη από όσες άλλες είχαν δοκιμάσει. Στις αφηγήσεις τους , η 
εμπειρία που αποκόμισαν από τη συγκεκριμένη δραστηριότητα και τη δημιουργία εκπαι-
δευτικού υλικού με χρήση πολυμέσων και υπερμέσων (ήχο και video) θεωρούν ότι  κάνουν 
το παραγόμενο κόμικ ζωντανό, ρεαλιστικό, εντυπωσιακό, διασκεδαστικό, ενώ πιστεύουν 
ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον κάποιου να τα παρακολουθήσει..  

Στη σύνθεση του πολυμεσικού αυτού υλικού απαιτείται ο συντονισμός, η συνεργασία και ο 
συγχρονισμός διαφορετικών δεξιοτήτων και ικανοτήτων από πολλούς, αλλά και διαφορετι-
κούς μαθητές. Κατά αυτόν τον τρόπο ενισχύεται η συλλογικότητα και η ενεργητική εμπλοκή 
και συμμετοχή όλων, ανεξάρτητα από τις μαθησιακές τους επιδόσεις και σύμφωνα με το 
διαφοροποιημένες μαθησιακές τους ανάγκες (Φλουρής & Γιώτη, 2013).  

Επιπλέον, επιβραβεύεται η προσπάθεια ανεύρεσης λύσεων στα προβλήματα που προκύ-
πτουν από κάποια ελκυστικά ψηφιακά προγράμματα που δεν μπορούμε να τα διαχειρι-
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στούμε λόγω των περιορισμών στη χρήση τους και βρίσκουμε εναλλακτικές προτάσεις μέσα 
από εξίσου ενδιαφέροντες συνδυασμούς λογισμικών.  

Συμπερασματικά καταλήγοντας και επιβεβαιώνοντας ευρήματα και άλλων σχετικών εφαρ-
μογών, μπορούμε να υποστηρίξουμε ότι τα ψηφιακά κόμικς, μπορούν κάτω από συγκεκρι-
μένες προϋποθέσεις, να ενταχθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία ως ένας εναλλακτικός 
τρόπος διδασκαλίας. Η αξία τους έγκειται στην πρωτοτυπία, την προσέλκυση του ενδιαφέ-
ροντος των μαθητών, την απελευθέρωση της δημιουργικής φαντασίας, την αυτενέργεια και 
τον έντονο βιωματικό χαρακτήρα τους (Βασιλικοπούλου & άλ., 2009). Έγκειται, ακόμη, στη 
δυνατότητα δημιουργίας ανοιχτών περιβαλλόντων μάθησης, όπου οι μαθητές παράγουν 
πολυτροπικά σημειωτικά συστήματα κατασκευάζοντας και νοηματοδοτώντας εικαστικά τη 
δική τους εκδοχή «γνώσης».  

Παράλληλα, συμβάλλουν αποφασιστικά στη θεμελίωση μίας κονστρουκτιβιστικής διδασκα-
λίας ευνοώντας τη δημιουργική συνεργασία μεταξύ των δρώντων της μαθησιακής διαδικα-
σίας καταργώντας τις διακριτές ταυτότητες διδασκομένων-διδασκόντων και διευκολύνο-
ντας την ανάληψη ενός συντονιστικού, καθοδηγητικού και εμψυχωτικού ρόλου από πλευ-
ράς του εκπαιδευτικού. Επιπρόσθετα, διευρύνουν τα περιθώρια της κοινωνικής δόμησης 
της γνώσης λόγω των πολλαπλών και διερευνητικών ρόλων που αναλαμβάνουν οι μαθητές 
σε ένα πλαίσιο πολύπλευρων συνεργασιών, αλληλεπιδράσεων και συναποφάσεων. Τέλος, 
η ανάπτυξη κριτικών και χειραφετητικών διαστάσεων τόσο στην προσέγγιση των πολυτρο-
πικών κειμένων όσο και στους τρόπους αξιοποίησης των εμπορικών πολυμεσικών ψηφια-
κών εφαρμογών.  
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Τοπιακή πρόσληψη και τεχνολογία των πληροφοριών 
 

Μωραΐτης Κωνσταντίνος  
Δρ. Αρχιτέκτων Μηχανικός, Καθηγητής Σχολής Αρχιτεκτόνων Μηχανικών ΕΜΠ 

mor@arsisarc.gr 

Περίληψη 

Η ανάπτυξη των ηλεκτρονικών τεχνικών παράστασης επηρεάζει αναγκαστικά τους όρους 
αντίληψης και απόδοσης της πραγματικότητας, καθορίζοντας συνακόλουθα την πολιτισμική 
και επιστημονική της προσέγγιση. Η ανάπτυξη των σύγχρονων ηλεκτρονικών τεχνικών σχε-
διασμού ειδικότερα, επιτρέπει τη δυνατότητα περιγραφής του χώρου σε συνθήκες μεταβο-
λής και προκρίνει, με τρόπο εκτεταμένο, την αντικατάσταση της ευκλείδειας χωρικής θεώ-
ρησης από αυτήν της τοπολογικής γεωμετρίας. Ευνοείται με τον τρόπο αυτό η χωρική προ-
σομοίωση, με όρους ιδιαίτερα συγγενείς προς τους όρους μεταβολής του φυσικού τοπίου 
και προωθείται μια απόλυτα καινοτομική προσέγγιση αρχιτεκτονικού, αστικού και τοπια-
κού σχεδιασμού, κατά την οποία οι κατασκευές του πολιτισμού και οι σχηματισμοί του φυ-
σικού τοπίου συγκλίνουν μορφικά. Η προσέγγιση αυτή η οποία αναπτύσσεται ταχύτατα 
στις περιοχές της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης παγκόσμια, θα διαμορφώσει ισχυρίζεται η ει-
σήγηση, τις συνθήκες συγκρότησης μιας νέας, απόλυτα καινοτομικής ηλεκτρονικής-
τοπιακής παιδείας και θα καθορίσει, σε μεγάλο εύρος της κοινωνικής γνώσης, τις συνθήκες 
μιας νέας πολιτιστικά και πολιτισμικά καινοτομικής χωρικής-τοπιακής αντίληψης. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τοπίο, ηλεκτρονικές τεχνικές σχεδιασμού, τοπολογία, αρχιτεκτονικός σχε-
διασμός, σχεδιασμός τοπίου. 

Εισαγωγή: Ηλεκτρονική παράσταση και ηλεκτρονική προσομοίωση του τοπίου 

Η διαπίστωση πως η τοπιακή πρόσληψη συσχετίζεται με την τεχνολογία των πληροφοριών 
επαληθεύεται άμεσα. Η ανάπτυξη ηλεκτρονικών τεχνικών παράστασης επηρεάζει αναγκα-
στικά τους όρους αντίληψης και απόδοσης της πραγματικότητας, σε όλο το εύρος των κοι-
νωνικών πρακτικών. Επηρεάζει επομένως και τον ιδιαίτερο τρόπο με τον οποίο αντιλαμβα-
νόμαστε και αποδίδουμε τον τόπο· είτε τον φυσικό τόπο όπως τον προσλαμβάνουμε και 
τον ερμηνεύουμε πολιτιστικά και πολιτισμικά είτε τον κοινωνικά διαμορφωμένο τόπο. Επη-
ρεάζει επομένως όλο το εύρος των συσχετισμών κοινωνίας και τόπου τους οποίους περι-
γράφουμε με τον όρο «Τοπίο». 

Με ακόμη ειδικότερο τρόπο δεν μιλάμε απλά, στην περίπτωση των τεχνικών της πληροφο-
ρίας για ηλεκτρονική «παράσταση», αλλά χαρακτηριστικότερα για ηλεκτρονική «προσο-
μοίωση - simulation». Εντούτοις πολλές από τις παλιότερες τεχνικές παρήγαγαν, αυτές επί-
σης, «ομοιώματα – simulacrum» της πραγματικότητας. (Μωραΐτης, 2011). Οι δικές τους πα-
ραστάσεις προσπαθούσαν και αυτές επίσης να μοιάσουν, σε πολλές περιπτώσεις, με την 
πραγματικότητα ή με κάποιες ιδιαίτερες εκφάνσεις της. Για ποιο λόγο επομένως επιμένου-
με σήμερα σε αυτήν τη συνθήκη «ομοίωσης», τόσο ώστε να την τονίζουμε με τη χρήση των 
όρων; Πιθανότατα γιατί σε αυτήν τη νέα κατασκευή ομοιωμάτων της πραγματικότητας, με 
όρους ηλεκτρονικής τεχνολογίας, εμφανίζεται εντονότατη η ευκαιρία αναπαραγωγής σχέ-
σεων δράσης, φυσικής ή ανθρωπογενούς και, ακόμη σημαντικότερο, εμφανίζεται η δυνα-
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τότητα παρέμβασης, εκείνων που κατασκευάζουν ή χρησιμοποιούν τα συστήματα προσο-
μοίωσης, σε αυτές τις σχέσεις φυσικής ή ανθρωπογενούς δράσης. 

Ακολουθώντας την προηγούμενη πορεία σκέψης μπορούμε να υποθέσουμε πως η σύγχρο-
νη ηλεκτρονική τεχνολογία δε συμμετέχει απλά στην προσπάθειά μας να παραστήσουμε, 
να ερμηνεύσουμε και να σχεδιάσουμε το τοπίο με όρους στατικής απόδοσης. Ειδικότερα 
μπορεί να προσφέρει τη δυνατότητα προσομοίωσης της τοπιακής μεταβολής είτε προκει-
μένου να περιγράψει αυτό που συμβαίνει στο φυσικό τοπίο είτε προκειμένου να προτείνει 
κατασκευές με δομικά και μορφικά χαρακτηριστικά ανάλογα προς αυτά του φυσικού τοπί-
ου - κτηριακές αρχιτεκτονικές κατασκευές, αστικές οργανώσεις ή σχεδιασμένες διαμορφώ-
σεις τοπίου. 

Ο Τοπιακός προσανατολισμός της σύγχρονης σκέψης 
και η υποστήριξή του από τον Ηλεκτρονικό Σχεδιασμό 

Αυτό εντούτοις που επιχειρεί να τονίσει η εισήγησή μας είναι κάτι ουσιαστικότερο από την 
προηγούμενη παρατήρησή μας για τη σημασία της σύγχρονης δυνατότητας ηλεκτρονικής 
δυνατότητας προσομοίωσης του φυσικού τοπίου. Επιχειρεί να τονίσει πως αυτή η σύγχρο-
νη τεχνολογία ηλεκτρονικής παράστασης και σχεδιασμού ευνοεί σήμερα ένα πολύ συντα-
ρακτικότερο φαινόμενο. Τον συνολικό προσανατολισμό της σύγχρονης σκέψης η οποία εμ-
φανίζεται σήμερα με έμφαση στραμμένη προς την κατεύθυνση του τοπίου.  

Αν η προηγούμενη επισήμανση για τη σύγχρονη τοπιοφιλία γενικά, μπορεί να προβληθεί σε 
οποιαδήποτε συνέδριο σχετικό με το περιβάλλον, το τοπίο, τον πολιτισμό ή την εκπαίδευ-
ση, η υπόδειξη πως ο τοπιακός προσανατολισμός των σύγχρονων κοινωνιών υποστηρίζεται, 
μεταξύ των άλλων, από τις τεχνικές της ηλεκτρονικής παράστασης και σχεδιασμού τη συν-
δέει άμεσα με το συγκεκριμένο Πανελλήνιο συνέδριο, αφιερωμένο στην «Εκπαίδευση στην 
εποχή των ΤΠΕ». Η υπόδειξη αυτή επιτρέπει επιπλέον να τολμήσουμε μια ευρύτερη επι-
στημολογική και «επιστημική» προσπάθεια συσχετισμών, προσθέτοντας πως η τοπιακή 
πρόσληψη φαίνεται να διατρέχει μια σειρά από θεωρητικές προσεγγίσεις, ανάμεσά τους 
αυτές που χαρακτηρίζουν τα τοπολογικά μαθηματικά. 

Φθάνουμε έτσι στη βασική θέση αυτής της εισήγησης. Η σύγχρονη γενικότερη επιστημολο-
γική στάση μας, στις περιοχές που αφορούν τον σχεδιασμό και τη θεώρηση του τοπίου και 
πολύ ευρύτερα τη θεώρηση και τον σχεδιασμό του χώρου, συσχετίζεται με μια τοπολογικά 
ή παραμετρικά καθορισμένη θεώρηση η οποία αποκτά ευρύτητα εφαρμογής, εξαιτίας των 
σύγχρονων τεχνικών ηλεκτρονικής σχεδίασης. 

Η προηγούμενη συνθήκη συσχετισμών εμφανίζεται τόσο συνταρακτική, ώστε το σύνολο 
των τεχνών του χώρου, η αρχιτεκτονική, ο αστικός και πολεοδομικός σχεδιασμός και βέ-
βαια ο σχεδιασμός του τοπίου, να επιχειρούν να καθορίσουν τη δομική τους οργάνωση με 
όρους τοπολογικής μεταβολής οι οποίοι περιγράφονται ως αντίστοιχοι με τους όρους με-
ταβολής του φυσικού τοπίου. Επιπλέον, η ένταξη των όρων τοπολογικής μεταβολής στη 
δομική οργάνωση των κατασκευών ή η περιγραφή της μεταβολής του φυσικού τοπίου, κα-
θίσταται εφαρμόσιμη χάρις στη νέα τεχνολογία των πληροφοριών, επιστρέφουμε στη συ-
σχέτιση της εισήγησης με τη θεματική του παρόντος συνεδρίου και τείνει να μεταβάλει συ-
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νολικά το πρότυπο της παλιότερης ευκλείδειας πρόσληψης του τόπου και του τοπίου. Πρό-
κειται ουσιαστικά για μια νέα «ηλεκτρονική παιδεία» προσέγγισης του τόπου, των χωρικών 
κατασκευών και του τοπίου η οποία έχει διεισδύσει τα τελευταία χρόνια στην τριτοβάθμια 
εκπαίδευση, σε παγκόσμιο επίπεδο και η οποία αναμένεται, τις επόμενες δεκαετίες, να με-
ταβάλει ουσιαστικότερα τη χωρική εποπτεία των κοινωνιών μας. 

Ώστε μπορούμε να συνεχίσουμε με μια επανατοποθέτηση του αρχικού τίτλου, προτιμώντας 
τη διατύπωση «Τοπιακή πρόσληψη και Ηλεκτρονική Παιδεία» και εξηγώντας πως στόχος 
μας δεν είναι προς το παρόν να προτείνουμε συγκεκριμένες παιδαγωγικές προσεγγίσεις 
στις χαμηλότερες βαθμίδες εκπαίδευσης, αλλά να τονίσουμε σε διδάσκοντες τη ριζική αλ-
λαγή στις ημέρες μας της χωρικής και τοπιακής πρόσληψης η οποία φαίνεται να επηρεάζει 
ανάλογα τον πολιτισμό μας συνολικότερα. Θα σχολιάσουμε, πριν αναλύσουμε περισσότερο 
το θέμα μας, πως η προηγούμενη αλλαγή δεν αφορά μια επιστημονική-επιστημολογική 
συνθήκη μόνο, αλλά μια πολιτιστικά και πολιτισμικά ευρύτερη «επιστημική» ανατροπή. 

Η «επιστημική» σημασία της τοπιακής πρόσληψης για τη σύγχρονη σκέψη 

Ο όρος «επιστημικός» προέρχεται από τον όρο «épistémè», όπως τον χρησιμοποιεί ο Γάλ-
λος θεωρητικός Michel Foucault για να περιγράψει όχι την «επιστήμη – science», αλλά ένα 
πολύ ευρύτερο πολιτιστικό-πολιτισμικό πεδίο που καθιστά τον επιστημονικό διάλογο δυνα-
τό, πασχίζοντας να βρει «βάσει ποιού πράγματος καθίστανται δυνατές γνώσεις και θεωρί-
ες» (Φουκώ, 1986, σελ. 19-23). Στο ευρύτερο αυτό πεδίο περιλαμβάνονται επιστημονικές 
προσπάθειες, όσο και προεπιστημονικές προσεγγίσεις, ασαφείς γνωστικές τάσεις, πιθανό-
τατα ιδεολογήματα με επιστημονικοφανή εκφορά, ένα γενικότερο δηλαδή «πνεύμα επο-
χής» ικανό να χαρακτηρίσει τόσο την ειδικότερη επιστημονική, όσο και τη γενικότερη πολι-
τιστική-πολιτισμική έκφραση. 

Αν η σύγχρονη εποχή διαθέτει ένα ιδιαίτερο «επιστημικό» πρόσημο, τότε το πρόσημο αυτό 
χαρακτηρίζεται σίγουρα από την ανάπτυξη των τεχνικών της πληροφορίας, αλλά χαρακτη-
ρίζεται επίσης από πρόσληψη τοπιακή. Ας επιμείνουμε εδώ στην ευρύτητα και στην ασά-
φεια του όρου «επιστημικός» σε σχέση με την αυστηρότητα, την ακρίβεια και την εγκυρό-
τητα των όρων «επιστημονικός» ή «επιστημολογικός». Αν οι δεύτεροι αυτοί όροι περιγρά-
φουν μια συγκεκριμένη στοχευμένη γνώση, ο πρώτος αναφέρεται σε μια πολύ γενικότερη 
διάθεση των κοινωνιών, μια «κοινή γνώμη», ένα κοινό ανεπτυγμένο «ήθος», το οποίο δια-
κατέχει ειδήμονες και μη και αποκτά, για τον λόγο αυτό, αυξημένη δυνατότητα διείσδυσης 
και επιρροής. Με την έννοια αυτή το ευρύτερο κοινωνικό σώμα φαίνεται να ενδιαφέρεται 
σήμερα για τις τεχνικές της πληροφορίας, είτε διαθέτει συγκεκριμένες γνώσεις είτε όχι. 
Πρόκειται βέβαια για συνθήκη η οποία χαρακτηρίζει τη σύγχρονη κοινωνική συμπεριφορά 
γενικά, αλλά η οποία είναι επίσης εφαρμόσιμη και στις ειδικότερες περιοχές των θεωρητι-
κών και εφαρμοσμένων επιστημονικών προσεγγίσεων. Εκεί επίσης διαπιστώνουμε συχνά 
τη «σπουδή», τη βιασύνη συμμόρφωσης με το παράδειγμα της σύγχρονης ηλεκτρονικής 
τεχνολογίας· μια «επιθυμία» συμμόρφωσης η οποία δεν υποστηρίζεται πάντοτε από την 
ωριμότητα της συγκεκριμένης εφαρμογής. Αυτή εντούτοις η πιθανή «ανωριμότητα» της 
εφαρμογής, αυτή ακριβώς, είναι δηλωτική της έντασης του ενδιαφέροντος για την σύγχρο-
νη ηλεκτρονική τεχνολογία.  
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Όμοια «επιστημική» ένταση φαίνεται να χαρακτηρίζει στην εποχή μας και την αναφορά στο 
τοπίο. Δεν είναι μόνο οι αρχιτέκτονες τοπίου, οι γεωπόνοι, οι κηποτέχνες, οι περιβαλλοντο-
λόγοι που αναφέρονται σε αυτό. Οι αρχιτέκτονες κατασκευάζουν κτήρια στα οποία αποδί-
δουν τον χαρακτηρισμό «μόρφωμα τοπίου – landscape formation», οι πολεοδόμοι μιλούν 
για «τοπιακή πολεοδομία – landscape urbanism» και πολύ γενικότερα οι υποσχέσεις της 
πολιτείας και οι απαιτήσεις των πολιτών περιλαμβάνουν με έμφαση στις δηλώσεις τους το 
όρο «Τοπίο». 

 

Εικόνα 1: Το κτήριο ως συνέχεια της επιφάνειας του εδάφους η οποία «αποκολλάται», πα-
ράγοντας το κτηριακό κέλυφος. Διεθνής αρχιτεκτονικός σχεδιασμός για το κτήρια υποδοχής 
των επισκεπτών στην περιοχή του Giants» Causeway στην Ιρλανδία (2009). Αρχιτέκτονες Γ. 

Γκουμοπούλου, Σ. Μαυρομμάτη, , Α. Μωραΐτη, Κ. Μωραΐτης. 

Αυτή η σύγχρονη αναπτυσσόμενη «τοπιοφιλία» δικαιολογείται βέβαια από την αύξηση της 
περιβαλλοντικής μας ευαισθησίας, από την αυξανόμενη κατανόηση πως στο εσωτερικό των 
πόλεων μας σημασία δεν έχουν τόσο οι μεμονωμένες κατασκευές, όσο η συνολικότερη το-
πιακή συγκρότηση και το κυριότερο η διείσδυση φυσικών στοιχείων τοπίου, όπως η φύτευ-
ση ή το ακάλυπτο έδαφος. Δικαιολογείται επίσης από τη συγκροτημένη πλέον συνείδηση 
πως έξω από τις πόλεις μας οφείλουμε να σώσουμε τις περιοχές του φυσικού τοπίου, για 
λόγους περιβαλλοντικούς και πολιτισμικούς ταυτόχρονα. 

Εντέλει η αναπτυσσόμενη τοπιοφιλία φαίνεται να συνδέεται με τη γενικότερη «επιστημική» 
διαίσθηση πως στο εννοιολογικό εύρος του «Τοπίου» συνωθούνται η ευρύτερη αναφοράς 
μας στο φυσικό υπόβαθρο του πολιτισμού μας και ταυτόχρονα η έκφραση αυτού του πολι-
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τισμού. Έτσι αναγνωρίζουμε πια στην εποχή μας το τοπίο ως κεντρικό αντικείμενο της Αν-
θρωπογεωγραφίας και της Κοινωνικής Ανθρωπολογίας, συγκροτούμε μια Φιλοσοφία Τοπί-
ου, αναφερόμαστε στο «ήθος» του τοπίου και του αποδίδουμε κεντρική θέση στην έκφρα-
ση των τεχνών. Με συνολικό τρόπο λοιπόν το τοπίο φαίνεται να καταλαμβάνει την πολιτι-
στική και πολιτισμική εποπτείας μας, καθορίζοντας και περιοχές σκέψης σε πρώτη άποψη 
μη συναφείς, όπως η περιοχή της μαθηματικής θεωρίας, όπου ανακαλύπτουμε το τοπίο ως 
ευκρινέστατη μεταφορά του πεδίου των τοπολογικών μεταβολών. Η τοπολογική μεταβολή 
φαίνεται αντίστοιχη, περιγράφει ο Γάλλος μαθηματικός René Frédéric Thom με τη μεταβο-
λή του φυσικού τοπίου, όπου το γήινο ανάγλυφο υφίσταται διαρκείς ανακατατάξεις της 
επιφάνειάς του. 

Η διείσδυση της τοπολογικής προσέγγισης σε άλλες περιοχές της θεωρίας 
ή της κατασκευαστικής πράξης 

Ανάλογο «επιστημικό» κύρος με αυτό της τοπιακής πρόσληψης φαίνεται να αποκτά στις 
σύγχρονες κοινωνίες και η προσέγγιση των τοπολογικών μαθηματικών, αν και το ουσιαστι-
κότερο ενδιαφέρον για την εισήγησή μας αναφέρεται στον τρόπο με τον οποίο αυτές οι δυο 
προσεγγίσεις συγχέονται «επιστημικά» και, το κυριότερο, στον τρόπο με τον οποίο ενισχύ-
ονται και οι δυο από τη σύγχρονη ηλεκτρονική τεχνολογία σχεδιασμού. 

Αποτελεί η Τοπολογία μια γενικευμένη γεωμετρία προορισμένη να επεκτείνει το ενδιαφέ-
ρον της στους όρους μεταβολής των σχημάτων, διερευνώντας τις ιδιότητες τους εκείνες οι 
οποίες διατηρούνται σε συνθήκες συνεχών παραμορφώσεων. Η προσέγγισή της ανάγεται 
ήδη στον Gottfried Wilhelm Leibniz ο οποίος, από τον 17ο αιώνα επιχειρεί να προσεγγίσει τη 
«γεωμετρία του τόπου - geometria situs» και την «ανάλυση του τόπου - analysis situs». Ε-
ντούτοις η ουσιαστική ανάπτυξή της πραγματοποιείται στις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώ-
να. Κατά την περίοδο αυτή φαίνεται να αποκτά γενικότερο επιστημονικό κύρος έτσι ώστε 
να επηρεάσει τα επόμενα χρόνια περιοχές της σκέψης με τις οποίες δεν εμφανιζόταν κατ΄ 
αρχάς άμεσα συσχετισμένη. Έτσι η ψυχαναλυτική προσέγγιση του Jacques Lacan επιχειρεί 
μια άμεση αναφορά στην τοπολογία (Evans, 2005, σελ. 284-286) την οποία φαίνεται να α-
φομοιώνει και ο ημέτερος ψυχίατρος και λογοτέχνης Γιώργος Χειμωνάς, ενώ λίγα χρόνια 
αργότερα ο επίσης Γάλλος φιλόσοφος Gilles Deleuze θα επιχειρήσει την έμμεση θεωρητική 
προσέγγισή της που συνδέεται με την ανάλογη θεωρητική προσπάθεια του συνεργάτη του 
και έμπειρου σε θέματα ηλεκτρονικού σχεδιασμού Bernard Cache. Ο τελευταίος αυτός εν-
διαφέρεται άμεσα για το τοπίο και τον σχεδιασμό αντικειμένων, σε αντιστοιχία με την το-
πιακή πρόσληψη, συσχετίζοντας έτσι την τοπολογική αναφορά, την τοπιακή πρόσληψη και 
τον σχεδιασμό. Θα ονομάσει το σχετικό βιβλίο του Earth Moves, Η Γη κινείται (Cache, 1995) 
ή στη γαλλική εκδοχή Terre Meuble, τίτλο που μπορεί να δηλώνει τόσο την κίνηση της γης 
όσο και τον σχεδιασμό αντικειμένων, εν προκειμένω επίπλων, σε αναλογία με μορφώματα 
του φυσικού εδάφους. Έτσι, με την περίπτωση του Caches, περιγράφεται η συσχέτιση του 
γενικότερου θεωρητικού-φιλοσοφικού πεδίου με την τοπολογία, το τοπίο και τις σχεδιαστι-
κές εφαρμογές οι οποίες μπορούν να αφορούν είτε τον σχεδιασμό του τοπίου είτε τον σχε-
διασμό αντικειμένων κατ» αναλογία προς την πρόσληψη και τον σχεδιασμό του τοπίου. Με 
αυτό το παράδειγμα μπορούμε πλέον να αναφερθούμε σε μια σειρά κινήσεων ανατροπής 
της παραδεδεγμένης αντίληψης για τον χώρο και τις χωρικές κατασκευές.  
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Εικόνα 2: Η επιρροή της τοπολογίας στον Jacques Lacan κατά τον παραλληλισμό της με τη 
συνέχεια του συνειδητού-ασυνειδήτου (πρώτη σειρά), στον Gilles Deleuze κατά τον συσχε-
τισμό της με την «πτύχωση», σε συσχετισμό με τα μορφώματα του Γαλλικού Baroque (μέση 
σειρά) και τέλος στον Bernard Cache κατά τον συσχετισμό της με τις μεταβολές του γήινου 

αναγλύφου και με τον σχεδιασμό στο κείμενό του Earth Moves (τρίτη σειρά). 

 

Εικόνα 3: Η πρόταση των Zaha Hadid Architects για το γενικό σχέδιο της πόλης Appur στην 
Ινδία (2008), σχεδιάζεται ως μαθηματική επεξεργασία φυσικού αναγλύφου και είναι δυνατό 
να παραχθεί μόνο χάρις στη σύγχρονη τεχνολογία ηλεκτρονικού σχεδιασμού. Οι δημιουργοί 

του το περιγράφουν με τον τίτλο “Parametric Diagrams” και εξηγούν πως την τελευταία 
20ετία προωθούν μια «αστική αρχιτεκτονική που εκμεταλλεύεται τη χωρική ποικιλία και τη 

μορφολογία των σχηματισμών του φυσικού τοπίου» (Zaha Hadid Architects, 2013). 
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Κατ΄ αρχάς το φιλοσοφικό έργο του Gilles Deleuze, Le Pli, Leibniz et Baroque ή σε Ελληνική 
μετάφραση, Η πτύχωση, ο Λάιμπνιτς και το μπαρόκ (Ντελέζ, 2006), αποβαίνει το καταστατι-
κό κείμενο μιας σειράς αρχιτεκτονικών και πολεοδομικών προσπαθειών που, παγκόσμια, 
επιχειρούν να αντιμετωπίσουν τα κελύφη των κτηριακών κατασκευών ως εδαφικές «πτυ-
χώσεις» ανάλογες με αυτές του φυσικού τοπίου. Ως συνέχεια του εδάφους, ως «μορφώμα-
τα τοπίου – landscape formations» ή ως αποτέλεσμα της «αποκόλλησης του εδάφους – 
landscrapers» (Betsky, 2002). Αλλά αυτή η προσέγγιση, ενώ συνήθως διαθέτει εκπεφρα-
σμένο περιβαλλοντικό ενδιαφέρον, δηλώνει επίσης με σαφήνεια και τη συνάφειά της με 
την μαθηματική θεωρία και τον ηλεκτρονικό σχεδιασμό. 

Το τοπιακό-τοπολογικό «ήθος» του σύγχρονου πολιτισμού, η ηλεκτρονική παιδεία και 
η σημασία τους για τις διαφορετικές βαθμίδες της εκπαίδευσης  

Η τοπιακή-τοπολογική κατεύθυνση αντίληψης του χώρου και των κατασκευών του εμφανί-
ζεται βέβαια ιδιαίτερα καθοριστική για την τριτοβάθμια εκπαίδευση με πρώτη γραμμή πυ-
ρός τις Σχολές Αρχιτεκτονικής, όπου η συσχέτιση με την κατασκευαστική πρόθεση και το 
κοινωνικό πεδίο αναφοράς ταυτόχρονα, επέτρεψε να γίνει φανερή η συνολική, πρακτική 
και ευρύτερα πολιτιστική-πολιτισμική ανατροπή που συντελείται στο πεδίο της χωρικής 
αντίληψης. Επέτρεψε δηλαδή να γίνει κατανοητή η ανατροπή αυτή ως αποτέλεσμα γνω-
σιακών-επιστημονικών συνθηκών όπως αυτές που αφορούν την ανάπτυξη της τοπολογικής 
θεωρίας, αλλά και τεχνικών συνθηκών όπως αυτές που αφορούν την ηλεκτρονική τεχνολο-
γία σχεδιασμού. Επέτρεψε ακόμη να γίνει κατανοητή η ανατροπή αυτή ως ριζική μεταβολή 
της αντίληψης του χώρου η οποία εγκαθίσταται επιπλέον, αυξάνοντας την εποπτική επιρ-
ροή της, στις ανθρώπινες κατασκευές.  

Αυτή είναι ακριβώς η εκπαιδευτική συνθήκη η οποία πρέπει να μεταφερθεί σε άλλες περιο-
χές της εκπαίδευσης και σε άλλες βαθμίδες της εκπαίδευσης. Η διαπίστωση δηλαδή πως η 
ηλεκτρονική τεχνολογία δεν αποτελεί απλά βελτιωμένο τρόπο παρουσίασης της συμβατικής 
μας αντίληψης για την πραγματικότητα, αλλά μέσο μεταβολής της αντίληψης αυτής, ανακα-
τασκευής της αντίληψης αυτής, ανακατασκευής εν προκειμένω της χωρικής μας εμπειρίας η 
οποία έχει ήδη συγκροτήσει, όπως εξηγήσαμε, συγκεκριμένες τάσεις άγνωστες εν πολλοίς 
στον ευρύτερο εκπαιδευτικό χώρο. 

Σε όλο το εύρος της ιστορίας τους η αρχιτεκτονική, ο αστικός σχεδιασμός, ο τοπιακός σχε-
διασμός, δεν υπήρξαν απλά πρακτικές κατασκευαστικής διεκπεραίωσης, αλλά πολύ ουσια-
στικότερα διεργασίες συγκρότησης της χωρικής αντίληψης των πολιτισμών. Όμοια, ποτέ οι 
τρόποι παράστασης δεν περιορίστηκαν, ακόμη και αν το διατείνονταν, στην αντιγραφική 
παραγωγή της πραγματικότητας. Αντίθετα, αποτέλεσαν πάντοτε διαδικασίες ενεργούς συ-
γκρότησης της πολιτιστικής-πολιτισμικής αντίληψης μας γι» αυτήν, ενεργούς προβολής σε 
αυτήν των πολιτιστικών-πολιτισμικών μας προθέσεων. (Μωραΐτης, 2011). Με την έννοια 
αυτή, οι τρόποι παράστασης δεν αποτέλεσαν ποτέ ουδέτερα «μέσα» καταγραφής αλλά α-
ντίθετα «μεροληπτικούς» τρόπους συγκρότησης του πολιτισμού. Τρόπους οι οποίοι ενεργά 
«ελάμβαναν μέρος» στην κατασκευή του πολιτισμού, επιβεβαιώνοντας πάντοτε τη συνθή-
κη, σύμφωνα με την οποία «το μέσο συνιστά μήνυμα – το μέσο είναι το μήνυμα», κατά τη 
χαρακτηριστική παλαιότερη διατύπωση των Marshall McLuhan και Quentin Fiore (McLuhan 
& Fiore, 1967). Είναι με την έννοια αυτή θεωρητικά αναμενόμενο και πολύ περισσότερο 
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άμεσα επαληθεύσιμο στην πράξη, πως η ανάπτυξη των τεχνικών της πληροφορίας δεν 
προωθεί απλά μια βελτίωση των συμβατικών μας δυνατοτήτων, των πρακτικών όπως και 
των νοητικών μας δυνατοτήτων, αλλά υποδεικνύει πολύ περισσότερο νέες συνθήκες πρόσ-
ληψης και συγκρότησης της πραγματικότητας, ένα νέο πολιτιστικό και πολιτισμικό τοπίο το 
οποίο καλούμαστε να κατοικήσουμε. 

 

Εικόνα 4: Morphoecologies. Πειραματικές χωρικές οργανώσεις που αντιστοιχούν σε τοπολο-
γικούς μετασχηματισμούς σχημάτων και υποδεικνύουν πιθανά μελλοντικά κτηριακά κελύφη 
«οικο-λογίας». Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός και η χωρική αντίληψη καθορίζονται από τους 

όρους ηλεκτρονικής προσομοίωσης (Hensel & Menges (ed), 2006). 
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ΤΠΕ και επιμόρφωση: Κοινωνική αναπαραγωγή ή αναγκαιότητα; 

Γιαβρίμης Παναγιώτης  
Λέκτορας, Τμήμα Κοινωνιολογίας, Πανεπιστήμιο Αιγαίου 
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Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 
την επιμόρφωση στις ΤΠΕ και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση και η συσχέτισή τους με 
τις ανισότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 
162 εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Β. Ελλάδος. 
Από αυτούς 70(43,2%) ήταν άνδρες και 92 (56,8%) γυναίκες. Από τα αποτελέσματα της έ-
ρευνας διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί τονίζουν τη λειτουργία του θεσμού της επιμόρφω-
σης στις ΤΠΕ ως ενός εργαλείου άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής των κυρίαρχων κοινωνι-
κών ομάδων. Επίσης, αναδεικνύουν τον προβληματισμό τους για την ευρωπαϊκή πολιτική 
για την επιμόρφωση και την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση. Τέλος, διαφοροποιού-
νται για το ρόλο της εκπαίδευσης στις ΤΠΕ στην άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. 

Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ, επιμόρφωση, κοινωνικές ανισότητες 

Εισαγωγή 

Οι δυναμικές αλλαγές στο νέο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον στηρίζονται σήμερα, πε-
ρισσότερο από ποτέ, στον τεχνολογικό εκσυγχρονισμό και στην εξασφάλιση ωφελειών από 
τη χρήση των ΤΠΕ. Σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν στην μετασχηματίζουσα πραγματικότη-
τα της εποχής μας η κατοχή και η διαχείριση των πληροφοριών (Κορρές & Τσομπάνογλου, 
2005). Ο ανταγωνισμός για την οικονομική ανάπτυξη και την εξουσία έδωσε τη θέση του 
στον διαγκωνισμό για τη γνώση και την πληροφορία (Μάραντος, 2001). Οι κοινωνικές ανι-
σότητες στη σύγχρονη εποχή παρουσιάζονται ως άνιση κατοχή πληροφοριών και γνώσεων 
(Feather, 1994). Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ όσοι δεν έχουν πρόσβαση στις ΤΠΕ ή δεν κατέχουν 
δεξιότητες σε αυτές είναι όλο και λιγότερο ικανοί να συμμετέχουν στην κοινωνία της γνώ-
σης και έρχονται αντιμέτωποι μια νέα μορφή ανισότητας, αυτή του ψηφιακού χάσματος. 
Παράλληλα, το ποσοστό των θέσεων εργασίας που απαιτούν χαμηλές δεξιότητες μειώνεται 
με αποτέλεσμα να αυξάνεται, όλο και περισσότερο η διάρκεια φοίτησης των ατόμων στο 
εκπαιδευτικό σύστημα (Zajda & Majhanovich, 2008).  

Η εκπαίδευση ως δευτερογενής κοινωνικοποιητικός παράγοντας είναι καθοριστικός για την 
εξεύρεση λύσεων στο μετανεωτερικό περιβάλλον μέσω της αναζήτησης νέων μορφών μά-
θησης, που θα οικοδομούν το νέο κοινωνικό υποκείμενο (Γουβιάς, 2002). Η έμφαση της 
εκπαίδευσης στην κριτική σκέψη, στη δημιουργική ικανότητα, στην ευελιξία, στις δεξιότη-
τες υπευθυνότητας και συνεργασίας, στην αυτορυθμιζόμενη μάθηση και στην λήψη κρίσι-
μων αποφάσεων υπό καθεστώς πίεσης, ασάφειας και αβεβαιότητας αναδύεται ως ανα-
γκαιότητα (Ράπτης & Ράπτη, 2002).  
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Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις των ΤΠΕ και της επιμόρφωσης 

Οι δομολειτουργικές θεωρήσεις αναγνωρίζουν ότι εάν ένα τμήμα του κοινωνικού συστήμα-
τος μετασχηματιστεί, τότε τα άλλα μέρη του αναπροσαρμόζονται για να επέλθει ισορροπία. 
Οι ΤΠΕ, σε αυτό το πλαίσιο, μετασχηματίζοντας το κοινωνικό σύστημα διαμορφώνουν τους 
νέους όρους ιεράρχησης και κατάληψης των κοινωνικών θέσεων. Η προσβασιμότητα, η 
διαχείριση των πληροφοριών, οι ικανότητες και οι δεξιότητες των κοινωνικών υποκειμένων 
στις ΤΠΕ αποτελούν τα αξιοκρατικά κριτήρια για τις ιεραρχήσεις, τις διαστρωματώσεις της 
κοινωνικής δομής και την αναπαραγωγή των κοινωνικών σταθερών. Παραφράζοντας τα 
λεγόμενα του Castells (1998) για την εργασία, μπορούμε να αναφέρουμε ότι ποτέ ο εκπαι-
δευτικός δεν ήταν πιο ευάλωτος απέναντι στην οργάνωση της διδακτικής πράξης, καθώς 
είναι απομονωμένος μέσα σε ένα εύπλαστο δίκτυο, που και το ίδιο δεν γνωρίζει, που ακρι-
βώς είναι τοποθετημένο, καθώς τροποποιείται συνεχώς. Ο εκπαιδευτικός καλείται να ανα-
προσαρμόζει τις γνώσεις του και τις δεξιότητες του, να κατακτήσει τον πληροφοριακό εγ-
γραμματισμό (Μπίκος, 1989) προκειμένου να ενισχύει τη διδακτική πράξη, αλλά και να 
μπορεί να ανταποκρίνεται στις αυξημένες και μεταβαλλόμενες ανάγκες των νέων κοινωνι-
κών υποκειμένων. Τα παραπάνω μεταβιβάζουν αρκετή πίεση στους εκπαιδευτικούς και α-
ναδύουν το πρόταγμα της επιμόρφωσης τους. Η επιμόρφωση, υπό το πρίσμα αυτής της 
προσέγγισης, είναι κυρίως συνάρτηση των διαπιστωμένων αναγκών των ίδιων των εκπαι-
δευτικών, που προσδιορίζονται από την προϋπάρχουσα βασική εκπαίδευση τους, από την 
εργασία τους και από το εκπαιδευτικό σύστημα στο οποίο εντάσσονται. Σε αυτό συνεισφέ-
ρει η ύπαρξη μιας εκπαιδευτικής πολιτικής που προωθεί την ακαδημαϊκή, επαγγελματική 
και προσωπική ανάπτυξη του εκπαιδευτικού, για την κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών (Α-
θανασούλα-Ρέππα κ.α., 1999). 

Οι νεομαρξιστικές θεωρίες προσεγγίζουν τις επιμορφωτικές διαδικασίες και την ίδια τη 
γνώση ως μορφές σηματοδότησης εξουσίας και συγχρόνως πεδίο κοινωνικής πάλης, επιβο-
λής και κυριαρχίας ή κοινωνικής διαπραγμάτευσης (Hill, 2001. Μαυρογιώργος, 1999). Η κα-
τοχή, η πρόσβαση, η χρήση και ο χειρισμός των προηγμένων τεχνολογικών εργαλείων κα-
θορίζουν μια ιδιαίτερη πολιτισμική κατάσταση και ταυτότητα, που προϋποθέτει την από-
κτηση γνώσεων και δεξιοτήτων και αποτελούν εκφράσεις δύναμης και σχετικής ισχύος. Η 
επιμόρφωση αποτελεί την διαδικασία μέσω της οποίας οι ιδεολογικές στηρίξεις των κοινω-
νικών πρακτικών τεκμηριώνουν τις τρέχουσες κοινωνικές ρυθμίσεις ως αναγκαίες και δί-
καιες. Οι εκπαιδευτικοί «προσηλυτίζονται» και λειτουργούν ως μεσολαβητές εγκαθίδρυσης 
του κυρίαρχου κοινωνικού-πολιτικού συστήματος διαιωνίζοντας τις κοινωνικές ανισότητες 
που αναδύονται στην ΚτΠ (Witte & Mannon, 2010).  

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ στην Ελλάδα 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δεκαετιών παρατηρείται μια αυξανόμενη δραστηριότητα 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ, η οποία παρουσιάζεται ως παράμετρος μιας 
γενικότερης μεταρρυθμιστικής προσπάθειας για την παιδεία. Βέβαια κάθε μεταρρύθμιση 
είναι αναπόφευκτα συνδεδεμένη με την πολιτική ιδεολογία και τον προγραμματικό σχεδια-
σμό της εκάστοτε κυβέρνησης. Έτσι, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 αρχίζουν τα πρώτα 
προγράμματα που αφορούν στην επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ (Jimoyiannis & 
Komis, 2007), ενώ τα επόμενα χρόνια με την συγχρηματοδότηση της EE υλοποιούνται επι-
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μορφωτικά προγράμματα, όπως το «ΟΔΥΣΣΕΙΑ» (1996-2001), η «ενδοσχολική επιμόρφωση» 
(2000-2001), το Πρόγραμμα «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης σε Βασικές Δεξιότητες των ΤΠΕ στην Εκπαίδευση» (Α’ επίπεδο) (2001-
2005) (Fragouli & Hammond, 2007) και το «Επιμόρφωση των εκπαιδευτικών για την αξιο-
ποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη» (Β’ επίπεδο) (2007-2013) (βλ. «Πύλη 
Ενημέρωσης και Συνεργασίας της Επιμόρφωσης Β΄ επιπέδου»), το οποίο και συνεχίζεται. 
Από την υλοποίηση των προγραμμάτων στις ΤΠΕ αναδείχθηκαν δυσκολίες που σχετίζονταν 
με τις διδακτικές τεχνικές που χρησιμοποιούσαν οι επιμορφωτές, αλλά και με την χρήση 
των ΤΠΕ στο σχολικό πλαίσιο (Giavrimis et al., 2012. Καραμάνη κ.α., 2000; Minaidi & 
Hlapanis, 2005). Επίσης, προέκυψαν και θετικά σημεία σχετικά με την μεταβολή του επίπε-
δου των γνώσεων και δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών (Ζαγούρας, 2005) και με την χρήση 
των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη (Demetriadis et al., 2003; Tsitouridou & Vryzas, 2004) 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιαστούν οι απόψεις των εκπαιδευτικών για 
την επιμόρφωση στις ΤΠΕ και την εισαγωγή τους στην εκπαίδευση και η συσχέτισή τους με 
τις ανισότητες στο εκπαιδευτικό σύστημα. Η έρευνα αυτή αποτελεί μέρος μιας γενικότερης 
έρευνας που είχε ως στόχο να διερευνήσει τις επιμορφωτικές ανάγκες των εκπαιδευτικών, 
την εφαρμογή των ΤΠΕ στο εκπαιδευτικό σύστημα και την επίδρασή τους στη διδακτική, 
μαθησιακή και γνωστική διαδικασία.  

ΜΕΘΟΔΟΣ 

Δείγμα 

Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 162 εκπαιδευτικοί που εργάζονταν σε σχο-
λεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης της Β. Ελλάδος και έχουν παρακολουθήσεις επιμορφωτι-
κά προγράμματα στις ΤΠΕ. Από αυτούς 70 (43,2%) ήταν άνδρες και 92 (56,8%) γυναίκες. 
Σχετικά με την ηλικίας τους 7(4,3%) ήταν κάτω από 30 ετών, 69 (42,6%) ανήκαν στην ηλικια-
κή ομάδα 31-40 ετών, 81 (50%) στην ηλικιακή ομάδα 41-50 ετών και 5 (3,1%) στην ηλικιακή 
ομάδα 51-60 ετών. Ο μέσος όρος των ετών υπηρεσίας των εκπαιδευτικών του δείγματος 
ήταν 14,14 (Τ.Α.=6,72), με διάμεσο τα 13 έτη, μικρότερη τιμή το ένα έτος και μέγιστη τιμή 
τα 30 έτη.  

Μέσα συλλογής δεδομένων 

Για την πραγματοποίηση της έρευνας χρησιμοποιήθηκε ένα αυτοσχέδιο ερωτηματολόγιο 
που αφορά την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ. Συνολικά περιλαμβάνει 80 ερω-
τήσεις. Οι ερωτήσεις είναι κατανεμημένες σε πέντε θεματικές: α) Λόγοι παρακολούθησης: 
Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αφορούν στους λόγους παρακολούθησης ενός προγράμματος 
ΤΠΕ, β) Ικανοποίηση και μέθοδοι διδασκαλίας από το πρόγραμμα ΤΠΕ: Περιλαμβάνει ερω-
τήσεις που αναφέρονται στην ικανοποίηση των εκπαιδευτικών από το πρόγραμμα των ΤΠΕ 
που παρακολούθησαν και στις μεθόδους και τεχνικές που χρησιμοποίησαν οι εκπαιδευτές, 
γ) Γνώσεις στις ΤΠΕ μετά από το πρόγραμμα: Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αναφέρονται 
στις δεξιότητες που αποκόμισαν οι εκπαιδευτικοί μετά την λήξη του προγράμματος, δ) Στά-
σεις σχετικά με τις ΤΠΕ μετά από το πρόγραμμα: Περιλαμβάνει ερωτήσεις που αναφέρονται 
στη στάση των εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ και στην ένταξη τους στην καθημερινή και 
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εκπαιδευτική πρακτική τους και ε) Κοινωνιολογικές προσεγγίσεις: Περιλαμβάνει ερωτήσεις 
κοινωνιολογικού περιεχομένου, που αφορούν τη θέση του σχολείου στο κοινωνικό γίγνε-
σθαι. Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται ερωτήσεις που σχετίζονται με την τέταρτη και 
πέμπτη θεματική ενότητα.  

Ευρήματα 

Από τον πίνακα 1 διαφαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας: 1) επισημαίνουν την 
σημαντικότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης για την διαχείριση της εκπαιδευτικής πραγ-
ματικότητας, 2) αποδίδουν μεγάλη σημασία στην χρηματοδότηση και στις αλλαγές που συ-
νεπάγεται στην παιδαγωγικο-διδακτική πρακτική, 3) τονίζουν (τουλάχιστον το 50% αυτών) 
τη συμβολή της εκπαίδευσης στην άρση των κοινωνικών ανισοτήτων και 4) έχουν αρνητική 
άποψη (τουλάχιστον το 50%) σχετικά με το ότι οι ΤΠΕ αμβλύνουν τις εκπαιδευτικές ανισό-
τητες, την κοινή ευρωπαϊκή πολιτική για την επιμόρφωση και την αντικατάσταση της άμε-
σης διδασκαλίας στην επιμόρφωση με την εξ αποστάσεως. 

Ερωτήσεις Διάμεσος 
Τεταρτημόρια 

10 25 50 75 
Η συνεχιζόμενη εκπαίδευση των εκπαιδευτι-

κών βοηθάει στην καθημερινότητα του σχολεί-
ου; 

5,00 2,00 4,00 5,00 5,00 

Η επαρκής χρηματοδότηση των σχολείων επη-
ρεάζει την ποιότητα της παρεχόμενης εκπαί-

δευσης στις ΤΠΕ; 
4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

Η αύξηση στη χρηματοδότηση στις ΤΠΕ των 
σχολείων πρέπει να συνδυαστεί με αλλαγές 
παιδαγωγικού χαρακτήρα στο εκπαιδευτικό 

σύστημα; 

4,00 3,00 4,00 4,00 4,00 

Η εκπαίδευση στις ΤΠΕ μπορεί να γεφυρώσει 
τις κοινωνικές ανισότητες; 

4,00 2,00 2,00 4,00 5,00 

Η επιμόρφωση στις νέες τεχνολογίες στην εκ-
παίδευση θα αμβλύνει τις εκπαιδευτικές ανι-

σότητες; 
3,00 1,00 2,00 3,00 4,00 

Είμαι υπέρ μιας κοινής Ευρωπαϊκής πολιτικής 
για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών; 3,00 1,00 1,00 3,00 4,00 

Η εξ αποστάσεως επιμόρφωση είναι εξίσου 
αποτελεσματική με την ‘άμεση’ διδασκαλία; 3,00 1,00 1,00 3,00 4,00 

Σημείωση: 1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια. 4: Πολύ, 5:Πάρα πολύ 

Πίνακας 1: Χρηματοδότηση, επιμόρφωση, ΤΠΕ και ανισότητες 

Πάνω από το 75% των εκπαιδευτικών εμφανίζεται να έχει μια αρνητική άποψη για την βο-
ήθεια που μπορεί να προσφέρει η επιμόρφωση στις ΤΠΕ σε σχέση με την βελτίωση της βα-
σικής εκπαίδευσης, της επιστημονικής κατάρτισης και της αυτοεκτίμησης τους, ενώ δεν 
διαφαίνεται αυτή να ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες. Η άποψη του 25% 
των εκπαιδευτικών είναι στη μέση της κλίμακας. Σε σχέση με τις ΤΠΕ δηλώνουν ότι η επι-
μόρφωση βοηθάει αρκετά στην απόκτηση δεξιοτήτων σε αυτές, ενώ το 25% περίπου είναι 
αρνητική και σε αυτή την άποψη. 
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Η επιμόρφωση στις ΤΠΕ βοηθάει: Διάμεσος 
Τεταρτημόρια 

10 25 50 75 
Στη βελτίωση της βασικής σας εκπαίδευσης 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

Στην ανταπόκρισής σας στις νέες εκπαιδευτικές ανά-
γκες;; 2,00 2,00 2,00 2,00 3,00 

Στην αύξηση της επιστημονικής σας κατάρτισης 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 
Στην αύξηση της επαγγελματική σας αυτοεκτίμησης; 2,00 1,00 2,00 2,00 3,00 

Στην απόκτηση δεξιοτήτων στις Τ.Π.Ε.; 3,00 1,00 2,00 3,00 3,00 

Σημείωση: 1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια. 4: Πολύ, 5:Πάρα πολύ 

Πίνακας 2: Επιμόρφωση στις ΤΠΕ και επαγγελματική ανάπτυξη 

Αναφερόμενοι οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας στους παράγοντες που επηρεάζουν τον 
σχεδιασμό των προγραμμάτων επιμόρφωσης στις ΤΠΕ επισημαίνουν ως το σημαντικότερο 
τις απαιτήσεις του κεφαλαίου και του οικονομικού συστήματος, καθώς και τις πολιτικές 
επιλογές των κρατών. Το 25% των ατόμων πιστεύει ότι και κοινωνικές απατήσεις διαδραμα-
τίζουν βασικό ρόλο. 

Τα επιμορφωτικά προγράμματα σχεδιάζονται με βάση Διάμεσος Τεταρτημόρια 
25 50 75 

Απαιτήσεις του κεφαλαίου και το οικονομικό σύστημα; 4,00 3,00 4,00 5,00 
Πολιτικές επιλογές των κρατών; 4,00 3,00 4,00 4,00 

Κοινωνικές απαιτήσεις; 3,00 2,00 3,00 4,00 

Σημείωση: 1: Καθόλου, 2: Λίγο, 3: Μέτρια. 4: Πολύ, 5:Πάρα πολύ 

Πίνακας 3: Σχεδιασμός προγραμμάτων επιμόρφωση στις ΤΠΕ  

Συμπεράσματα 

Οι κοινωνικές ανισότητες και οι συσχετίσεις τους με τις εκβάσεις της εκπαίδευσης έχουν 
μελετηθεί τις προηγούμενες δεκαετίες, αναδεικνύοντας αρκετά ερμηνευτικά παραδείγματα 
(Blackledge & Hunt, 2000; Λάμνιας, 2001), αλλά και τον ρόλο ενδιάμεσων μεταβλητών, ό-
πως το φύλο, η κοινωνική τάξη, η εθνικότητα και η φυλή (Romero & Margolis, 2005). Οι εκ-
παιδευτικοί της έρευνας μας δίνουν νόημα στο δικό τους ρόλο, αλλά και του ίδιου του εκ-
παιδευτικού συστήματος στην αντιμετώπιση της εκπαιδευτικής πραγματικότητας και στην 
άρση των κοινωνικών και εκπαιδευτικών ανισοτήτων αναφερόμενοι στο θετικό ρόλο που 
μπορεί να διαδραματίσει η εκπαίδευση. Αυτό, όμως, αποτελεί μια ιδεατή συσχέτιση θα λέ-
γαμε, γιατί στο μικροεπίπεδο των εφαρμογών των ΤΠΕ στην εκπαίδευση διαφαίνεται πως 
έχουν αρνητικότερη άποψη.  

Στην πλειονότητα τους οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν ότι η επιμόρφωση είναι ένας θεσμός, 
όπου τα περιεχόμενα και ο προσανατολισμός της καθορίζονται από τις κυρίαρχες κοινωνι-
κές ομάδες, οι οποίες μπορούν να επιβάλουν τις δικές τους ιδεολογικές και πολιτικές θέσεις 
ως μια άλλη μορφή «συμβολικής βίας». Η ευρωπαϊκή πολιτική για την επιμόρφωση εκλαμ-
βάνεται, επίσης, αρνητικά τουλάχιστον από το 50% των εκπαιδευτικών, υποδηλώνοντας την 
αντίθεση τους σε μηχανισμούς πίεσης και ομογενοποίησης της εκπαίδευσης, ενώ οι ευρύ-
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τερες κοινωνικές απαιτήσεις δεν διαδραματίζουν τόσο σημαντικά ρόλο στις αποφάσεις που 
λαμβάνονται για την κατάρτιση των προγραμμάτων επιμόρφωσης.  

Από τα αποτελέσματα της έρευνας διαφαίνεται, επίσης, ότι οι εκπαιδευτικοί επισημαίνουν 
την σημαντικότητα της συνεχιζόμενης εκπαίδευσης, ενώ απορρίπτουν την εφαρμογή της εξ 
αποστάσεως εκπαίδευσης στην επιμόρφωση. Η χρηματοδότηση στην εκπαίδευση, αλλά και 
η εισαγωγή των ΤΠΕ διαδραματίζουν ένα κυρίαρχο ρόλο στην αναβάθμιση της ποιότητας 
της εκπαίδευσης, αλλά και στην αλλαγή των παιδαγωγικο-διδακτικών πρακτικών, σύμφωνα 
με τις απόψεις τους. Ανάλογα ευρήματα έχουν βρεθεί και σε άλλες έρευνες, τονίζοντας την 
αναγκαιότητα υποστήριξης των εκπαιδευτικών μέσω της επιμόρφωσης και της αλλαγής της 
κουλτούρας και των πρακτικών στην εκπαίδευση (Giavrimis et al., 2011), αλλά και την αύ-
ξηση των οικονομικών πόρων που διατίθενται για την αναβάθμιση του εκπαιδευτικού έρ-
γου (Σπυροπούλου κ.α., 2004). Στα παραπάνω συνηγορούν και οι απόψεις των εκπαιδευτι-
κών του δείγματος μας σχετικά με την ανεπαρκή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις ΤΠΕ 
που δεν συμβάλλει στην βελτίωση της βασικής εκπαίδευσής τους, στην επιστημονική κα-
τάρτισή τους, στην αυτοεκτίμησή τους και στην πλήρη ανάπτυξη των δεξιοτήτων στις ΤΠΕ, 
ενώ δεν διαφαίνεται να ανταποκρίνεται στις νέες εκπαιδευτικές ανάγκες τους. Παρόμοια 
αποτελέσματα είχαν έρευνες στον ελλαδικό και διεθνή χώρο (Drent & Meelissen, 2008; 
Galanouli et al., 2004; Jimoyiannis & Komis, 2007; Karagiorgi & Charalambous, 2006).  

Συμπερασματικά, οι εκπαιδευτικοί τονίζουν τη λειτουργία του θεσμού της επιμόρφωσης 
στις ΤΠΕ ως ενός εργαλείου άσκησης εκπαιδευτικής πολιτικής των κυρίαρχων κοινωνικών 
ομάδων. Αναδεικνύουν τον προβληματισμό τους για την ευρωπαϊκή πολιτική για την επι-
μόρφωση και την ανάγκη για συνεχιζόμενη εκπαίδευση, ενώ διαφοροποιούνται για το ρόλο 
της εκπαίδευσης στις ΤΠΕ στην άρση των εκπαιδευτικών ανισοτήτων. Επίσης, τονίζουν την 
μη επαρκή εκπλήρωση των στόχων της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ από κρατικούς φορείς. Υ-
πάρχει, λοιπόν, έμμεσα το εκπαιδευτικό πρόταγμα της δόμησης ενός λειτουργικού πλαισί-
ου προγραμμάτων επιμόρφωσης, το οποίο θα συμβαδίζει με τα νέα γνωστικά εργαλεία που 
παρέχονται στην μετανεωτερική εποχή, ενώ αναγκαία κρίνεται η αυξημένη χρηματοδότηση 
ως ένα μέσο ποιοτικότερης αναβάθμισης της επιμόρφωσης στις ΤΠΕ. 
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Περίληψη 

Η παρούσα έρευνα μελετά τις διαφορές τριών τύπων σχέσεων εφήβων χρηστών Διαδικτύου 
(φίλος αποκλειστικά στο Facebook, φίλος πρόσφατα ενταγμένος στο Facebook και φίλος 
αποκλειστικά εκτός Facebook) όσον αφορά στην κοινωνική έλξη, την αυτοαποκάλυψη, την 
προβλεψιμότητα, την εμπιστοσύνη, το φύλο, τη διάρκεια της σχέσης, την αυτοεκτίμηση και 
την κοινωνικότητα. Χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο που χορηγήθηκε σε 158 μαθη-
τές/τριες με ενεργό λογαριασμό Facebook ενός Ιδιωτικού Λυκείου στην Αθήνα. Η ανάλυση 
των αποτελεσμάτων δείχνει ότι ο μεγαλύτερος αριθμός φίλων στην πραγματική ζωή συνδέ-
εται με μεγαλύτερο αριθμό φίλων στο Facebook. Υπάρχει μέτρια αρνητική συσχέτιση μετα-
ξύ αυτοεκτίμησης και ωρών απασχόλησης στο Facebook και μέτρια θετική συσχέτιση μετα-
ξύ κοινωνικότητας και του αριθμού των φίλων στο Facebook Τα αγόρια έχουν υψηλότερα 
επίπεδα αυτοεκτίμησης και κοινωνικότητας, αλλά οι διαφορές είναι πιο έντονες στο πρώτο 
χαρακτηριστικό από ότι στο δεύτερο. Οι τιμές για τις αξίες της φιλίας (κοινωνική έλξη, αυ-
τοαποκάλυψη, προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη) μέσα στο «περιβάλλον» του Facebook 
είναι πάντα ανώτερες από τις τιμές εκτός Facebook.  

Λέξεις - κλειδιά: Φιλία, Έφηβοι, Διαδίκτυο, Ψυχοκοινωνικά χαρακτηριστικά, Facebook.  

Εισαγωγή 

Η εντυπωσιακή ανάπτυξη των κοινωνικών δικτύων και συγκεκριμένα του Facebook τα τε-
λευταία χρόνια, κατέστησε φανερό ότι η κοινωνική δικτύωση αποτελεί προνομιακό χώρο 
ανάπτυξης διαπροσωπικών σχέσεων για τους εφήβους και, συνακόλουθα, επέβαλε τη με-
λέτη του συγκεκριμένου πεδίου από τους κοινωνικούς επιστήμονες και την εκπαιδευτική 
κοινότητα. 

Στην παρούσα έρευνα ο στόχος είναι η διερεύνηση του αν συγκεκριμένα ψυχολογικά χαρα-
κτηριστικά των εφήβων χρηστών του Διαδικτύου μπορούν να προβλέψουν αντίστοιχη δια-
δικτυακή συμπεριφορά στο θέμα της φιλίας. Μελετήθηκαν οι διαφορές τριών τύπων σχέ-
σεων εφήβων χρηστών Διαδικτύου (φίλος αποκλειστικά στο Facebook, φίλος πρόσφατα 
ενταγμένος στο Facebook και φίλος αποκλειστικά εκτός Facebook), μαθητών ενός Ιδιωτικού 
Λυκείου στην Αθήνα (μελέτη περίπτωσης), όσον αφορά στην κοινωνική έλξη, την αυτοαπο-
κάλυψη, την προβλεψιμότητα, την εμπιστοσύνη, το φύλο, τη διάρκεια της σχέσης, την αυ-
τοεκτίμηση και την κοινωνικότητα. 

Είναι φυσικό οι πρακτικές των εφήβων να πρέπει να γίνουν κατανοητές με τους δικούς τους 
όρους, αποφεύγοντας να επηρεστούμε, όσο αυτό είναι δυνατό, από τις επιθυμίες ή τις 
προσδοκίες των ενηλίκων. Η αναζήτηση του εαυτού και η συγκρότηση ταυτότητας συνδέε-
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ται με την κοινωνικότητα και τη φιλία ως βασική εκφρασή της και το Διαδίκτυο αποτελεί το 
πλαίσιο αναφοράς. Οι έφηβοι χρησιμοποιούν τα κοινωνικά δίκτυα για να καλύψουν τις α-
νάγκες τους χρησιμοποιώντας ως σύμμαχο την τεχνολογία. Με τον τρόπο αυτό αναδιαμορ-
φώνουν το περιβάλλον στο οποίο ζουν, διαπραγματεύονται την ταυτότητά τους και αλλη-
λεπιδρούν κυρίως με συνομήλικους που γνωρίζουν και, λιγότερο, με τους ενήλικες (boyd, 
2014: 211-213). 

Φιλία, Εφηβεία και Facebook 

O διαδικτυακός και πραγματικός κόσμος των εφήβων είναι ψυχολογικά συνδεδεμένοι και 
οι έφηβοι χρησιμοποιούν αυτές τις νεότερες μορφές της τεχνολογίας στην υπηρεσία των 
σημαντικών αναπτυξιακών τους αναγκών, όπως η σεξουαλικότητα, η οικειότητα, η αύξηση 
της αυτονομίας και η εξερεύνηση της ταυτότητας  (Christie & Viner, 2005). 

Η έλευση του Facebook έχει θεωρηθεί από πολλούς ότι έχει τροποποιήσει τον ορισμό της 
λέξης “φίλος” μεταξύ των εκατομμυρίων χρηστών του Facebook. Ωστόσο, αυτό δεν σημαί-
νει απαραίτητα ότι η ψυχολογική σημασία της φιλίας, ακόμη και στον κυβερνοχώρο, έχει 
μειωθεί με οποιονδήποτε τρόπο. Ένα από τα εργαλεία που είναι διαθέσιμα στα κοινωνικά 
δίκτυα είναι η αποδοχή ή όχι από τους χρήστες των άλλων χρηστών που επιθυμούν να τους 
εντάξουν στην κατηγορία “ Φίλοι” . Η επιλογή του ποιους θα δεχτεί κανείς (ή θα απορρίψει) 
αντανακλά την προσπάθεια για δημιουργία της επιθυμητής εικόνας του εαυτού του. Οι έ-
φηβοι στην έρευνα της boyd λένε ότι κατανοούν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα διαδικτυακό 
φίλο και σε ένα πραγματικό φίλο (boyd, 2006). Ομοίως ο Miller (2011: 167) θεωρεί ότι η 
φιλία είναι μια ετερογενής έννοια και, παρά τους φόβους ότι οι διαδικτυακές φιλίες έχουν 
μειώσει την ικανότητα των ανθρώπων για πραγματικές φιλίες, υποστηρίζει ότι δεν υπάρχει 
κανένα επιστημονικό δεδομένο που να συνηγορεί σ΄αυτό. Σύμφωνα με την boyd (2006) για 
πολλούς εφήβους δεν είναι μόνο η παρουσία τους σε μια ιστοσελίδα κοινωνικής δικτύωσης 
επιθυμητή, αλλά απαραίτητη.”Αν δεν υπάρχω στο ΜySpace (κοινωνικό δίκτυο ανάλογο με 
το facebook), δεν υπάρχω” (δήλωση εφήβου). Αυτό δεν αντανακλά μόνο το γιατί οι νέοι 
έλκονται από αυτές τις τοποθεσίες, αλλά και το πώς επηρεάζει η συμμετοχή τους σ αυτές 
την αίσθηση του εαυτού τους, την ταυτότητά τους. Οι κώδικες και τα τελετουργικά της επι-
κοινωνίας είναι ένας τρόπος περιγραφής της ταυτότητας και διαχείρισης της εντύπωσης 
που θα κάνουν με τις επιλογές τους (Goffman, 1959). Αυτό γίνεται πράξη μέσω του προσε-
κτικού σχεδιασμού προφίλ που αλλάζει το πρότυπο, κοιτάζοντας τα προφίλ των άλλων και 
τη δημιουργία ενός προφίλ που να ταιριάζει στον εαυτό τους. Με τη χρήση εικόνων, ήχου 
και βίντεo (πολυτροπικότητα) δημιουργείται μια εικονική παρουσία. Φαίνεται η ταυτότητα 
να συνδέεται όχι μόνο με το ποιος είναι, αλλά με το με ποιους είναι συνδεδεμένος. Άρα ο 
όρος "φίλος" μπορεί να είναι παραπλανητικός, επειδή η σύνδεση δεν σημαίνει κατ 'ανάγκη 
τη φιλία όπως την αντιλαμβανόμαστε στην καθημερινή ζωή (boyd, 2006). Οι έφηβοι λένε 
ότι κατανοούν τη διαφορά ανάμεσα σε ένα διαδικτυακό φίλο και σε ένα πραγματικό φίλο 
(boyd, 2006) κάτι που θα μπορούσε να θεωρηθεί κοινωνική πρακτική γραμματισμού (Da-
vies, 2012), δηλαδή διαφορετική νοηματοδότηση που συνδέεται με το διαφορετικό πολιτι-
σμικό πλαίσιο.  

Η Ellison και οι συνεργάτες της (2007) διαπίστωσαν ότι οι περισσότεροι χρησιμοποιούν το 
Facebook για να κρατήσουν επαφή με παλιούς φίλους ή να είναι σε επαφή με τις τρέχουσες 
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φιλίες και ενώ το Facebook μπορεί προφανώς να χρησιμοποιηθεί σε παγκόσμιο επίπεδο, τα 
άτομα κυρίως το χρησιμοποιούν για να επικοινωνούν με αυτούς που είναι γεωγραφικά κο-
ντά. Η έρευνα σε αυτό το πνεύμα έχει διερευνήσει τη σχέση διαδικτυακής επικοινωνίας και 
επικοινωνίας στην πραγματική ζωή. Για παράδειγμα οι Lampe, Ellison και Steinfield (2006) 
διαπίστωσαν ότι οι χρήστες του Facebook συμμετέχουν στην “αναζήτηση” για τα άτομα με 
τα οποία έχουν επικοινωνία στην πραγματική ζωή περισσότερο από ό, τι για άτομα άγνω-
στα. Ομοίως, η έρευνα του Pew Research Center διαπίστωσε ότι το 91% των αμερικανικών 
εφήβων που χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα το κάνουν για να συνδεθούν με τους φίλους 
τους (Lenhart & Madden, 2007). 

Μεθοδολογία 

Σύμφωνα με το θεωρητικό πλαίσιο το οποίο αποτέλεσε τη θεωρητική βάση της εργασίας 
(Θεωρία Μείωσης της Αβεβαιότητας, Θεωρία της Κοινωνικής Διείσδυσης, Μοντέλο Δόμη-
σης της Ταυτότητας) οι έννοιες της κοινωνικής έλξης, της αυτοαποκάλυψης, της προβλεψι-
μότητας και της εμπιστοσύνης αποτελούν σημαντικά ποιοτικά χαρακτηριστικά της φιλίας 
τόσο σε σχέσεις πρόσωπο-με-πρόσωπο όσο και σε διαδικτυακές σχέσεις. 

Το ερωτηματολόγιο που χρησιμοποιήθηκε είχε 58 ερωτήσεις που κατανέμονταν σε τρεις 
βασικούς άξονες: α) Διαδικτυακή και Διαπροσωπική Επικοινωνία (Sheldon, 2010). Στις ερω-
τήσεις αυτές αναζητώνται πληροφορίες για την κοινωνική έλξη, την αυτοαποκάλυψη, την 
προβλεψιμότητα και την εμπιστοσύνη, καθώς και για τη διάρκεια της σχέσης και τη συχνό-
τητα της επικοινωνίας σε τρεις διαφορετικούς τύπους σχέσης στο Facebook (αποκλειστική 
επικοινωνία μέσω Facebook, επικοινωνία με άτομο που πρόσφατα πρόσθεσε στη λίστα φί-
λων του στο Facebook και επικοινωνία με φίλο μόνο πρόσωπο με πρόσωπο και ποτέ στο 
Facebook) β) Αυτοεκτίμηση (Rosenberg, 1989) γ) Κοινωνικότητα (Zywica & Danowski, 2008).  

Τα δεδομένα συγκεντρώθηκαν από 158 μαθητές/τριες των τριών τάξεων ενός Ιδιωτικού 
Λυκείου που είχαν ενεργό λογαριασμό στο Facebook και έγιναν αντικείμενο στατιστικής 
επεξεργασίας με το λογισμικό SPSS. Η κατανομή ανά φύλο ήταν η εξής: 89 Αγόρια (56,3%) 
και 69 Κορίτσια (43,7%). Η κατανομή ανά τάξη ήταν η εξής: Α Λυκείου 55 μαθητές (34,8%), 
Β Λυκείου 44 μαθητές (27,8%) και Γ Λυκείου 59 μαθητές (37,3%).Το ποσοστό στους ενερ-
γούς λογαριασμούς Facebook σε σχέση με το συνολικό αριθμό των μαθητών ήταν: Α Λυκεί-
ου 89%, Β Λυκείου 91%, Γ Λυκείου 94%. 

Περιγραφική παρουσίαση των ερευνητικών αποτελεσμάτων και συζήτηση 

Η ανάλυση των αποτελεσμάτων, αυτής της εν εξελίξει έρευνας, δείχνει ότι ο μεγαλύτερος 
αριθμός φίλων στην πραγματική ζωή συνδέεται με μεγαλύτερο αριθμό φίλων στο 
Facebook. Υπάρχει μέτρια αρνητική συσχέτιση μεταξύ αυτοεκτίμησης και ωρών απασχόλη-
σης στο Facebook και μέτρια θετική συσχέτιση μεταξύ κοινωνικότητας και του αριθμού των 
φίλων στο Facebook. Οι τιμές για τις αξίες της φιλίας (κοινωνική έλξη, αυτοαποκάλυψη, 
προβλεψιμότητα και εμπιστοσύνη) μέσα στο «περιβάλλον» του Facebook είναι πάντα ανώ-
τερες από τις τιμές εκτός Facebook. Τα αγόρια έχουν υψηλότερα επίπεδα αυτοεκτίμησης 
και κοινωνικότητας, αλλά οι διαφορές είναι πιο έντονες στο πρώτο χαρακτηριστικό από ότι 
στο δεύτερο.  
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Ο αριθμός των στενών φίλων βρέθηκε να είναι κατά μέσο όρο 6,2 (0/15) μεγαλύτερος από 
τον αντίστοιχο της έρευνας των Χρηστάκη και Χαλάτση (2010) και των Κοκκέβη και των συ-
νεργατών της (2011). Οι φίλοι στο Facebook κατά μέσο όρο είναι 615 (0/2000). Ανάλογα 
δεδομένα 568 φίλοι κατά μέσο όρο (16/2300)βρίσκουμε και στην αντίστοιχη έρευνα της 
Sheldon (2010).  

Θα μπορούσε, λοιπόν, να υποθέσει κανείς ότι αν το ερώτημα για τους στενούς φίλους γίνει 
μαζί με το ερώτημα για τους φίλους στο Facebook οι ερωτώμενοι παρασύρονται σε διαφο-
ρετικό ορισμό της φιλίας που διευρύνει το πλαίσιο αναφοράς και δεν μόνο οι στενοί φίλοι 
που παρουσιάζονται στην κατηγορία αυτή. Κρίνοντας τα νέα μέσα κοινωνικής δικτύωσης οι 
Christakis και Fowler (2009) αναφέρουν ότι το Facebook μοιάζει με τις σαπουνόπερες του 
παρελθόντος: με τη διαφορά ότι οι ιστορίες μέσα στις οποίες μπορούμε να βυθίσουμε τον 
εαυτό μας δεν παίζονται πλέον έξω από άγνωστους δράστες, αλλά από ανθρώπους που 
πραγματικά γνωρίζουμε στην πραγματική ζωή. Στο Facebook ή σε άλλες παρόμοιες ιστοσε-
λίδες, η λέξη "φίλος" χρησιμοποιείται με υποκειμενική νοηματοδότηση. Οι άνθρωποι που 
αποτελούν μέρος του δικτύου κάποιου από τους φίλους στο Facebook ή άλλες τέτοιες ι-
στοσελίδες δεν είναι τίποτα περισσότερο από γνωστοί. Μόνο οι πραγματικοί φίλοι επι-
δρούν στις επιλογές μας (Christakis & Fowler, 2009). Ο Dunbar (2010) προερχόμενος από το 
χώρο της εξελικτικής ανθρωπολογίας μοιάζει να συνηγορεί μαζί του υποστηρίζοντας ότι 
αφιερώνουμε κατά μέσο όρο 40% του κοινωνικού μας χρόνου κάθε εβδομάδα στους πέντε 
πιο σημαντικούς ανθρώπους που γνωρίζουμε, οι οποίοι αντιπροσωπεύουν μόλις το 3% του 
κοινωνικού μας κύκλου. Εφόσον ο χρόνος που επενδύεται σε μια σχέση προσδιορίζει την 
ποιότητά της, το να έχουμε πάνω από πέντε στενούς φίλους είναι δύσκολο, όταν επικοινω-
νούμε πρόσωπο με πρόσωπο. Μέσα από την έρευνά του διαπίστωσε πως οι περισσότεροι 
από μας μπορούμε να διατηρήσουμε μόνο 150 ουσιαστικές σχέσεις –διαδικτυακές ή όχι- 
αριθμός που βαφτίστηκε με το όνομά του: Dunbar number. “Ναι, μπορείς να «κάνεις φί-
λους» 500, 1.000 ή και 5.000 ανθρώπους μέσα από το Facebook, όλοι, όμως, πέρα από τους 
«βασικούς» 150, είναι απλώς θεατές της καθημερινής σου ζωής” (Dunbar, 2010: 33-34). 

Περνώντας τώρα στη συσχέτιση μεταξύ της αυτοεκτίμησης και του χρόνου απασχόλησης 
στο Facebook η έρευνα επιβεβαιώνει πορίσματα και άλλων ερευνών που επιχειρούν να συ-
σχετίσουν τα ίδια δεδομένα. Η μέτρια αρνητική συσχέτιση που βρήκαμε δείχνει ότι όσο αυ-
ξάνεται η αυτοεκτίμηση μειώνεται και ο χρόνος απασχόλησης στο Facebook. Βρέθηκε ακό-
μα ότι υπάρχει μέτρια θετική σχέση μεταξύ κοινωνικότητας και του αριθμού των φίλων στο 
Facebook. Η μελέτη φαίνεται ότι επιβεβαιώνει τόσο την Υπόθεση της Κοινωνικής Αποζημί-
ωσης ( Social Compensation) όσο και την Υπόθεση της Κοινωνικής Ενίσχυσης (Social En-
hancement)(Zywica & Danowski,2008). Αυτό συμβαίνει επειδή διαφορετικοί τύποι εφήβων 
χρηστών συμπεριφέρονται διαφορετικά. Οι πιο κοινωνικoί (εξωστρεφείς) και με υψηλότερη 
αυτοεκτίμηση είναι πιο δημοφιλείς και υποστηρίζουν την υπόθεση κοινωνικής αποζημίω-
σης. Από την άλλη μεριά, ένα άλλο υποσύνολο των χρηστών που είναι λιγότερο κοινωνικοί 
(εσωστρεφείς), έχουν χαμηλότερη αυτοεκτίμηση και είναι λιγότερο δημοφιλείς στο Face-
book, υποστηρίζουν την υποθέση της κοινωνικής ενίσχυσης (Zywica & Danowski,2008). Οι 
έφηβοι με υψηλή αυτοεκτίμηση προσπαθούν να ενισχύσουν την αυτοεικόνα τους, χρησι-
μοποιούν το Facebook για να πετύχουν ακόμα περισσότερο κοινωνικά (Υπόθεση της Κοινω-
νικής Αποζημίωσης), ενώ οι έφηβοι με χαμηλή αυτοεκτίμηση προσπαθούν να προστατεύ-
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σουν την αυτοεικόνα ή τη δημοφιλία τους, ώστε να γίνουν κοινωνικά αποδεκτοί (Υπόθεση 
της Κοινωνικής Ενίσχυσης).  

 Τα ευρήματα δείχνουν ότι υπάρχει θετική και σημαντική σχέση ανάμεσα στην κοινωνική 
έλξη και την αυτοαποκάλυψη στους δύο πρώτους τύπους σχέσεων (φίλος αποκλειστικά στο 
Facebook, φίλος πρόσφατα ενταγμένος στο Facebook). Παρόμοια ευρήματα βλέπουμε και 
στην έρευνα της Sheldon (2010). Η ερμηνεία του γιατί οι τιμές για την αξία της φιλίας στο 
“περιβάλλον” του Facebook είναι ανώτερες από αυτές εκτός Facebook μας οδηγεί στο ξα-
νασκεφτούμε τη διαδικτυακή επικοινωνία με όρους που καθορίζουν οι προνομιακοί συμμε-
τέχοντες στην επικοινωνία αυτή που είναι οι έφηβοι. Ίσως στο δικό τους πλαίσιo αναφοράς 
να μην νοείται φίλος με τον οποίο να μην μιλά, έστω και λίγο, στο Facebook. Οι McKenna 
και Bargh (2000) διαπίστωσαν ότι η ανάγκη για οικειότητα ωθεί τους εφήβους σε διαδι-
κτυακή επικοινωνία για να αναπτύξουν το αίσθημα της εγγύτητας πιο γρήγορα από ότι ε-
κτός διαδικτύου. Άλλωστε οι έφηβοι πρέπει να αναπτύξουν σύμφωνα με τους Valkenburg & 
Peter (2010) τις δύο σημαντικές αυτές δεξιότητες, δηλαδή, την αυτοπαρουσίαση και την 
αυτοαποκάλυψη, γιατί είναι και οι δύο ζωτικής σημασίας για την ανάπτυξη της ταυτότητας, 
την οικειότητα και τη σεξουαλικότητα. Οι σχέσεις αυτές δεν είναι κατώτερης ποιότητας από 
τις σχέσεις στην καθημερινή ζωή και μπορούν να γίνουν πραγματικές σχέσεις. Είναι πιθανό 
οι σχέσεις που σχηματίζονται στο Διαδίκτυο να είναι βαθύτερες, πιο σταθερές και διαρκείς 
από εκείνες που σχηματίζονται στο πραγματικό περιβάλλον, στο οποίο η φυσική ελκυστικό-
τητα και η εγγύτητα, είναι τόσο ισχυρά περιοριστικές και προσδιορίζουν τη συνέχεια των 
σχέσεων. Στην έρευνα των Henderson και Gilding (2004), οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι οι 
διαδικτυακές φιλίες τους χαρακτηρίζονται από υψηλότερα επίπεδα αυτοαποκάλυψης. Τα 
όσα γράφουν στο Διαδίκτυο θεωρούν ότι είναι ο μόνος τρόπος που θα μπορούσε κανείς να 
βιώσει εγγύτητα με κάποιον αποκαλύπτοντας πληροφορίες σχετικά με τον εαυτό τους. Το 
Διαδίκτυο εμφανίζεται ως ένα μοναδικό περιβάλλον στο οποίο μπορεί κανείς να εξερευνή-
σει, να αναπτύξει και να διατηρήσει φιλίες, με το να δημιουργεί οικειότητα περιγράφοντας 
τον εαυτό του. Τo αποτελέσμα μπορεί να ερμηνευτεί και λόγω της φύσης του σχολείου (Ι-
διωτικό σχολείο). Είναι πιθανό παράγοντες όπως κοινωνική και οικονομική βάση να επι-
δρούν καθοριστικά στις επιλογές των εφήβων χρηστών. Άλλωστε η έρευνα για την ανάπτυ-
ξη του κοινωνικού κεφαλαίου (social capital) με τη χρήση του Facebook έχει αναδείξει τη 
σημασία του συγκεκριμένου μέσου για τη δημιουργία δεσμών που συντηρούν και ανα-
πτύσσουν ένα συγκεκριμένο κοινωνικό πλαίσιο (Bourdieu, & Wacquant, 1992:118-119 · 
Lampe et al., 2006 · Ellison et al., 2007). 

Εξετάζοντας τις διαφορές των δύο φύλων στις τέσσερεις κλίμακες των τριών σεναρίων δια-
πιστώνουμε ότι δεν υπάρχουν σημαντικές διαφορές. Η μόνη κάπως μεγαλύτερη διαφορά 
εμφανίστηκε στο δεύτερο τύπο σχέσης (φίλος πρόσφατα ενταγμένος στο Facebook) όσον 
αφορά στην αυτοαποκάλυψη και την εμπιστοσύνη, στο οποίο τα κορίτσια εμφανίζουν υ-
ψηλότερες τιμές. Η McKenna και οι συνεργάτες της (2002) διαπίστωσαν ότι τα κορίτσια, 
μερικές φορές, χρησιμοποιούν την οικειότητα στο Διαδίκτυο για να αναπτύξουν συναισθή-
ματα εγγύτητας πιο γρήγορα απ΄ ότι στην πραγματική ζωή. 

Εξετάζοντας, στη συνέχεια, την αυτοεκτίμηση στις τέσσερεις κλίμακες των τριών τύπων 
σχέσεων, διαπιστώνουμε ότι η αυτοεκτίμηση έχει μέτρια αρνητική συσχέτιση με την έλξη 
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και την προβλεψιμότητα στο τρίτο σενάριο (φίλος αποκλειστικά εκτός Facebook). Η σιγου-
ριά που δίνει η υψηλή αυτοεκτίμηση δεν επηρεάζεται από την κοινωνικά προσδιορισμένη 
έλξη και την ανάγκη για πρόβλεψη της συμπεριφοράς του άλλου. Ανάλογο αποτέλεσμα έ-
χουμε και στην έρευνα των Zywica και Danowski (2008) που συνέκριναν φοιτητές με υψη-
λή/χαμηλή αυτοεκτίμηση με το πόσο δημοφιλείς είναι στο Διαδίκτυο και την πραγματική 
ζωή. 

Η κοινωνικότητα βρέθηκε να μην παρουσιάζει αξιοσημείωτες συσχετίσεις σε καμία κλίμακα 
των τριών τύπων σχέσεων. Ίσως αυτό να σημαίνει μια ευρύτερη αλλαγή του τρόπου κατα-
νόησης της κοινωνικότητας που πια διαμεσολαβείται από το νέο μέσο. Η ανάπτυξη της επι-
κοινωνίας μέσω Διαδικτύου θέτει νέες προκλήσεις για την κατανόηση των κοινωνικών σχέ-
σεων τόσο στον κυβερνοχώρο όσο και στην πραγματική ζωή (Parks & Floyd,1996). 

Συνοψίζοντας θα μπορούσε κανείς να πει ότι η διερεύνηση της φιλίας στο διαδικτυακό πε-
ριβάλλον προσφέρει δυνατότητες για περαιτέρω μελέτη για τη συσχέτιση των παραγόντων 
που αλληλεπιδρούν επηρεάζοντας το μέσο, τους χρήστες, αλλά ταυτοχρόνως, και τη μεταξύ 
τους σχέση. Στο βασικό ερευνητικό ερώτημα αν συγκεκριμένα ψυχολογικά χαρακτηριστικά 
των εφήβων χρηστών του Διαδικτύου μπορούν να προβλέψουν αντίστοιχη διαδικτυακή 
συμπεριφορά στο θέμα της φιλίας, η απάντηση είναι ότι μπορεί την ίδια συμπεριφορά να 
την εντοπίσει κανείς σε χρήστες με διαφορετικά ψυχολογικά χαρακτηριστικά. Αναδεικνύε-
ται, επομένως, η ανάγκη για έρευνα που θα επεκταθεί με χρήση ποιοτικών μεθόδων με ε-
νεργό συμμετοχή των εφήβων στην ερευνητική διαδικασία  (Τσαλίκη, 2012). Είναι λοιπόν 
απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν οι προσωπικές συνεντεύξεις, η άντληση στοιχείων από τις 
ίδιες τις προσωπικές σελίδες των χρηστών, η δόμηση του προσωπικού τους χώρου (π.χ.το 
δωμάτιό τους), η μελέτη του εθισμού στο Διαδίκτυο και φυσικά η άντληση στοιχείων από 
τους σημαντικούς άλλους (γονείς, καθηγητές) γιατί το Διαδίκτυο αποτελεί μέρος της ζωής 
των παιδιών εκτός Διαδικτύου και συνεπώς είναι ένα μέσο, εργαλείο ή απασχόληση στα 
πλαίσια της καθημερινότητάς τους και όχι μια παράλληλη με την “εκτός Διαδικτύου” καθη-
μερινότητα (Tsaliki, 2011).  

Είναι γεγονός ότι οι σχέσεις που αναπτύσσονται στο Διαδίκτυο μπορούν να γίνουν κατα-
νοητές μέσω της ανάλυσης, εκτός των άλλων, και του ίδιου του νέου χώρου που δημιουρ-
γείται, του κυβερνοχώρου. Από την αρχή, οι συζητήσεις για τον κυβερνοχώρο έδιναν, σχε-
δόν πάντα, έμφαση στις περισσότερο εξωτικές του ιδιότητες. Ωστόσο, για τους περισσότε-
ρους από τους μαθητές που πήραν μέρος στην έρευνα, ο κυβερνοχώρος είναι απλά ένα άλ-
λο μέρος για να συναντηθούν. Αν, λοιπόν, ο κυβερνοχώρος γίνεται ακριβώς ένα άλλο μέρος 
για να συναντηθούν οι άνθρωποι μεταξύ τους, πρέπει να επανεξετάσουμε, και εμείς οι ενή-
λικες, την εικόνα μας και τις σχέσεις που διαμορφώνουμε σε αυτόν τον καινούργιο χώρο. 
Παρόλα αυτά, θα πρέπει να λάβει κανείς υπόψη του ότι η διαδεδομένη παραδοχή από 
πολλούς ερευνητές ότι η έννοια της φιλίας στα κοινωνικά δίκτυα είναι ισοδύναμη με τη φι-
λία στην πραγματική ζωή, δεν μπορεί να γίνει χωρίς όρους αποδεκτή. Οι συμμετέχοντες 
μέσα σ΄ αυτές τις “εγωκεντρικές φαντασιακές κοινότητες” (boyd, 2006) έχουν τη δυνατότη-
τα να εκφράσουν ποιοι είναι οι ίδιοι σε προσωπικό επίπεδο και να συγκροτήσουν την πολι-
τισμική τους ταυτότητα μέσω του πλαίσιου (π.χ. Facebook) που παρέχει δυνατότητες και 
επιβάλλει επιλογές για την επικοινωνία. Επομένως η φιλία στο Facebook επηρεάζεται τόσο 
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από κοινωνικές διεργασίες και τις προϋπάρχουσες κοινωνικές νόρμες όσο και από τους πε-
ριορισμούς που το ίδιο το μέσο επιβάλλει. Το σίγουρο είναι ότι η δομή των κοινωνικών δι-
κτύων είναι θεμελιωδώς διαφορετική από την αντίστοιχη δομή του κοινωνικού χώρου, έτσι 
όπως τον έχουμε συνηθίσει. Η boyd (2014: 8-9) αναφέρει ότι η εμμονή και ο καταναγκα-
σμός, η συνεχής αναζήτηση, η μίμηση και το αόρατο κοινό είναι ιδιότητες που οι συμμετέ-
χοντες πρέπει να διαπραγματευτούν όταν συμμετέχουν σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύω-
σης. Το ίδιο θα πρέπει να κάνουν και οι εμπλεκόμενοι στην εκπαιδευτική κοινότητα, επε-
ξεργαζόμενοι κριτικά τα κοινωνικά δίκτυα και αρνούμενοι τη στάση της αγνόησης ή της επι-
τήρησης. 
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Περίληψη 

Η αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στη μαθησιακή διαδικασία ενισχύει νέες προσεγγίσεις αξιολόγη-
σης της μάθησης αλλά και για τη μάθηση και επιτρέπει πέρα από την αξιολόγηση της γνώ-
σης και την αξιολόγηση δεξιοτήτων. Το έργο Eufolio: EU Classroom ePortfolios έθεσε ως 
στόχο την αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων, ούτως ώστε οι μαθητές να 
αναπτύσσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα μέσα από σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης. 
Υιοθετώντας το πλαίσιο δεξιοτήτων 21ου αιώνα AT21CS και το μοντέλο ηλεκτρονικού φακέ-
λου επιτευγμάτων σε 3 επίπεδα – αποθετήριο, επεξεργασία, παρουσίαση - σχεδιάστηκε 
σχετική μεθοδολογία και εργαλεία, για να βοηθήσουν τους εκπαιδευτικούς να αναπτύξουν 
και να εφαρμόσουν μαθησιακούς σχεδιασμούς. Απώτερος στόχος είναι η ευθυγράμμιση 
στόχων του αναλυτικού προγράμματος, δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, δραστηριοτήτων με 
νέες προσεγγίσεις αξιολόγησης και αξιοποίησης των δυνατοτήτων των Τ.Π.Ε. Η παρούσα 
εισήγηση σκοπό έχει να παρουσιάσει το θεωρητικό υπόβαθρο του έργου EUfolio και τη, 
μέχρι στιγμής, διαδικασία υλοποίησής του στις συμμετέχουσες σχολικές μονάδες της Κύ-
πρου.  

Λέξεις - κλειδιά: ePortfolio, eAssessment, ηλεκτρονικός φάκελος επιτευγμάτων, αξιολόγη-
ση, Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Τ.Π.Ε., Mahara, EUfolio, δεξιότητες 21ου 
αιώνα 

Εισαγωγή 

Οι πολίτες του 21ου αιώνα είναι πλέον αποδεκτό ότι χρειάζονται να έχουν ένα φάσμα δεξιο-
τήτων, που να τους επιτρέπει να είναι ανταγωνιστικοί στην αγορά εργασίας, αλλά και ταυ-
τόχρονα να μπορούν να αντεπεξέρχονται με τις απαιτήσεις της ψηφιακής κοινωνίας στην 
οποία ζουν (JISC, 2007). Δεξιότητες κριτικής σκέψης, δημιουργικότητας, επίλυσης προβλη-
μάτων, συνεργασίας αλλά και επιχειρηματικότητας αποτελούν σημαντικά στοιχεία των α-
ναγκαίων δεξιοτήτων που καλούνται τα παιδιά και οι νέοι να αναπτύξουν. Ενώ τα διάφορα 
εκπαιδευτικά συστήματα αναγνωρίζουν πλέον τη σημασία καλλιέργειας τέτοιων δεξιοτή-
των και φαίνεται να προχωρούν και να εντάσσουν στα αναλυτικά τους προγράμματα, τέ-
τοιου είδους δεξιότητες, εντούτοις, καλλιεργούνται, στον βαθμό που αυτό επιτυγχάνεται, 
κυρίως οριζόντια και με έμμεσο τρόπο. Το γεγονός αυτό καθιστά την αξιολόγηση των πιο 
πάνω δεξιοτήτων μια πρόκληση. Η ενσωμάτωση και αξιοποίηση των Τεχνολογιών Πληρο-
φορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) για την αξιολόγηση της μάθησης αλλά και για τη μάθηση 
φαίνεται να ενισχύει την αντίληψη των εκπαιδευτικών για τη μαθησιακή κατάσταση και τα 
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μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών τους και να αναπτύσσει την αυτογνωσία των μα-
θητών σχετικά με τη μάθησή τους (Barker, 2005). Ειδικότερα, οι σύγχρονες προσεγγίσεις 
αξιολόγησης εισηγούνται πως οι διαδικασίες που ακολουθούν οι μαθητές για την ανάπτυξη 
ενός ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων για ένα μάθημα ή ενότητα του αναλυτικού προ-
γράμματος, παράλληλα με την κατάκτηση της γνώσης του θέματος, τους επιτρέπουν να α-
ναπτύξουν δεξιότητες, όπως αυτή της συνεργασίας, της κριτικής σκέψης, της επικοινωνίας, 
της αυτό-αξιολόγησης, της ετερό-αξιολόγησης και της επικοινωνίας (Price, Pierson και Light, 
2011). Ενώ έχουν γίνει αρκετές έρευνες για την εφαρμογή ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγ-
μάτων στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, δεν υπάρχουν εμπεριστατωμένες έρευνες σχετικά με 
την εφαρμογή τους στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση (Montes, 2013). 
Σκοπός αυτής της εισήγησης είναι η παρουσίαση των, μέχρι στιγμής, δραστηριοτήτων του 
ευρωπαϊκού έργου EU Classroom ePortfolio (EUfolio), το οποίο αφορά στον σχεδιασμό και 
εφαρμογή μοντέλων ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων στη δευτεροβάθμια, κυρίως, 
εκπαίδευση, με τρόπο ώστε οι μαθητές να αναπτύσσουν δεξιότητες του 21ου αιώνα και οι 
εκπαιδευτικοί αλλά και οι ίδιοι οι μαθητές να τις αξιολογούν.  

Περιγραφή του έργου EUfolio  

Το «EU Classroom ePortfolio (EUfolio)» (Μάιος 2013 – Απρίλιος 2015) είναι ένα ευρωπαϊκό 
ερευνητικό έργο του Lifelong Learning Programme (KA1 -Implementation of the European 
strategic objectives in Education and Training), το οποίο συγκεντρώνει 14 ομάδες από 7 ευ-
ρωπαϊκές χώρες (Ιρλανδία, Αυστρία, Κύπρος, Σλοβενία, Λιθουανία, Βουλγαρία και Ισπανία) 
σε μια συνεργατική ερευνητική διαδικασία, δημιουργώντας ένα δίκτυο αποτελούμενο από 
εμπειρογνώμονες πολιτικής και εκπαίδευσης, ερευνητές, καθώς και επαγγελματίες 
(http://eufolio.eu). Το πρόγραμμα στοχεύει στον σχεδιασμό μοντέλων ηλεκτρονικών Φακέ-
λων Επιτευγμάτων (ePortfolio), τα οποία θα ενημερώσουν και θα υποστηρίξουν την εφαρ-
μογή καινοτόμων περιβαλλόντων μάθησης με χρήση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και 
Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) και την εφαρμογή τους στη σχολική πραγματικότητα. Οι πιλοτικές ε-
φαρμογές του έργου θα υλοποιηθούν σε δύο φάσεις (Α΄ Φάση: Φεβρουάριος – Ιούνιος 
2014 και Β’ Φάση: Σεπτέμβριος – Δεκέμβριος 2014), χρόνος κατά τον οποίον αναμένεται να 
υλοποιηθούν στην Κύπρο, Ιρλανδία, Σλοβενία, Λιθουανία και Ισπανία. Με την ολοκλήρωση 
του έργου (Μάιος 2015), θα επιδιωχθεί να γίνει ανασκόπηση των υφιστάμενων πολιτικών 
και πρακτικών των ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων, να δημιουργηθεί διακρατική 
διαδικτυακή κοινότητα των συμμετεχόντων σχολείων και εκπαιδευτικών, να αναπτυχθούν 
προδιαγραφές για την εφαρμογή του EUfolio, καθώς και παραδείγματα ePortfolio, να δη-
μιουργηθούν, επίσης, πλατφόρμες ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων ανοικτού κώδικα 
(Mahara), καθώς και της Microsoft (Office 365), να αναπτυχθεί υλικό για τη συνεχή επαγ-
γελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών, να δημιουργηθεί εγχειρίδιο χάραξης πολιτικής για 
το EUfolio και να αναπτυχθούν μελέτες περίπτωσης σε σχολικές μονάδες από τις εφαρμο-
γές του EUfolio. 

Πλαίσιο δεξιοτήτων 21ου αιώνα – AT21CS  

Επί του παρόντος, πολλοί οργανισμοί έχουν προσπαθήσει να χαρτογραφήσουν και να κα-
θορίσουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα με διαφορετικούς τρόπους. Οι Voogt και Pareja 
Roblin (2010) συγκρίνουν τις δεξιότητες του 21ου αιώνα, όπως προτείνονται από τα Προ-
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γράμματα: P21, EnGauge, ATCS, NETS/ISTE, EU και OECD. Συγκεκριμένα, σε όλα τα Προ-
γράμματα αναφέρονται οι ακόλουθες δεξιότητες: συνεργασία, επικοινωνία, τεχνολογικός 
γραμματισμός, κοινωνικές ή/και πολιτισμικές δεξιότητες και πολιτότητα. Οι δεξιότητες που 
αναφέρονται στα Προγράμματα αυτά υπογραμμίζουν τον κεντρικό ρόλο των Τ.Π.Ε., την αλ-
ληλεπίδραση με ομότιμους (συμμαθητές/τριες) και την ανάγκη για ανάπτυξη μεταγνωστι-
κών δεξιοτήτων κατά τη διαδικασία της μάθησης. Στo πλαίσιo του EUfolio, οι χώρες εφαρ-
μογής είχαν την δυνατότητα να επικεντρωθούν σε διαφορετικά πλαίσια δεξιοτήτων 21ου 
αιώνα, ανάλογα και με τις ανάγκες των εκπαιδευτικών τους συστημάτων και αναλυτικών 
προγραμμάτων. Στην Κύπρο, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου επέλεξε το πλαίσιο δεξιο-
τήτων 21ου αιώνα «Assessment and Teaching of 21st century skills» (ATCS21), διότι ως τέτοιο 
περιλαμβάνει τις πιο κοινές δεξιότητες, καθώς και λεπτομερείς ενδείξεις αναγνώρισής τους, 
ομαδοποιώντας τις σε 4 ομάδες: τρόπους σκέψης (καινοτομία και δημιουργικότητα, κριτική 
σκέψη, επίλυση προβλημάτων, λήψη απόφασης), τρόπους εργασίας (επικοινωνία, συνερ-
γασία), εργαλεία εργασίας (πληροφοριακός γραμματισμός και τεχνολογικός γραμματισμός) 
και κοινωνική ζωή (πολιτότητα, καριέρα και ζωή, προσωπική και κοινωνική υπευθυνότητα) 
(Binkley et al., 2012).  

Αξιολόγηση για τη μάθηση και Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων 

Οι σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης εισηγούνται τη μετατόπιση της έμφασης που δινό-
ταν μέχρι σήμερα, από προσεγγίσεις αξιολόγησης που αξιολογούν κυρίως τη γνώση, σε 
προσεγγίσεις αξιολόγησης που διευκολύνουν και επιτρέπουν, παράλληλα με την αξιολόγη-
ση της γνώσης, την αξιολόγηση δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Οι Price, Pierson και Light (2011) 
αναφέρουν ότι τέτοιου είδους προσεγγίσεις μπορεί να είναι δραστηριότητες αυτό-
αξιολόγησης (self-assessment), ετερό-αξιολόγησης (peer-assessment), ανάπτυξη και εφαρ-
μογή κριτηρίων αξιολόγησης (rubrics), εργασίες τύπου project, εφαρμογή συστημάτων α-
πόκρισης μαθητών (Student Response Systems), ανάλυση μαθησιακών αποτελεσμάτων 
(Learning Analytics) και ανάπτυξη φακέλων επιτευγμάτων (portfolios).  

Η Redcker (2011) εισηγείται πως οι ηλεκτρονικοί φάκελοι επιτευγμάτων μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν για την αξιολόγηση σημαντικών ικανοτήτων των μαθητών και ειδικότερα της 
έκφρασης και της γλωσσικής επίγνωσης. Η εφαρμογή ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμά-
των, με τον τρόπο που θα παρουσιαστεί στη συνέχεια, έχει τη δυνατότητα να αποτυπώσει 
τη διαδικασία που ακολουθούν οι μαθητές/τριες, για να δημιουργήσουν, να επικοινωνή-
σουν, να συνεργαστούν, να σκεφθούν κριτικά για να επιλύσουν προβλήματα, να αναστοχα-
στούν, να αξιοποιήσουν τεχνολογικά εργαλεία και να διαχειριστούν πληροφορίες τόσο από 
διαδικτυακές όσο και από έντυπες πήγες, να ανταλλάξουν την εργασία τους με συμμαθη-
τές/τριές τους, να δώσουν και να λάβουν ανατροφοδότηση (Abrami και Barett, 2005). Επι-
πρόσθετα, μέσω αυτής της διαδικασίας ο μαθητής μπορεί να δομήσει ένα πλάνο σταδιο-
δρομίας, θέτοντας προσωπικούς στόχους και αναπτύσσοντας το βιογραφικό του. Το έργο 
EUfolio στοχεύει να χρησιμοποιήσει την προσέγγιση ηλεκτρονικού φακέλου επιτευγμάτων 
ως μαθησιακού περιβάλλοντος, το οποίο μέσω συνεχούς και δομημένης υποστήριξης, κατά 
τη μαθησιακή διαδικασία, θα μπορεί να προωθήσει ταυτόχρονα την ανάπτυξη και αξιολό-
γηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα.  

Ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων και Πλατφόρμα Mahara 

1645

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Η βιβλιογραφία υποστηρίζει ότι οι ηλεκτρονικοί Φάκελοι Επιτευγμάτων είναι δυνατόν να 
παρέχουν ένα ψηφιακό περιβάλλον για καλλιέργεια και ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώ-
να, για αναστοχαστικές διαδικασίες, για καλλιέργεια δεξιοτήτων αυτορυθμιζόμενης μάθη-
σης και καινοτόμων τρόπων αξιολόγησης (Johnson, Mims-Cox & Doyle-Nichols, 2006̇, Bar-
rett, 2007). Δεν υπάρχει ένας και μοναδικός ορισμός για το τι είναι ηλεκτρονικός Φάκελος 
Επιτευγμάτων. Αρκετοί ερευνητές, όμως, αναφέρονται σε διάφορους τύπους ηλεκτρονικών 
Φακέλων Επιτευγμάτων, ανάλογα με τον σκοπό τους. Για παράδειγμα, οι Abrami και Barrett 
(2005) αναφέρονται σε ηλεκτρονικούς Φακέλους Επιτευγμάτων διαδικασίας (process), 
προθήκης επιτευγμάτων (showcase) και αξιολόγησης (assessment), που έχουν ως σκοπό 
να παρουσιάσουν την πορεία, τα τελικά προϊόντα για επίδειξη και τα τελικά προϊόντα για 
αξιολόγηση αντίστοιχα. Παράλληλα, οι Abrami και Barrett (2005) αναφέρονται στα τρία ε-
πίπεδα ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων: ως αποθετήριο (συλλογή και αποθήκευση 
υλικού, εργασιών κ..λπ.), ως χώρος εργασίας (οργάνωση υλικού, ανατροφοδότηση από 
άλλους, επεξεργασία υλικού κ.λπ.) και ως προθήκη επιτευγμάτων (τελικές εργασίες για 
αξιολόγηση, προϊόντα, διαμοιρασμός, αναστοχασμοί κ.λπ.). Με παρόμοιο τρόπο περιγρά-
φει τη δομή ενός ηλεκτρονικού Φακέλου Επιτευγμάτων και το μοντέλο που ανέπτυξε ο 
Himpsl-Gutermann (2012), όπου, επίσης, γίνεται αναφορά σε τρία επίπεδα: ως αποθετήριο 
(συλλογή προϊόντων μάθησης), ως ημερολόγιο (διαδικασία μάθησης μέσα από αναστοχα-
σμούς πάνω στο περιεχόμενο της μάθησης, τη διαδικασία και τις προηγούμενες γνώσεις) 
και ως αναπαράσταση της μάθησης (προθήκη επιτευγμάτων). Συνεπώς, ένας ηλεκτρονικός 
Φάκελος Επιτευγμάτων δεν αποτελεί μόνο τα τελικά προϊόντα της μάθησης που επιδεικνύ-
ονται προς αξιολόγηση (προθήκη επιτευγμάτων), αλλά είναι ταυτόχρονα και η διαδικασία 
που περνά ένας μαθητής, ώστε να συλλέξει, να επεξεργαστεί, να αξιολογήσει, να μοιραστεί 
υλικό, πληροφορίες, στοιχεία, με στόχο να μπορεί αργότερα να τα οργανώσει και να τα 
μοιραστεί είτε με τον εκπαιδευτικό είτε με άλλους. 

Λαμβάνοντας υπόψη τα τρία επίπεδα (αποθετήριο, χώρος εργασίας και προθήκη επιτευγ-
μάτων), για την εφαρμογή του έργου EUfolio επιλέγηκε η πλατφόρμα ανοικτού κώδικα Ma-
hara (http://mahara.org). Το Mahara αναπτύχθηκε, ώστε να προσφέρει έναν διαδικτυακό 
χώρο, όπου οι χρήστες έχουν την αυτονομία να: δημιουργούν το προφίλ τους, να ενημερώ-
νουν το βιογραφικό τους, να αποθηκεύουν αρχεία (κείμενα, ήχο, εικόνα), να διατηρούν 
προσωπικά ημερολόγια, να δημιουργούν ομάδες με άλλους χρήστες, να συμμετέχουν σε 
ομαδικές συζητήσεις, να δημιουργούν ιστοσελίδες οργάνωσης τόσο του υλικού που έχουν 
αποθηκεύσει στην πλατφόρμα όσο και εξωτερικού περιεχομένου και να μοιράζονται τις 
εργασίες τους με άλλους χρήστες, ωστόσο και με μη χρήστες της πλατφόρμας, ώστε να δί-
νουν και να λαμβάνουν ανατροφοδότηση. Για τους σκοπούς του έργου EUfolio αναπτύχθη-
κε η Πλατφόρμα EUfolio-Mahara (http://mahara.eufolio.eu). Στο σχεδιάγραμμα που ακο-
λουθεί (Σχεδιάγραμμα 1), συνδέονται οι δραστηριότητες που μπορεί να κάνει ένας χρήστης 
στο Mahara με τα τρία επίπεδα του ηλεκτρονικού Φάκελου Επιτευγμάτων, όπως παρου-
σιάστηκαν πιο πάνω. 
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Σχεδιάγραμμα 1: Επίπεδα ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων και Mahara 

Πιλοτική εφαρμογή έργου EUfolio 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η διαδικασία επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών που 
υλοποίησαν πιλοτικές εφαρμογές κατά τη διάρκεια της Α’ φάσης του EUfolio σε 6 σχολικές 
μονάδες δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης της Κύπρου. Παρόλο που η κάθε χώρα που υλοποιεί 
τις πιλοτικές εφαρμογές του έργου είχε την ευχέρεια να ακολουθήσει διαφορετικό πλάνο 
επιμόρφωσης και υποστήριξης των εκπαιδευτικών της, εντούτοις, ήταν σημαντικό για το 
έργο να υπάρχει μια κοινή θεωρητική βάση. Για τον λόγο αυτό, η κάθε χώρα επέλεξε δύο 
επιμορφωτές, οι οποίοι επιμορφώθηκαν σε ένα κοινό διήμερο εργαστήριο και σε κατοπινό 
στάδιο, μαζί με τα μέλη της ομάδας EUfolio της κάθε χώρας, ανέλαβαν την επιμόρφωση 
των εκπαιδευτικών που θα υλοποιούσαν πιλοτική εφαρμογή στη χώρα τους.  

Η επιμόρφωση των επιμορφωτών έγινε στην Αυστρία τον Οκτώβριο του 2013 μέσα από ένα 
διήμερο βιωματικό εργαστήριο, που σχεδιάστηκε και εκπονήθηκε από το Παιδαγωγικό Ιν-
στιτούτο Κύπρου σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Danube-Krems της Αυστρίας, όπου οι 
επιμορφωτές επιμορφώθηκαν, αναλαμβάνοντας τον ρόλο του μαθητή, του εκπαιδευτικού, 
του διαχειριστή πλατφόρμας Mahara και τέλος του επιμορφωτή. Το περιεχόμενο του εργα-
στηρίου αφορούσε στο θεωρητικό υπόβαθρο του έργου EUfolio (δεξιότητες 21ου αιώνα, 
τρία επίπεδα ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων και σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγη-
σης), στην εξοικείωση με την Πλατφόρμα Mahara (απλοί χρήστες αλλά και διαχειριστές), 
στην επιμόρφωση σχεδιασμού δραστηριοτήτων με συμπερίληψη δεξιότητες του 21ου αιώ-
να, δυνατότητες της Πλατφόρμας Mahara και τρόπων αξιολόγησης. Κατά τη διάρκεια του 
διήμερου αυτού εργαστηρίου, οι επιμορφωτές όλων των χωρών συζήτησαν και μοιράστη-
καν το πλάνο επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις χώρες τους, ξεκινώντας παράλληλα τη 
διαδικτυακή Κοινότητα Επιμορφωτών του EUfolio μέσα στην Πλατφόρμα Mahara.  

Ακολούθως, στάλθηκε ανοικτή πρόσκληση προς όλα τα Γυμνάσια της Κύπρου για συμμετο-
χή στο έργο και επιλέγηκαν 7 σχολεία, ανάμεσά τους κι ένα Λύκειο. Απαραίτητη προϋπόθε-
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ση για τη συμμετοχή ενός σχολείου στο έργο ήταν η έγκριση της διεύθυνσης του σχολείου 
και η συμμετοχή ενός καθηγητή Πληροφορικής, ώστε να διασφαλιζόταν η υποστήριξη των 
εκπαιδευτικών στη σχολική τους μονάδα. 26 συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί (εκ των οποίων 8 
καθηγητές Πληροφορικής) παρακολούθησαν τέσσερα βιωματικά εργαστήρια επιμόρφω-
σης, στα οποία ακολουθήθηκε παρόμοια μεθοδολογία (ρόλοι) και περιεχόμενο, όπως και 
στο διήμερο εργαστήριο επιμόρφωσης των επιμορφωτών, καθώς φάνηκε από την ανατρο-
φοδότηση των επιμορφωτών ότι είχε επιτυχία. Τα εργαστήρια αυτά έγιναν σε περίοδο δύο 
μηνών και δόθηκε χρόνος στους εκπαιδευτικούς να εξοικειωθούν με την Πλατφόρμα Maha-
ra μέσα από διαδικτυακές δραστηριότητες. Αφού επιμορφώθηκαν οι συμμετέχοντες εκπαι-
δευτικοί, σχεδίασαν μαθησιακά σενάρια ακολουθώντας το θεωρητικό υπόβαθρο του έρ-
γου, με συνεχή υποστήριξη από την ομάδα EUfolio του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου τόσο με 
επισκέψεις στη σχολική τους μονάδα όσο και τηλεφωνικώς. Συνολικά, υλοποιήθηκαν 11 
πιλοτικές εφαρμογές στην τάξη για την Α’ φάση σε 6 από τις 7 σχολικές μονάδες. Μια σχο-
λική μονάδα δεν κατάφερε να υλοποιήσει την εφαρμογή της λόγω τεχνικών προβλημάτων 
με τη σύνδεση στο διαδίκτυο. Για τις εφαρμογές αυτές οι καθηγητές Πληροφορικής ανέλα-
βαν την εγγραφή και εξοικείωση των μαθητών με την Πλατφόρμα Mahara, προτού οι υπό-
λοιποι εκπαιδευτικοί εφαρμόσουν τα σενάριά τους.  

Παρακολούθηση και αξιολόγηση των πιλοτικών εφαρμογών 

Κατά τη διάρκεια τόσο της επιμόρφωσης όσο και της πορείας υλοποίησης των πιλοτικών 
εφαρμογών των εκπαιδευτικών, η ερευνητική ομάδα του EUfolio Κύπρου παρακολουθούσε 
και αξιολογούσε τη διαδικασία με εργαλεία συλλογής δεδομένων που είχαν αναπτυχθεί και 
ήταν κοινά για όλες τις χώρες που υλοποίησαν εφαρμογές στο έργο. Κάθε σχολική μονάδα 
θεωρήθηκε ως ενσωματωμένη πολλαπλή μελέτη περίπτωσης («embedded multiple-case 
study», Yin, 2009, σ. 46), ενώ κάθε πιλοτική εφαρμογή αντιμετωπίσθηκε ως μελέτη περί-
πτωσης (case study) λόγω της διαφορετικότητας και της πολυπλοκότητας των εφαρμογών. 
Για τη συλλογή των ερευνητικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκαν μεικτές μέθοδοι με ερωτη-
ματολόγια, ομάδες εστίασης, παρατήρηση, αναστοχαστικά ημερολόγια και ανάλυση περιε-
χομένου, όπως φαίνεται στο σχεδιάγραμμα 2. Τα εργαλεία συλλογής δεδομένων αναπτύ-
χθηκαν, ώστε να μπορούν να απαντηθούν τα ακόλουθα ερευνητικά ερωτήματα του EUfolio 
που, λόγω του ότι το έργο βρίσκεται υπό υλοποίηση, δεν μπορούν να απαντηθούν ακόμη: 

1. Ποια είναι η επίδραση της ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων στη 
διδασκαλία, τη μάθηση και την αξιολόγηση;  

2. Πώς η υλοποίηση μοντέλων ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων διευκολύνει τη 
μάθηση με ενσωμάτωση Τ.Π.Ε. για εκπαιδευτικούς και μαθητές; 

3. Ποιες σημαντικές αποφάσεις πολιτικής και τι είδους δραστηριότητες εφαρμογής 
(σχέδια δράσης) είναι απαραίτητες για την εξασφάλιση της επιτυχούς υλοποίησης 
της ενσωμάτωσης ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγμάτων; 

4. Ποιες είναι οι απαραίτητες προδιαγραφές για τον σχεδιασμό μοντέλων ηλεκτρονι-
κών Φακέλων Επιτευγμάτων; 
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5. Ποιες είναι οι υφιστάμενες πολιτικές σχετικά με τη χρήση ηλεκτρονικών Φακέλων 
Επιτευγμάτων τόσο εντός όσο και εκτός των κρατών μελών της ΕΕ; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Σχεδιάγραμμα 2: Εργαλεία συλλογής δεδομένων EUfolio 

Πρώτες παρατηρήσεις υλοποίησης και συμπεράσματα 

Η συλλογή των δεδομένων της Α’ Φάσης της υλοποίησης του EUfolio βρίσκεται σε εξέλιξη. 
Συνεπώς, δεν μπορούν να παρουσιαστούν ολοκληρωμένα αποτελέσματα στην παρούσα 
φάση. Παρόλα αυτά, από τη συντρέχουσα αξιολόγηση της μέχρι στιγμής υλοποίησης (ση-
μειώσεις επισκέψεων, παρατηρήσεις εφαρμογών και ανατροφοδοτήσεις επιμορφωτικών 
εργαστηρίων) μπορούμε να παραθέσουμε κάποιες αρχικές παρατηρήσεις:  

α) Το περιεχόμενο και ο τρόπος διεκπεραίωσης των επιμορφωτικών σεμιναρίων που παρα-
κολούθησαν οι εκπαιδευτικοί ήταν κατάλληλα και εύστοχα, κάτι που φάνηκε από την ανα-
τροφοδότηση των ίδιων των εκπαιδευτικών, καθώς και από το γεγονός ότι κατά τη διάρκεια 
του σχεδιασμού των μαθησιακών σεναρίων οι εκπαιδευτικοί έλαβαν υπόψη το θεωρητικό 
υπόβαθρο του EUfolio. Επίσης, οι επιμορφωτές και οι εκπαιδευτικοί ανέφεραν πως το γε-
γονός ότι επιμορφώθηκαν ως μαθητές και ως εκπαιδευτικοί τους βοήθησε να αντιληφθούν 
καλύτερα τον ρόλο τους στην υλοποίηση του EUfolio και να λάβουν υπόψη τις ανάγκες των 
εκπαιδευομένων τους. Ιδιαίτερα σημαντική, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς και επιμορ-
φωτές, ήταν η επιμορφωτική δραστηριότητα σύνδεσης των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα με 
τις δραστηριότητες ενσωμάτωσης διαδικασίας ανάπτυξης ηλεκτρονικών Φακέλων Επιτευγ-
μάτων και τρόπων αξιολόγησης σε έναν μαθησιακό σχεδιασμό. 

β) Ένας σημαντικός παράγοντας αντίστασης των εκπαιδευτικών σε εφαρμογές με τεχνολο-
γία είναι η ανησυχία για την τεχνική υποδομή (Bingilmas, 2009). Για τον λόγο αυτό, η υπο-
στήριξη τόσο από τη διεύθυνση του σχολείου όσο και από τους καθηγητές Πληροφορικής 
ήταν πολύ σημαντικό στοιχείο για την επιτυχή υλοποίηση των εφαρμογών. Συγκεκριμένα, 
σε μια περίπτωση, όπου δεν υπήρχε ανάλογη υποστήριξη, ο εκπαιδευτικός αντιμετώπισε 
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Δημιουργήματα 

Μαθητές Ερωτηματολόγια μετά 

Σχολική 
μονάδα 

Περιγραφή σχολικής 
μονάδας 
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αρκετές προκλήσεις κατά την υλοποίηση της εφαρμογής του, κυρίως σε θέματα πρακτικής 
εφαρμογής και διαθεσιμότητας του εργαστηρίου ηλεκτρονικών υπολογιστών.  

γ) Η αξιοποίηση ηλεκτρονικών φακέλων επιτευγμάτων ως εργαλείο ανάπτυξης και αξιολό-
γησης γνώσεων και δεξιοτήτων εκ μέρους των μαθητών, φαίνεται να δίνει σημαντικά στοι-
χεία που βοηθούν τόσο τον εκπαιδευτικό όσο και τον ίδιο το μαθητή να θέτει εκ νέου στό-
χους μάθησης, ως μέρος της διαδικασίας σχεδιασμού της μάθησης βασισμένης σε τεκμήρια 
(αξιολόγηση για τη μάθηση, αναδιαμορφωτική αξιολόγηση).   
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Περίληψη 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα σύγχρονων προσεγγίσεων και εργαλείων α-
ξιολόγησης με έμφαση στην καλλιέργεια και αξιολόγηση δεξιοτήτων 21ου αιώνα είναι στο 
εκπαιδευτικό προσκήνιο. Ιδιαίτερη σημασία διαδραματίζουν τα σύγχρονα προγράμματα 
επιμόρφωσης όταν αυτά δίνουν έμφαση σε προσεγγίσεις οι οποίες ευνοούν την καλλιέρ-
γεια και αξιολόγηση κομβικών δεξιοτήτων του 21ου αιώνα. Στα πλαίσια του ευρωπαϊκού 
έργου PREATY, αναπτύχθηκε ολοήμερο επιμορφωτικό εργαστήριο το οποίο έδωσε την ευ-
καιρία στους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες οι οποίες θα στηρίξουν 
τις προσπάθειές τους για αξιοποίηση της αξιολόγησης για τη μάθηση. Οι εκπαιδευτικοί, 
αφού γνώρισαν σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία αξιολόγησης μέσω βιωματικών δρα-
στηριοτήτων προχώρησαν σε σχεδιασμό μαθησιακών δραστηριοτήτων οι οποίες ενσωμα-
τώνουν σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία αξιολόγησης. Για την αξιολόγηση του ολοή-
μερου εργαστηρίου δόθηκε στους συμμετέχοντες σχετικό ερωτηματολόγιο πριν και μετά 
την επιμόρφωση με στόχο τη διερεύνηση πιθανής βελτίωσης των συμμετεχόντων εκπαι-
δευτικών σύμφωνα με τους επιμορφωτικούς άξονες. Η στατιστική ανάλυση των δεδομένων 
κατέδειξε ότι υπήρξε στατιστικά σημαντική διαφορά στην αποτελεσματικότητα του επι-
μορφωτικού εργαστηρίου σχετικά με την αξιοποίηση σύγχρονων προσεγγίσεων και εργα-
λείων αξιολόγησης στη μαθησιακή διαδικασία.  

Λέξεις - κλειδιά: επιμόρφωση, σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης, αξιολόγηση, Τεχνολο-
γίες Πληροφορίας και Επικοινωνίας, Τ.Π.Ε., δεξιότητες 21ου αιώνα, PREATY. 

Εισαγωγή 

Η παγκοσμιοποίηση, η ανάγκη για οικονομική αναδόμηση και η συνεχής ταχεία εξέλιξη των 
ψηφιακών τεχνολογιών είναι τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της σημερινής κοινωνίας. 0 
Anderson (2008, σελ. 5) τονίζει ότι η κοινωνία της γνώσης ουσιαστικά αναγνωρίζει την γνώ-
ση ως «εμπόρευμα», μέρος του οικονομικού συστήματος. Ως εκ τούτου, οι κυβερνήσεις στο 
πλαίσιο μιας ολικής προσέγγισης στην εκπαίδευση, καλούνται να προετοιμάσουν τους πο-
λίτες του 21ου αιώνα με στόχο τη διεύρυνση νέων οριζόντων στον τομέα της παιδείας, με 
απώτερο σκοπό την μελλοντική κοινωνική ευημερία και οικονομική ανάπτυξη. Η συνεχής 
εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, η ταχύτητα μεταφοράς πληροφορίας και ανταλλαγής δεδο-
μένων, η διεύρυνση της επικοινωνίας έχουν ήδη διαφοροποιήσει την εκπαίδευση του 21ου 
αιώνα, αναδεικνύοντας έτσι τις νέες τάσεις στην εκπαίδευση. Ως εκ τούτου, αναμένεται ότι 
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οι νέες τεχνολογίες και η ενσωμάτωσή τους στις διαδικασίες μάθησης και αξιολόγησης θα 
είναι ο κεντρικός πυλώνας της εκπαιδευτικής ανάπτυξης.  

Το ευρωπαϊκό έργο PREATY (Preaty | e-Assessment for Learning, 2014) απευθύνεται σε εκ-
παιδευτικούς Δημοτικής και Μέσης Γενικής Εκπαίδευσης (Γυμνασιακός κύκλος) και προσ-
δοκεί να τους εισαγάγει σε σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία αξιολόγησης με στόχο την 
ανάπτυξη δεξιοτήτων του 21ου αιώνα εκ μέρους των μαθητών. Ο γενικός σκοπός του έργου 
είναι η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών σε θέματα σύγχρονων προσεγγίσεων και εργαλεί-
ων αξιολόγησης, με στόχο την ανάπτυξη και ταυτόχρονα την αξιολόγηση των δεξιοτήτων 
του 21ου αιώνα. Πιο αναλυτικά, οι στόχοι του έργου περιλαμβάνουν την: 

1. Προετοιμασία εκπαιδευτικών για την εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων αξιολόγησης, 
όπως ο ψηφιακός (ηλεκτρονικός) φάκελος επιτευγμάτων (ePortfolio), η ανάλυση 
κοινωνικών δικτύων και η ανάλυση μαθησιακών αποτελεσμάτων με σκοπό την 
προσφορά κατάλληλης υποστήριξης στους μαθητές. 

2. Ανάπτυξη των δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών μέσα από τη δημιουργία κοινότητας, 
η οποία θα έχει ως κεντρικούς άξονες την ανταλλαγή, συζήτηση και βελτίωση των 
προσεγγίσεων αξιολόγησης. 

3. Αλλαγή σε υπάρχουσες διδακτικές πρακτικές με την ανάπτυξη μαθησιακών σχεδια-
σμών με στόχο την εφαρμογή τους στη σχολική πραγματικότητα. 

Επιμόρφωση 

Η επιμόρφωση των εκπαιδευτικών είναι πολύ σημαντικός παράγοντας για να μπορέσουν οι 
εκπαιδευτικοί αφενός να αποκτήσουν νέες γνώσεις και αφετέρου για να τις ενσωματώσουν 
στο μαθησιακό σχεδιασμό. Η διεθνής βιβλιογραφία (Garet et Al., 2001; Calnin, 2006) κατέ-
δειξε ότι οι προηγούμενες μέθοδοι επαγγελματικής κατάρτισης, όπως ημερήσια εντατικά 
εργαστήρια και άλλα σεμινάρια εκτός σχολικής μονάδας, είναι λιγότερο αποδοτικά με πε-
ριορισμένο βαθμό επίδρασης στους εκπαιδευτικούς. Σύμφωνα με τις πιο πάνω έρευνες, το 
φαινόμενο οφείλεται στο ότι η συγκεκριμένη μορφή επαγγελματικής κατάρτισης δεν μπο-
ρούσε να εναρμονίσει τους σχολικούς στόχους και προτεραιότητες με το περιεχόμενο της 
επιμόρφωσης, αφού δεν περιλάμβανε πρακτική εφαρμογή ως προέκταση της επιμόρφω-
σης, με φυσικό επακόλουθο την απόρριψη και την απογοήτευση των εκπαιδευτικών. Αυτό 
είχε ως αποτέλεσμα, οι εκπαιδευτικοί να μην αναπτύσσουν τεχνολογικές δεξιότητες, να μην 
αποκτούν κατάλληλη παιδαγωγική γνώση βασισμένη στη νέα τάξη πραγμάτων της εκπαί-
δευσης και ως εκ τούτου η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοι-
νωνίας (Τ.Π.Ε) να γίνεται αποσπασματικά χωρίς να δίνεται έμφαση στην προσθετική αξία 
των νέων τεχνολογιών και την καλλιέργεια κομβικών δεξιοτήτων. 

Ο Richards (2005), ερευνώντας στην Αυστραλία, Σιγκαπούρη και Χονγκ Κονγκ για πιθανές 
αποτελεσματικές μαθησιακές δραστηριότητες οι οποίες υποστηρίζονται από τις ΤΠΕ, παρα-
τήρησε συγκεκριμένες τάσεις όπου οι Τ.Π.Ε. αξιοποιούνται ως επιπρόσθετα εργαλεία. Σε 
μία άλλη μελέτη που διεξάχθηκε στον Καναδά (Nolan, 2004), διαπιστώθηκε ότι οι εκπαι-
δευτικοί που παρακολουθούσαν πρόγραμμα προϋπηρεσιακής κατάρτισης θεωρούσαν την 
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ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. ως κάτι επιπρόσθετο κι όχι αναπόσπαστο μέρος της διδασκαλίας 
και της μάθησης. Τα ευρήματα αυτά υποδηλώνουν ότι οι εκπαιδευτικοί δεν είναι σε θέση 
«να λαμβάνουν τεκμηριωμένες αποφάσεις για ένα ευρύ φάσμα Τ.Π.Ε. αναφορικά με την 
υποστήριξη που μπορεί να προσφερθεί από αυτά στις διαδικασίες διδασκαλίας και μάθη-
σης» (Williams et al., 2000, σελ. 315). Ως εκ τούτου, οι εκπαιδευτικοί συχνά παραβλέπουν 
τη σημασία του πλαισίου διδασκαλίας και παιδαγωγικών μεθόδων με την ενσωμάτωση των 
Τ.Π.Ε. Οι εκπαιδευτικοί συχνά υιοθετούν τις Τ.Π.Ε. για να τους βοηθήσουν καθώς ακολου-
θούν παραδοσιακές διδακτικές προσεγγίσεις και όχι για να προχωρήσουν σε καινοτόμο εν-
σωμάτωση των Τ.Π.Ε. για τη διαφοροποίηση και ανανέωση των διδακτικών τους προσεγγί-
σεων (Stratford, 2000). Με αυτή τους τη στάση οι εκπαιδευτικοί φαίνεται ότι πραγματικά 
δεν κατανοούν τις πραγματικές δυνατότητες των Τ.Π.Ε. και το πρόσθετο όφελος μου μπο-
ρούν να προσφέρουν, και επικεντρώνονται σε ένα μόνο κομμάτι των νέων τεχνολογιών, 
αυτό της αξιοποίησής τους ως εργαλεία διδασκαλίας.  

Η απουσία δεξιοτήτων και παιδαγωγικής γνώσης σε σχέση με την ψηφιακή εποχή που δια-
νύουμε δεν μπορεί να υφίσταται, αφού η παιδαγωγική αξιοποίηση της τεχνολογίας όπου 
αρμόζει, μπορεί να βελτιώσει τη μαθησιακή διαδικασία. Οπότε δημιουργείται η ανάγκη 
ανάπτυξης καινούριων στρατηγικών επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών ούτως ώστε να ανα-
πτυχθούν προγράμματα επιμόρφωσης με στόχο την ρεαλιστική αναγνώριση των σχολικών 
στόχων και προτεραιοτήτων, την παιδαγωγική αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών και ως εκ 
τούτου την εισαγωγή σύγχρονων προσεγγίσεων αξιολόγησης για τη μάθηση.  

Με γνώμονα τη συγκεκριμένη ανάγκη και στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου PREATY, το 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο προχώρησε στην ανάπτυξη επιμορφωτικού εργαστηρίου ειδικού 
ενδιαφέροντος, το οποίο δίνει έμφαση στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και απόκτηση γνώσεων, 
αξιοποιώντας σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία αξιολόγησης για τη μάθηση, σύμφωνα 
πάντα με τις σύγχρονες τάσεις που βρίσκονται στο εκπαιδευτικό προσκήνιο.  

Επιμορφωτικοί άξονες 

Η επιμόρφωση στόχευε στην προετοιμασία των εκπαιδευτικών για την ενσωμάτωση σύγ-
χρονων προσεγγίσεων αξιολόγησης, ευνοώντας την ανάπτυξη και αξιολόγηση δεξιοτήτων 
21ου αιώνα. 

Δεξιότητες 21ου αιώνα 

Οργανισμοί όπως o OECD (Organisation for Economic Co-operation and Development) και 
P21 (Partnership for 21st Century Skills) αναφέρονται στον όρο δεξιότητες του 21ου αιώνα ως 
μία σειρά από κομβικές δεξιότητες που πρέπει να αναπτύξουν οι μαθητές μέσω του εκπαι-
δευτικού τους περιβάλλοντος, όπως για παράδειγμα η δημιουργικότητα, συνεργασία, επι-
κοινωνία, κριτική σκέψη, λύση προβλήματος και μεταγνώση. Παράλληλα, οι δεξιότητες του 
21ου αιώνα αποτελούν βασικό στοιχείο στην ανάπτυξη αποτελεσματικής αξιολόγησης 
(Binkley et al., 2010). Οι Schwartz και Arena (2013) αναφέρουν ότι η αποτελεσματική αξιο-
λόγηση λαμβάνει υπόψη τους εκπαιδευτικούς στόχους αλλά και τις κοινωνικό-οικονομικές 
εξελίξεις της σύγχρονης κοινωνίας. Οπότε οι εκπαιδευτικοί χρειάζονται κατάλληλη κατάρτι-
ση για να μπορούν να ενσωματώνουν σύγχρονες προσεγγίσεις για να ευνοείται η ανάπτυξη 
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και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα, ενισχύοντας την απόκτηση γνωστικού πε-
ριεχομένου. 

Σύγχρονες Προσεγγίσεις Αξιολόγησης 

Οι Price, Pierson και Light (2011) αναφέρονται στις πιο κάτω έξι προσεγγίσεις αξιολόγησης: 

1. Λίστες Κριτηρίων            

2. Αυτοαξιολόγηση  

3. Ετεροαξιολόγηση            

4. Εργασίες τύπου project   

5. (Ηλεκτρονικοί) Φάκελοι Επιτευγμάτων 

6. Ανάλυση Μαθησιακών Αποτελεσμάτων 

Με την εξέλιξη των νέων τεχνολογιών, φαίνεται ότι ευνοούνται οι πιο πάνω προσεγγίσεις, 
ενώ ταυτόχρονα μπορεί να μετατοπιστεί το επίκεντρο της αξιολόγησης, από το τελικό απο-
τέλεσμα στο αποτύπωμα της συνολικής πορείας. Οπότε η αξιοποίηση σύγχρονων προσεγ-
γίσεων με στόχο την καλλιέργεια των δεξιοτήτων του 21ου αιώνα είναι εκπαιδευτική πρό-
κληση. Αυτό προκύπτει αφενός γιατί προστίθεται ακόμη ένας μαθησιακός άξονας στον εκ-
παιδευτικό σχεδιασμό και αφετέρου γιατί απαιτείται εμπλουτισμός και διαφοροποίηση των 
υφιστάμενων πρακτικών με σύγχρονα εργαλεία ΤΠΕ.  

Περιεχόμενο Επιμορφωτικού εργαστηρίου 

Ο κεντρικός στόχος τη επιμόρφωσης ήταν η κατάλληλη προετοιμασία των εκπαιδευτικών 
για τις θεματικές ενότητες που αναφέρθηκαν. Για το λόγο αυτό οι συμμετέχοντες εργάστη-
καν αρχικά ως μαθητές και στη συνέχεια ως εκπαιδευτικοί και ως σχεδιαστές μαθησιακών 
σεναρίων. Το επιμορφωτικό εργαστήριο είχε τον ακόλουθο σχεδιασμό: 

• Ανάπτυξη κοινών γνώσεων μεταξύ των εκπαιδευτικών για τα ακόλουθα: 

o Δεξιότητες 21ου αιώνα 

o Σύγχρονες Προσεγγίσεις και Καινοτόμα εργαλεία Αξιολόγησης 

• Βιωματικές δραστηριότητες  

o Χαρτογράφηση Δεξιοτήτων και Προσεγγίσεων αξιολόγησης 

o Δημιουργία Μαθησιακών Σεναρίων αξιοποιώντας συγκεκριμένο πρότυπο 
μαθησιακού σχεδιασμού όπου γίνεται: 

o ενσωμάτωση σύγχρονων προσεγγίσεων και εργαλείων αξιολόγησης 
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o έμφαση στην ανάπτυξη και ταυτόχρονα την αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 
21ου αιώνα 

Μαθησιακές Δραστηριότητες: Πριν, Κατά τη διάρκεια, Μετά 

Πριν το εργαστήριο δόθηκε πρόσβαση στους εκπαιδευτικούς στην ψηφιακή τάξη που ανα-
πτύχθηκε στην πλατφόρμα Moodle του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου. Στην ψηφιακή 
τάξη υπήρχε αναρτημένο υλικό σχετικά με το ευρωπαϊκό έργο PREATY και επιπρόσθετα υ-
πήρχε χώρος συζήτησης για ανταλλαγή απόψεων και διαμοιρασμό πρακτικών. Κατά τη 
διάρκεια του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες είχαν την ευκαιρία να συμμετέχουν σε βιωμα-
τικές δραστηριότητες εργαζόμενοι σε ομάδες των 6-7.  

Η πρώτη δραστηριότητα αφορούσε τις δεξιότητες 21ου αιώνα. Συγκεκριμένα, οι δραστηριό-
τητες βασίστηκαν στο πλαίσιο δεξιοτήτων 21ου αιώνα της ομάδας «Assessment and Teach-
ing of 21st Century Skills (ATC21S)». Στη συνέχεια, παρουσιάστηκαν σύντομα οι προτεινόμε-
νες σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης όπως επίσης και μερικά εργαλεία αξιολόγησης. 
Ακολούθως, οι εκπαιδευτικοί συμμετείχαν σε βιωματικές δραστηριότητες με παραδείγματα 
από λίστες κριτηρίων, ετεροαξιολόγησης και αυτοαξιολόγησης, ανάλυσης μαθησιακών α-
ποτελεσμάτων και αξιοποίησης ηλεκτρονικού φάκελο επιτευγμάτων.  

Συγκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί προχώρησαν στην ανάπτυξη λίστας κριτηρίων χρησιμο-
ποιώντας διαδικτυακό εργαλείο επεξεργασίας κειμένου, όπου η κάθε ομάδα κατέγραψε τα 
δικά της στοιχεία ταυτόχρονα με τις άλλες. Με αυτή τη δραστηριότητα οι εκπαιδευτικοί 
εργάστηκαν ως μαθητές και καθόρισαν τα κριτήρια αξιολόγησης διαδικτυακής πηγής. Αυτή 
η λίστα κριτηρίων χρησιμοποιήθηκε στην αξιολόγηση διαδικτυακών πηγών σχετικά με το 
προτεινόμενο μαθησιακό σενάριο «Η Ιστορική Εξέλιξη των Ηλεκτρονικών Υπολογιστών».  

Στο τελευταίο μέρος του εργαστηρίου, παρουσιάστηκε και επεξηγήθηκε στους εκπαιδευτι-
κούς ειδικό πρότυπο οπτικοποιημένου μαθησιακού σχεδιασμού. Αξιοποιώντας το συγκε-
κριμένο πρότυπο μαθησιακού σχεδιασμού, οι εκπαιδευτικοί ανέπτυξαν ομαδικά σύντομο 
μαθησιακό σενάριο. Κλείνοντας, οι εκπαιδευτικοί κατέγραψαν συνεργατικά τους άξονες 
που θα έπρεπε να συμπεριλαμβάνει το αναστοχαστικό έντυπο. Το έντυπο αυτό, αφού έτυχε 
επεξεργασίας αναρτήθηκε στο χώρο της ψηφιακής τάξης του εργαστηρίου και σε επόμενο 
χρόνο οι συμμετέχοντες το συμπλήρωσαν και το ανάρτησαν στην ψηφιακή τάξη.  

Μετά το τέλος του εργαστηρίου ένας εκπαιδευτικός από κάθε ομάδα ανέλαβε να εφαρμό-
σει το μαθησιακό σενάριο της ομάδας στη σχολική του/της μονάδα και να το αναρτήσει στη 
ψηφιακή τάξη μαζί με συμπληρωμένο το έντυπο αναστοχασμού. 

Αξιολόγηση 

Πριν την έναρξη του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες συμπλήρωσαν ερωτηματολόγιο δίνο-
ντάς τους έτσι την ευκαιρία να εκφράσουν τις απόψεις τους σχετικά με τις σύγχρονες προ-
σεγγίσεις αξιολόγησης, τις δεξιότητες 21ου αιώνα και άλλα σχετικά θέματα. Μετά την ολο-
κλήρωση του εργαστηρίου, οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί συμπλήρωσαν δεύτερο ερωτη-
ματολόγιο, σύμφωνα με τα στοιχεία που περιλάμβανε το πρώτο ερωτηματολόγιο, όπως 
επίσης και ενότητα καταγραφής του βαθμού ικανοποίησής τους από το εργαστήριο.  
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Η ανάλυση των δεδομένων (Διάγραμμα 1) καταδεικνύει ότι οι εκπαιδευτικοί που συμμετεί-
χαν στο εργαστήριο και ολοκλήρωσαν με επιτυχία της δραστηριότητές του, έχουν περισσό-
τερη αυτοπεποίθηση να ενσωματώσουν σύγχρονες προσεγγίσεις και εργαλεία αξιολόγησης 
στη διδασκαλία τους. Επιπρόσθετα, φαίνεται από τις τρεις τελευταίες στήλες του διαγράμ-
ματος 1, ότι οι εκπαιδευτικοί αισθάνονται πιο άνετα να αναπτύξουν μαθησιακές δραστη-
ριότητες οι οποίες δίνουν έμφαση στην ανάπτυξη και αξιολόγηση των κομβικών δεξιοτήτων 
όπως αυτές συζητήθηκαν στο εργαστήριο. Η διαδικασία ανάλυσης t-TEST PAIRS επιβεβαιώ-
νει ότι υπάρχει βελτίωση από την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Συγκεκριμένα, ο 1ος πί-
νακας περιέχει βασικά στατιστικά δεδομένα που προέκυψαν από την στατιστική ανάλυση 
ομάδας ερωτήσεων των ερωτηματολογίων που δόθηκαν στους συμμετέχοντες πριν και με-
τά την επιμόρφωση. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχει η σύγκριση του μέσου όρου των ερωτήσεων 
αυτών πριν την επιμόρφωση και του μέσου όρου των ίδιων ερωτήσεων μετά την ολοκλή-
ρωση της επιμόρφωσης. Είναι εμφανές ότι υπάρχει διαφορά μεταξύ των δύο μέσων όρων 
και ως εκ τούτου δημιουργείται το ερώτημα κατά πόσο αυτή η διαφορά είναι στατιστικά 
σημαντική. 

    Mean N Std. Deviation Std. Error Mean 
 Before 3.4505 9 .21120 .07040 
After 4.1324 9 .15579 .05193 

Πίνακας 1: Paired Samples Statistics 

Ο 2ος πίνακας είναι το «Paired Samples Test» και η 1η στήλη δείχνει την μέση διαφορά μετα-
ξύ των μέσων όρων των δύο μεταβλητών (πριν και μετά). Η τυπική απόκλιση και το τυπικό 
σφάλμα υπολογίζονται βάσει του μέσου όρου των μέσω όρων των μεταβλητών. Άμεσου 
ενδιαφέροντος είναι η 8η στήλη, η οποία δείχνει το βαθμό σημαντικότητας p, ο οποίος είναι 
ίσος με 0,000. Εφόσον ο βαθμός σημαντικότητας p είναι μικρότερος από 0,05 (p<0,05), η 
διαφορά μεταξύ των μέσω όρων των δύο μεταβλητών φαίνεται ότι δεν οφείλεται σε τυχαίο 
γεγονός. Η υπόθεση ότι δεν υπάρχει καμία αλλαγή στους επιμορφωμένους για τους υπό 
διερεύνηση άξονες απορρίπτεται, αφού υπάρχει στατιστικά σημαντική διαφορά (p=0,00). 
Ως εκ τούτου, φαίνεται ότι υπάρχουν σημαντικές διαφοροποιήσεις στους επιμορφωμένους 
αναφορικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης και τον μαθησιακό σχεδιασμό για 
την ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων 21ου αιώνα.  

 

Paired Differences 

t df 
Sig. (2-
tailed) Mean 

Std. 
Deviation 

Std. Error 
Mean 

95% Confidence Inter-
val of the Difference 
Lower Upper 

 Before 
- After -.68186 .18422 .06141 -.82346 -.54026 -11.104 8 .000 

Πίνακας 2: Paired Samples Test 

Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναγνώρισαν ιδιαίτερα την προστιθέμενη αξία των σύγ-
χρονων προσεγγίσεων αξιολόγησης όπως και την αξία της πρακτικής ανάπτυξης μαθησια-
κών σεναρίων που λαμβάνουν υπόψη την ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 
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21ου αιώνα. Η διαπίστωση αυτή, οδηγεί στο συμπέρασμα ότι οι επόμενες επιμορφωτικές 
δράσεις πρέπει να επικεντρωθούν ακόμη περισσότερο σε δραστηριότητες οι οποίες να 
βοηθούν τους εκπαιδευτικούς να αποκτήσουν ακόμη περισσότερη αυτοπεποίθηση στην 
ανάπτυξη μαθησιακών δραστηριοτήτων που να προωθούν την αξιολόγηση για τη μάθηση.  

Κατά τη διάρκεια του εργαστηρίου και μετά την ολοκλήρωση κάθε δραστηριότητας, οι 
συμμετέχοντες χρησιμοποιώντας το χώρο της ψηφιακής τάξης και κατάλληλα έντυπα είχαν 
την ευκαιρία να δώσουν ανατροφοδότηση και να αναστοχαστούν. Οι ανατροφοδοτήσεις 
και οι αναστοχασμοί των συμμετεχόντων δείχνει ότι αρέσκονται να συνεργάζονται, να α-
νταλλάζουν ιδέες, να δίνουν και να λαμβάνουν σχόλια για την εργασία τους. Συγκεκριμένα, 
η δραστηριότητα ανάπτυξης και αξιοποίησης της λίστας κριτηρίων βοήθησε ιδιαίτερα στην 
κατανόηση της αξίας της συνεργατικής ανάπτυξης της λίστας κριτηρίων, αφού η ίδια η δια-
δικασία ευνοεί την ανάπτυξη συγκεκριμένων δεξιοτήτων 21ου αιώνα. Επιπρόσθετα, οι εκ-
παιδευτικοί αναγνώρισαν ότι η χρήση λίστας κριτηρίων ευνοεί τις σύγχρονες προσεγγίσεις 
αξιολόγησης: την ετεροαξιολόγηση, την αυτοαξιολόγηση και τον αναστοχασμό, προσεγγί-
σεις οι οποίες είναι πολύτιμες για την ανάπτυξη και αξιολόγηση των δεξιοτήτων του 21ου 
αιώνα.  

 

Διάγραμμα 1: Σύγχρονες Προσεγγίσεις Αξιολόγησης και Μαθησιακός Σχεδιασμός για την 
Ανάπτυξη και Αξιολόγηση των Δεξιοτήτων 21ου αιώνα 

Συμπεράσματα 

Η ενσωμάτωση σύγχρονων προσεγγίσεων αξιολόγησης με στόχο την ανάπτυξη και αξιολό-
γηση των δεξιοτήτων 21ου αιώνα αποτελεί πρόκληση και θεωρούμε πως η επιμόρφωση 
πρέπει να δίνει ευκαιρίες για ανάπτυξη, ανταλλαγή και εφαρμογή μαθησιακών σεναρίων 
σε πραγματικό περιβάλλον τάξης. Θεωρούμε, πως το επόμενο βήμα της επιμόρφωσης αυ-
τής, όπου οι εκπαιδευτικοί κλήθηκαν να εφαρμόσουν στην τάξη τους μαθησιακούς σχεδια-
σμούς που ανάπτυξαν εφαρμόζοντας σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης θα μας δώσει 
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σημαντικά στοιχεία για την επίδραση που είχε η επιμορφωτική δραστηριότητα στη διδακτι-
κή πρακτική των συμμετεχόντων. Δυστυχώς, η συλλογή των δεδομένων της πιλοτικής φά-
σης με εφαρμογή στα σχολεία βρίσκεται σε εξέλιξη και έτσι δεν μπορούν να παρουσια-
στούν αποτελέσματα στην παρούσα φάση.  

Παρόλα αυτά , μέσα από την υλοποίηση του επιμορφωτικού εργαστηρίου και την ανάλυση 
των πρώτων δεδομένων, μπορούμε να εξαγάγουμε κάποια πρώτα συμπεράσματα, τα οποία 
φαίνεται να ικανοποιούν τους στόχους του έργου. Πιο συγκεκριμένα: 

• Φάνηκε ότι οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί αναγνωρίζουν την προσθετική αξία των 
νέων τεχνολογιών στην εφαρμογή σύγχρονων προσεγγίσεων αξιολόγησης και δέχο-
νται ότι η ενσωμάτωση των ΤΠΕ πρέπει να συνδυάζεται με καινοτόμες πρακτικές. 

• Οι συμμετέχοντες εκπαιδευτικοί μέσα από τη συμμετοχή τους σε δραστηριότητες 
ως μέλη μιας κοινότητας, φάνηκε ότι βοηθήθηκαν με την αλληλοϋποστήριξη, αλλη-
λοκαθοδήγηση και ανατροφοδότηση που έδιναν αναμεταξύ τους. Με τον τρόπο 
αυτό τους δόθηκε η ευκαιρία να ανταλλάξουν ιδέες, να διαμοιράσουν καλές πρα-
κτικές και να αναστοχαστούν.  

• Η εμπειρική διαδικασία μέσα από την οποία βίωσαν τις σύγχρονες προσεγγίσεις 
μάθησης, βοήθησε τους εκπαιδευτικούς να εργαστούν ως μαθητές και να αποκτή-
σουν ιδίαν άποψη για τη διαδικασία που θα εφαρμόσουν στην τάξη τους. 
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Παράρτημα 1 

Ερωτηματολόγιο ΠΡΙΝ την επιμόρφωση 

Οδηγίες: Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Η δική σας 
ανατροφοδότηση θα βοηθήσει στην αξιολόγηση και βελτίωση των επιμορφωτικών μας 
δράσεων. Οι πληροφορίες αυτές είναι αυστηρώς εμπιστευτικές και θα αξιοποιηθούν μόνο 
για σκοπούς αξιολόγησης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PREATY. 

1. Έχετε συμμετάσχει ξανά σε σεμινάρια σχετικά με μεθόδους (διαδικτυακής) αξιο-
λόγησης;  
☐  Όχι 
☐  Ναι (διευκρινίστε στον πιο κάτω πίνακα) 

2. Γιατί αποφασίσατε να συμμετάσχετε σε αυτό το σεμινάριο;  
☐ Από περιέργεια.  

☐ Ήταν υποχρεωτικό. 
☐ Θα είναι χρήσιμο για την καριέρα/επάγγελμά μου.  
☐ Άλλο (παρακαλώ διευκρινίστε): ________________________________________ 

Έτος Όνομα οργανισμού που διοργά-
νωσε το σεμινάριο Δραστηριότητες που διεξήχθησαν 

   

   

   

Ερ. 

Παρακαλώ δηλώστε σε ποιο βαθμό συμφωνείτε με τις πιο κάτω δηλώσεις. 
 
Χρησιμοποιήστε την πιο κάτω κλίμακα αξιολόγησης: 
 1 = Διαφωνώ απόλυτα   3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ   5=Συμφωνώ απόλυτα 
 2=Διαφωνώ μερικώς     4= Συμφωνώ μερικώς 

3.  
Γνωρίζω την έννοια της «ηλεκτρονικής αξιολόγησης» 

1    2    3    4    5 

4.  
Γνωρίζω για τις δεξιότητες του 21ου αιώνα  

1    2    3    4    5 

5.  
Χρησιμοποιώ ΤΠΕ για σκοπούς αξιολόγησης  

1    2    3    4    5 

6.  
Είμαι ικανός να συνεργάζομαι με άλλα άτομα, προκειμένου 
να επιτυγχάνω τους επιδιωκόμενους στόχους 1    2    3    4    5 

7.  
Είμαι ικανός να δουλεύω σε ομάδες (Μπορώ να αντιμετω-
πίσω προβλήματα, να σκεφτώ λύσεις και να συμβάλω στην 
παραγωγή συλλογικών αποτελεσμάτων) 

1    2    3    4    5 

8.  
Είμαι σε θέση να διαπραγματευτώ για λύσεις και πηγές με 
άλλους ανθρώπους, κατά τη διάρκεια ομαδικής εργασίας 1    2    3    4    5 
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9. Οι στόχοι των δραστηριοτήτων ήταν ξεκάθαροι σε εσάς;  

☐ Ναι  
☐ Όχι 
☐ Δε γνωρίζω 

10. Παρακαλώ απαντήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις, βάσει των προσωπικών σας α-
πόψεων 

Αναφέρετε 3 από τις δεξιότητες του 21ου αιώνα τις οποίες γνωρίζετε.  
 
Γνωρίζετε κάποιες ηλεκτρονικές μεθόδους αξιολόγησης; Αν ναι, αναφέρετε 3.  
 
Αν χρησιμοποιείτε ΤΠΕ κατά την αξιολόγησή σας, αναφέρετε 3 παραδείγματα σχετικά με το 
πώς τα χρησιμοποιείτε.  
 
Τι αναμένετε από το σημερινό εργαστήριο;  
 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 

Παράρτημα 2 

Ερωτηματολόγιο ΜΕΤΑ την επιμόρφωση 

Οδηγίες: Παρακαλώ όπως συμπληρώσετε το ερωτηματολόγιο που ακολουθεί. Η δική σας 
ανατροφοδότηση θα βοηθήσει στην αξιολόγηση και βελτίωση των επιμορφωτικών μας 
δράσεων. Οι πληροφορίες αυτές είναι αυστηρώς εμπιστευτικές και θα αξιοποιηθούν μόνο 
για σκοπούς αξιολόγησης στα πλαίσια του ευρωπαϊκού έργου PREATY. 

α) Δομή και Περιεχόμενο Εργαστηρίου 

Ερ. 

Παρακαλώ δηλώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις πιο κάτω δηλώσεις. 
 
Χρησιμοποιήστε την πιο κάτω κλίμακα αξιολόγησης: 
 1 = Διαφωνώ απόλυτα   3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ   5=Συμφωνώ απόλυτα 
 2=Διαφωνώ μερικώς     4= Συμφωνώ μερικώς 

1.  Οι στόχοι του εργαστηρίου ήταν ξεκάθαροι για εσάς 1    2    3    4    5 

2.  Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου ήταν καλά οργανωμέ-
νες 1    2    3    4    5 

3.  Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου επέτρεπαν διαδραστι-
κή συμμετοχή 1    2    3    4    5 

4.  
Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου ενίσχυσαν τις γνώσεις 
σας σχετικά με την ενσωμάτωση σύγχρονων προσεγγίσεων 
αξιολόγησης 

1    2    3    4    5 

5.  Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου ενίσχυσαν τις γνώσεις 
σας σχετικά με τις σύγχρονες προσεγγίσεις αξιολόγησης  1    2    3    4    5 

1662

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



6.  Οι δραστηριότητες του εργαστηρίου ήταν εύκολες όσον 
αφορά την υλοποίησή τους 1    2    3    4    5 

7.  Υπήρχε αρκετός χρόνος για την εκπλήρωση των δραστηριο-
τήτων 1    2    3    4    5 

8.  Οι δραστηριότητες ήταν κατάλληλες για το θέμα του εργα-
στηρίου 1    2    3    4    5 

9.  Το περιεχόμενο του εργαστηρίου ήταν σχετικό με την πρα-
κτική σας 1    2    3    4    5 

10.  Το εργαστήριο ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες σας 1    2    3    4    5 

β) Δραστηριότητες εργαστηρίου  

 
 
 
Ερ. 

Παρακαλώ δηλώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις πιο κάτω δηλώσεις σχετικά με τις 
δραστηριότητες του εργαστηρίου.  
 
Χρησιμοποιήστε την πιο κάτω κλίμακα αξιολόγησης: 
 1 = Διαφωνώ απόλυτα   3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ   5=Συμφωνώ απόλυτα 
 2=Διαφωνώ μερικώς     4= Συμφωνώ μερικώς 

11.  Έχετε κατανοήσει τους στόχους της δραστηριότητας 1    2    3    4    5 

12.  Η δραστηριότητα είναι χρήσιμη 1    2    3    4    5 

13.  Η δραστηριότητα είναι ενδιαφέρουσα 1    2    3    4    5 

14.  Η δραστηριότητα είναι εύκολη  1    2    3    4    5 

15.  Είχατε καλή υποστήριξη κατά τη διάρκεια της δραστηριότη-
τας 1    2    3    4    5 

γ) Διδάσκοντες-εκπαιδευτές  

 
 
Ερ. 

Παρακαλώ δηλώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις πιο κάτω δηλώσεις σχετικά με τους 
διδάσκοντες του σεμιναρίου κατάρτισης.  
 
Χρησιμοποιήστε την πιο κάτω κλίμακα αξιολόγησης: 
 1 = Διαφωνώ απόλυτα   3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ   5=Συμφωνώ απόλυτα 
 2=Διαφωνώ μερικώς     4= Συμφωνώ μερικώς 

16.  Είχαν επαρκείς γνώσεις για το συγκεκριμένο θέμα 1    2    3    4    5 

17.  Είχαν καλή επικοινωνία μαζί σας 1    2    3    4    5 

18.  Ήταν καλά προετοιμασμένοι 1    2    3    4    5 

19.  Αφιέρωναν τον απαραίτητο χρόνο για να απαντήσουν σε 
απορίες και ερωτήσεις σας  1    2    3    4    5 

20.  Σας έδωσαν την καθοδήγηση που χρειαζόσασταν κατά τη 
διάρκεια του σεμιναρίου 1    2    3    4    5 
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δ) Γενική ικανοποίηση  

 
 
 
Ερ. 

Παρακαλώ δηλώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις πιο κάτω δηλώσεις σχετικά με την 
ικανοποίησή σας.  
Χρησιμοποιήστε την πιο κάτω κλίμακα αξιολόγησης: 
 1 = Διαφωνώ απόλυτα   3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ   5=Συμφωνώ απόλυτα 
 2=Διαφωνώ μερικώς     4= Συμφωνώ μερικώς  
 
Νιώθω ικανοποιημένος/η από… 

21.  Τη γενική οργάνωση του προγράμματος 1    2    3    4    5 

22.  Το περιεχόμενο του προγράμματος 1    2    3    4    5 

23.  Τις δραστηριότητες που έγιναν στο σεμινάριο 1    2    3    4    5 

24.  Το υλικό που δόθηκε από τους διοργανωτές του εργαστηρί-
ου 1    2    3    4    5 

25.  Τις μορφές επικοινωνίας (προσωπική και διαδικτυακή)  1    2    3    4    5 

26.  Είμαι ικανοποιημένος/η που συμμετείχα στο συγκεκριμένο 
σεμινάριο  

1    2    3    4    5 

27.  Είμαι ικανοποιημένος/η με τις εγκαταστάσεις και τις παρο-
χές που προσφέρθηκαν κατά τη διάρκεια του σεμιναρίου  

1    2    3    4    5 

28.  Είμαι ικανοποιημένος/η με το υλικό που μου δόθηκε κατά 
τη διάρκεια του εργαστηρίου  

1    2    3    4    5 

29.  
Είμαι ικανοποιημένος/η με την υποστήριξη που μου παρα-
σχέθηκε κατά τη διάρκεια της εφαρμογής της συγκεκριμέ-
νης προσέγγισης αξιολόγησης  

1    2    3    4    5 

ε) Επιπτώσεις  

 
 
 
Ερ 

Παρακαλώ δηλώστε κατά πόσο συμφωνείτε με τις πιο κάτω δηλώσεις. 
 
Χρησιμοποιήστε την πιο κάτω κλίμακα αξιολόγησης: 
 1 = Διαφωνώ απόλυτα   3=Ούτε συμφωνώ ούτε διαφωνώ   5=Συμφωνώ απόλυτα 
 2=Διαφωνώ μερικώς     4= Συμφωνώ μερικώς  

30.  Θα χρησιμοποιούσα ξανά στο μέλλον τη συγκεκριμένη δια-
δικτυακή αξιολόγηση  1    2    3    4    5 

31.  Πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση είναι χρήσιμη για το επάγ-
γελμά μου 1    2    3    4    5 

32.  Η συγκεκριμένη προσέγγιση διαδικτυακής αξιολόγησης εί-
ναι εύκολη στην εφαρμογή  1    2    3    4    5 

33.  Η εφαρμογή αυτής της προσέγγισης δεν είναι χρονοβόρα  1    2    3    4    5 

34.  Θα ήταν καλό αν και οι υπόλοιποι συνάδελφοι είχαν την 
ευκαιρία να μάθουν περισσότερα για αυτή την προσέγγιση  1    2    3    4    5 
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στ) Παρακαλώ απαντήστε στις πιο κάτω ερωτήσεις, βάσει των προσωπικών σας απόψε-
ων  

35. Οι στόχοι που είχατε για το σεμινάριο ικανοποιήθηκαν; Αναφέρετε 3 από αυτούς.  
 

36. Τι σας άρεσε περισσότερο σχετικά με τη μορφή του εργαστηρίου; Αναφέρετε 3 
πράγματα.  
 

37. Τι δεν σας άρεσε ή τι θα μπορούσε να βελτιωθεί; Αναφέρετε 3 πράγματα.  
 

38. Άλλα σχόλια 
 

 

Ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας! 
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Μαθησιακές εφαρμογές με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία  
στο εκπαιδευτικό σύστημα της Κύπρου 

 
Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

Τομέας Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας 
economou.a@cyearn.pi.ac.cy 

 

Περίληψη 

Η ομαδική αυτή παρουσίαση περιλαμβάνει 6 μαθησιακές εισηγήσεις οι οποίες έχουν ανα-
πτυχθεί και εφαρμοστεί από εκπαιδευτικούς στην Κύπρο με την αξιοποίηση των Τεχνολο-
γιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθη-
σιακές αυτές εισηγήσεις έχουν διακριθεί στον ετήσιο διαγωνισμό του Παιδαγωγικού Ινστι-
τούτου και παρουσιάστηκαν στην ετήσια ημερίδα με θέμα την ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. στη 
μαθησιακή διαδικασία. Οι εκπαιδευτικοί που συμμετέχουν στον διαγωνισμό κατέγραψαν 
ένα μαθησιακό σχεδιασμό με ενσωμάτωση των Τ.Π.Ε. τον οποίο εφάρμοσαν στην τάξη τους 
και παρουσίασαν τα αποτελέσματα του μαθησιακού τους σχεδιασμού. Στόχος του διαγωνι-
σμού είναι να δώσει την ευκαιρία στους εκπαιδευτικούς να εμπλακούν σε διαδικασία μα-
θησιακού σχεδιασμού και έρευνας δράσης, να ενημερωθούν σε θέματα Τ.Π.Ε. και εκπαί-
δευσης και να τύχουν ανατροφοδότησης και αναγνώρισης της εργασίας τους. Μέσα από 
την ετήσια ημερίδα αναμένεται ο διαμοιρασμός καλών πρακτικών, η ανταλλαγή εμπειριών 
και απόψεων, ο εμπλουτισμός ανοικτού εκπαιδευτικού περιεχομένου και η υποστήριξη ε-
νεργών κοινοτήτων εκπαιδευτικών σε θέματα Τ.Π.Ε.  

Λέξεις - κλειδιά: μαθησιακή εισήγηση, εκπαιδευτικό σενάριο, Τ.Π.Ε. 

 

Εισαγωγή 

Οι έξι εργασίες που παρουσιάζονται είναι οι ακόλουθες: 

• Η διδακτική του μαθήματος της Χημείας εντός και εκτός τάξης, με τη χρήση των ΤΕΠ, 
της χρήσης Ψηφιακής τάξης - Ιστοσελίδας και ο τρόπος επικοινωνίας, Πανίκος Μου-
σκαλλής, Καθηγητής Χημείας, Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου-Λεμεσός, email: 
pmouskallis@yahoo.gr   

• Limassol hotspots, Δρ. Παύλος Ρήγας, Β. Διευθυντής, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμι-
διών ΚΗ΄ - Αρχαγγέλου Μιχαήλ, email: pavlosrigas1@yahoo.gr και Μαρία Στυλιανίδου, 
Δασκάλα, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών ΚΗ΄ - Αρχαγγέλου Μιχαήλ, email: 
maria_styl@hotmail.com  

• Συμβουλές για προστασία του υπολογιστικού συστήματος με αφίσα, Μαρία Σταυρινού-
Ιωάννου, Καθηγήτρια Πληροφορικής, Γυμνάσιο Παλουριώτισσας, email: 
csmarias@gmail.com και Ιφιγένεια Παναγίδου-Βερέλ, Καθηγήτρια Πληροφορικής, Γυ-
μνάσιο Παλουριώτισσας, email: panayidou@hotmail.com 
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• S.H.A.R.E.S. “Solar - Hydro - Aeolic: Renewable Energy & Sustainability”, Ολυμπία Ορφα-
νίδου, Καθηγήτρια Μαθηματικών, Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού, email: 
orphan7@cytanet.com.cy 

• Φιλαναγνωσία: Γνωρίζω τον εαυτό μου και τους άλλους, Τριανταφυλλίδης Α., Σκέλλας 
Α., Κόλλιας Α., Κοφτερός Α., Βαρναβίδη Ν., Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας, emails: 
makis@mathisis.org, antonis@mathisis.org, tassoskolias@hotmail.com, 
alexandros@mathisis.org 

• Δημιουργία Μουσειοσκευής του Πρώτου Οικισμού της Χοιροκοιτίας με αξιοποίηση     
3D λογισμικού και τρισδιάστατου εκτυπωτή, Σταύρη Βασιλείου, Δασκάλα, Δημοτικό 
Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα Λευκωσίας, email: stavry@hotmail.com 
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Η διδακτική του μαθήματος της Χημείας εντός και εκτός τάξης, με τη χρήση των ΤΕΠ, της 
χρήσης Ψηφιακής τάξης - Ιστοσελίδας και ο τρόπος επικοινωνίας 

Πανίκος Μουσκαλλής 

Καθηγητής Χημείας, Λύκειο Απ. Πέτρου και Παύλου-Λεμεσός 

 pmouskallis@yahoo.gr 

 

Περίληψη 

Η ιδέα, αναπτύχθηκε μετά το πρόσφατο πρόγραμμα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου Κύπρου 
για την ανάπτυξη εκπαιδευτικών πυρήνων - επιμορφωτών στη σχολική μονάδα για την α-
ξιοποίηση των ΤΕΠ στη μαθησιακή διαδικασία εντός της σχολικής μονάδας. Στο πλαίσιο 
αυτό δημιουργήθηκε στο Λύκειο μας, μια ψηφιακή τάξη με είκοσι μαθητές πυρήνες – επι-
μορφωτές.   

Οι μαθητές πυρήνες – επιμορφωτές, εκπαιδεύτηκαν και επιμορφώθηκαν, ώστε με την χρή-
ση των ΤΕΠ να - εμπλακούν στη δημιουργία και κύρια τον εμπλουτισμό της ιστοσελίδας του 
εργαστηρίου χημείας μας, με μαθησιακό υλικό, μέσω του οποίου να μεταλαμπαδεύσουν τη 
γνώση που αποκτούν σε άλλους συμμαθητές τους.  
Δημιούργησαν μεταξύ άλλων, ένα περιοδικό πίνακα με εικόνες για τη χρήση του κάθε στοι-
χείου και ένα βιολογικό - διατροφικό πίνακα, σταυρόλεξα και ερωτηματολόγια με τη χρήση 
των λογισμικών hot potatoes, flashcards, και quizcreator κ.α. 

Ο επισκέπτης μπορεί να περιηγηθεί στην ιστοσελίδα μας μέσω της ιστοσελίδας του Λυκείου 
Απ. Πέτρου και Παύλου (http://lyk-ap-petros-pavlos-lem.schools.ac.cy). 

Λέξεις - κλειδιά: ΤΕΠ, Πυρήνες, επιμορφωτές, μαθητές, ψηφιακή τάξη, περιοδικός πίνακας, 
περιοδικός πίνακας με εικόνες, διατροφικός περιοδικός πίνακας.  
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Εικόνα 1: Από την ιστοσελίδα. 
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Limassol hotspots 

Δρ. Παύλος Ρήγας  

Β. Διευθυντής, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών ΚΗ΄ - Αρχαγγέλου Μιχαήλ  

pavlosrigas1@yahoo.gr 

Μαρία Στυλιανίδου  

Δασκάλα, Δημοτικό Σχολείο Κάτω Πολεμιδιών ΚΗ΄ - Αρχαγγέλου Μιχαήλ 

maria_styl@hotmail.com 

 

Περίληψη 

Στα μαθήματα της Γλώσσας και της Γεωγραφίας οι μαθητές της Ε’ τάξης αποφάσισαν να 
μελετήσουν κάποια σημεία της πόλης της Λεμεσού (hotspots) που θεωρούσαν οι ίδιοι ως 
τα πιο σημαντικά. Ακολούθως, σχεδιάστηκαν δραστηριότητες για την υλοποίηση γλωσσι-
κών, γεωγραφικών αλλά και τεχνολογικών στόχων. Μέσω ιδεοθύελλας, εντοπίστηκαν τα 
hotspots, συλλέχθηκαν φωτογραφίες και έγινε καταγραφή πληροφοριών. Οι μαθητές εργά-
στηκαν ομαδικά με Η/Υ, και ανάπτυξαν εκπαιδευτικό υλικό με στόχο να χρησιμοποιηθεί 
από άλλους εκπαιδευτικούς ή μαθητές. Ετοίμασαν κείμενα, παρουσιάσεις, ενημερωτικά 
φυλλάδια, καρτ-ποστάλ, εικονικές παρουσιάσεις κειμένων, σταυρόλεξα και online puzzles 
για κάθε hotspot ξεχωριστά, αλλά και μια ταινία με την πορεία εργασίας τους. Ακόμη, έ-
φτιαξαν ένα χάρτη όπου φαίνονται τα hotspots με βασικές πληροφορίες. Για εμπλουτισμό 
του εκπαιδευτικού υλικού, ένας μαθητής-ICT expert του σχολείου δημιούργησε mobile ap-
plication για κινητά που υποστηρίζονται από περιβάλλον Windows. Επιπρόσθετα, χρησιμο-
ποιήθηκε η ιστοσελίδα learningapps.org για τη δημιουργία online παιχνιδιών. Το υλικό α-
ναρτήθηκε στην ιστοσελίδα http://limassol.hotspots.mixxt.com, για επικοινωνία από το 
σπίτι (blogs)και για αξιολόγηση της εργασίας μέσω polls.  

 

Λέξεις-κλειδιά: σημαντικότερο σημείο ενδιαφέροντος (hotspot), online puzzle, blogs, Mi-
crosoft Word, PowerPoint, Publisher, Autocollage, Paint, PhotoStory, Windows Phone App 
Studio, Eclipse Crosswords, Wordle, Kidspiration, Google Maps, Jigsaw Planet, Learn-
ingApps.org, search engines: Bing, Google, Yahoo 
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Συμβουλές για προστασία του υπολογιστικού συστήματος με αφίσα 

 

Μαρία Σταυρινού-Ιωάννου 

Κaθηγήτρια Πληροφορικής, Γυμνάσιο Παλουριώτισσας 

csmarias@gmail.com 

Ιφιγένεια Παναγίδου-Βερέλ 

 Κaθηγήτρια Πληροφορικής, Γυμνάσιο Παλουριώτισσας 

panayidou@hotmail.com 

 

 

Περίληψη 

Αναπτύχθηκε εκπαιδευτικό σενάριο για την ενότητα της Γ΄ Γυμνασίου «Προβλήματα του 
Υπολογιστικού Συστήματος και η Αντιμετώπισή τους», με την υποστήριξη της ψηφιακής 
πλατφόρμας εκπαίδευσης Edmodo και με την παιδαγωγική προσέγγιση της συνεργατικής 
μάθησης.  

 

Συγκεκριμένα, στο πρώτο μάθημα η τάξη χωρίζεται σε τρεις ομάδες και σε κάθε ομάδα α-
νατίθεται ένα θέμα για δημιουργία σχετικής αφίσας. Κάθε ομάδα καθορίζει επιμέρους θέ-
ματα και αποφασίζει ποιο μέλος της θα αναλάβει να διερευνήσει κάθε θέμα. Στα επόμενα 
δύο μαθήματα οι μαθητές διερευνούν το θέμα που ανέλαβαν, χρησιμοποιώντας πηγές που 
έχει δώσει ο καθηγητής στο Edmodo (έτοιμες παρουσιάσεις, σχετικές ιστοσελίδες, βιβλίο σε 
ψηφιακή μορφή). Οι μαθητές μαζεύουν υλικό, το επεξεργάζονται και δημιουργούν την α-
φίσα τους χρησιμοποιώντας το εργαλείο προτίμησής τους (π.χ. Microsoft Word, Publisher, 
PowerPoint, www.smore.com). Όταν ολοκληρώσουν οι μαθητές την αφίσα τους, την υπο-
βάλλουν στον καθηγητή μέσω Edmodo. Ο καθηγητής δίνει ανατροφοδότηση και οι μαθητές 
αφού κάνουν τις απαραίτητες διορθώσεις συναρμολογούν το υλικό τους για να φτιάξουν 
ομαδική αφίσα. Στο τελευταίο μάθημα, κάθε ομάδα παρουσιάζει την αφίσα της σε όλη την 
τάξη και γίνεται συζήτηση. Οι μαθητές σημειώνουν στα τετράδιά τους, συμβουλές που θέ-
λουν να κρατήσουν και αναρτούν τις αφίσες τους σε πινακίδα στην τάξη τους. 

 

Λέξεις - κλειδιά: Πλατφόρμα ψηφιακής εκπαίδευσης, Edmodo, Συνεργατική μάθηση, Δη-
μιουργία αφίσας, Προβλήματα του Υπολογιστικού Συστήματος και η Αντιμετώπισή τους 
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S.H.A.R.E.S.  

“Solar - Hydro - Aeolic: Renewable Energy & Sustainability” 

 

Ολυμπία Ορφανίδου 

Καθηγήτρια Μαθηματικών, Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού 

orphan7@cytanet.com.cy 

 

Περίληψη 

Στα πλαίσια του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης – Σχολικές Συμπράξεις Comenius έχει δοθεί η 
ευκαιρία σε χιλιάδες μαθητές και εκπαιδευτικούς να συνεργαστούν, να ανταλλάξουν γνώσεις και 
εμπειρίες, να αναπτύξουν από κοινού νέες δεξιότητες, να δημιουργήσουν μακροχρόνιες φιλίες. 

Η πολυμερής σύμπραξη SHARES (2013 – 2015) έχει ως κύριους στόχους:  

• Την αύξηση της δημοτικότητας της Επιστήμης, Τεχνολογίας, Μηχανικής και Μαθηματικών 
(STEM subjects) μεταξύ των νέων της Ευρώπης. 

• Την ενασχόληση των μαθητών με τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και την κατανόηση της 
σημασίας της Αειφόρου Ανάπτυξης. 

Στο έργο, το οποίο συντονίζεται από το Λανίτειο Λύκειο Λεμεσού, συμμετέχουν επτά σχολεία τα 
οποία βρίσκονται στην Κύπρο, Βέλγιο, Πορτογαλία, Ισπανία, Ρουμανία, Πολωνία και Γερμανία. Το 
έργο αξιοποιεί στο έπακρο τις δυνατότητες που προσφέρουν οι ΤΠΕ, τόσο για τη συνεχή και 
αδιάκοπη συνεργασία μεταξύ των εταίρων, όσο και για τη διεκπεραίωση των διαφόρων δραστη-
ριοτήτων του. Η οργάνωση τηλεδιασκέψεων, η δημιουργία ταινιών μικρού μήκους, η διεξαγωγή 
στατιστικών ερευνών, ο σχεδιασμός αφισών και η παρουσίαση μελετών αποτελούν ένα μόνο 
μέρος των δραστηριοτήτων αυτών. 

Λέξεις-κλειδιά: SHARES, Comenius, ΤΠΕ, STEM 
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Εικόνα 1: Έργο SHARES. 

Φιλαναγνωσία: Γνωρίζω τον εαυτό μου και τους άλλους 

 

 

Τριανταφυλλίδης Α.1, Σκέλλας Α. 2, Κόλλιας Α. 3, Κοφτερός Α. 4, Βαρναβίδη Ν. 

Δάσκαλοι πρωτοβάθμιας 

1makis@mathisis.org,2antonis@mathisis.org, 3tassoskolias@hotmail.com, 
4alexandros@mathisis.org  

 

 

Περίληψη 

Το σχολείο αποτελεί το χώρο όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες που ενισχύουν την α-
νάπτυξη της φιλαναγνωσίας (Ποσλάνιε, 1990). Ο/η εκπαιδευτός είναι ο/η διαμεσολαβητής 
ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο (Γκίβαλου, 1994). Αναγνωρίζοντας το σημαντικό αυτό ρό-
λο, μια ομάδα δασκάλων από Ελλάδα και Κύπρο δημιουργήσαμε ένα σενάριο καλλιέργειας 
της φιλαναγνωσίας και –παράλληλα- συναισθηματικής αγωγής, με επίκεντρο ένα βιβλίο 
(«Βιβλίο των μεγάλων ψυχολογικών αντιθέσεων») στο οποίο, με απλό και ελκυστικό τρόπο, 
παρουσιάζονται 10 δίπολα χαρακτήρων διαμετρικά αντίθετα μεταξύ τους (π.χ. «Εσωστρε-
φής και Εξωστρεφής»). Δημιουργήθηκαν δραστηριότητες σε ανοικτό περιβάλλον διαχείρι-
σης μαθησιακού περιεχομένου (moodle), καθώς και δραστηριότητες που θα γίνονταν μέσα 
στην τάξη, τόσο με παραδοσιακά μέσα (φύλλα εργασίας, τετράδιο) όσο και στον υπολογι-
στή. Αποφασίστηκε στο τέλος κάθε δίπολου να γίνεται μια τηλεδιάσκεψη και των 4 σχολεί-
ων, ώστε –αφού τα παιδιά σε επίπεδο τάξης αναλύσουν τα θετικά και αρνητικά κάθε χαρα-
κτήρα στο υπό εξέταση δίπολο- να υπάρξει συζήτηση σε διασχολικό επίπεδο και να συγκρί-
νουν αποτελέσματα. Η εφαρμογή χωρίστηκε σε 7 μαθήματα, διάρκειας 2 διδακτικών πε-
ριόδων ανά μάθημα. Η συνεργασία για το συγκεκριμένο μάθημα – σειρά μαθημάτων ξεκί-
νησε πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με δημιουργία του σεναρίου. Ως προαπαιτού-
μενα ορίστηκαν οι δεξιότητες χρήσης φυλλομετρητή, καθώς και οι δεξιότητες χρήσης πλατ-
φόρμας τηλεκπαίδευσης (Moodle) και e-portfolio (Mahara). 
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Λέξεις - κλειδιά: φιλαναγνωσία, συνεργατικά διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης 
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Δημιουργία Μουσειοσκευής του Πρώτου Οικισμού της Χοιροκοιτίας με αξιοποίηση     3D 
λογισμικού και τρισδιάστατου εκτυπωτή 

 

Σταύρη Βασιλείου 

Δασκάλα, Δημοτικό Σχολείο Αγίου Σπυρίδωνα Λευκωσίας 

 stavry@hotmail.com 

 

Περίληψη 

Στα μέσα της σχολικής χρονιάς 2012-2013, η Γ' τάξη του Δημοτικού σχολείου Άγιος Σπυρί-
δωνας Λευκωσίας, άρχισε τη μελέτη για τα σπίτια της Χοιροκοιτίας στο μάθημα της Ιστορί-
ας. Προγραμματίστηκε εκπαιδευτική επίσκεψη στο χώρο του οικισμού και αξιοποιήθηκαν 
εκπαιδευτικά λογισμικά και άλλο υλικό, όμως οι μαθητές εισηγήθηκαν να δημιουργηθεί μια 
μουσειοσκευή που θα βοηθούσε ανά πάσα στιγμή όλα τα παιδιά να μελετήσουν τα σπίτια 
και τον οικισμό. Για το σκοπό αυτό αποφασίστηκε όπως υπάρξει συντονισμός και με άλλες 
τάξεις που θα έδειχναν ενδιαφέρον για το θέμα. 

Με την αξιοποίηση του τρισδιάστατου λογισμικού Tinkercad, οι μαθητές της Ε' τάξης ήταν 
σε θέση να αναπαριστούν οποιοδήποτε αντικείμενο του περιβάλλοντος σε συστατικά μέρη 
από άλλα στερεά. Η μεταφορά του τρισδιάστατου εκτυπωτή στο σχολείο και η αξιοποίησή 
του από τους μαθητές, έδωσε την ευκαιρία στα παιδιά της Ε' τάξης να αναλάβουν το ρόλο 
του επιμορφωτή των υπολοίπων μαθητών αλλά και εκπαιδευτικών του σχολείου. 

Η όλη διαδικασία προκάλεσε μια σημαντική συνεργασία σε διατμηματικό επίπεδο ανάμεσα 
στους μαθητές του σχολείου (Γ', Δ', Ε' και Στ' τάξη, με έμφαση στη Γ' και Ε'). Όλοι οι μαθητές 
είχαν ένα κοινό σκοπό, το σχεδιασμό της μουσειοσκευής και στη συνέχεια την εκτύπωσή 
της. 

Λέξεις - κλειδιά: Μουσειοσκευή, Πρώτος Οικισμός Χοιροκοιτίας, τρισδιάστατος εκτυπωτής 

 

1676

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Πρόγραμμα Πιστοποίησης eSafety (eSafety Label) 
 

Οικονόμου Αναστασία  
Προϊσταμένη Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

economou.a@cyearn.pi.ac.cy 

Κωνσταντίνου Μαρία  
Συνεργάτιδα Τομέα Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας – Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου 

constantinou.m@cyearn.pi.ac.cy 

Περίληψη 

Η Πιστοποίηση eSafety έχει ως στόχο την υποστήριξη των σχολείων για ένα ασφαλέστερο 
σχολείο για το διαδίκτυο. Μέσω της διαδικτυακής πύλης eSafety.eu και εργαλείων που φι-
λοξενεί η πύλη αυτή, οι σχολικές μονάδες καθοδηγούνται προς τη διαμόρφωση πολιτικής 
ορθής αξιοποίησης του διαδικτύου μέσα από εξατομικευμένο σχέδιο δράσης. Ακολουθώ-
ντας εργαλεία αξιολόγησης, λίστες ελέγχου και πρότυπα, μια σχολική μονάδα μπορεί να 
υποστηρίξει την αίτησή της για χάλκινη, ασημένια ή χρυσή πιστοποίηση. Παράλληλα, η Πι-
στοποίηση eSafety δίνει την ευκαιρία στα σχολεία να ενταχθούν σε κοινότητες σχολείων και 
να συμμετέχουν σε συζητήσεις, δράσεις και άλλες ενέργειες για να επιτύχουν αποτελεσμα-
τική χρήση του διαδικτύου. Στο παρόν κείμενο, θα παρουσιαστεί το πρόγραμμα πιστοποίη-
σης και οι δυνατότητες της διαδικτυακής πύλης, τα εργαλεία που διαθέτει και στοιχεία ε-
φαρμογής της μέχρι σήμερα. Θα παρουσιαστεί επίσης η διαδικασία που ακολουθεί μια 
σχολική μονάδα όπου τα αποτελέσματα της αυτοαξιολόγησης αξιοποιούνται για την ανά-
πτυξη στρατηγικού σχεδιασμού και σχεδίου δράσης με στόχο τη συνεχή ανάπτυξη και βελ-
τίωση σε θέματα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου.  

Λέξεις - κλειδιά: eSafety label, πιστοποίηση, ηλεκτρονική ασφάλεια, ασφαλές διαδίκτυο, 
ιντερνέτ, διαδίκτυο, αυτό-αξιολόγηση σχολικής μονάδας 

Εισαγωγή 

Σήμερα, οι νέοι είναι κάτοχοι σύγχρονων τεχνολογικών συσκευών και έχουν πρόσβαση σε 
ιστοσελίδες κοινωνικής δικτύωσης, κτίζουν τις δικές τους διαδικτυακές κοινότητες, δη-
μιουργούν και διαμοιράζουν περιεχόμενο. Τα παιδιά στην πλειοψηφία τους χρησιμοποιούν 
το διαδίκτυο πολλές φορές την ημέρα, ενώ η χρήση του διαδικτύου και των κινητών τηλε-
φώνων είναι σχεδόν αυτονόητη για την ευρωπαϊκή νεολαία (Livingstone, Haddon, Görzig, & 
Ólafsson, 2011). Είναι επομένως σημαντικό τα παιδιά να αναγνωρίζουν τις δυνατότητες που 
μπορούν να έχουν με την ορθή αξιοποίηση του διαδικτύου αλλά και να συνειδητοποιούν 
πιθανούς κινδύνους που μπορεί να αντιμετωπίσουν. Τα σχολεία και οι γονείς έχουν υπο-
χρέωση να κατευθύνουν τα παιδιά και να τα υποστηρίζουν για ασφαλή χρήση του διαδι-
κτύου, θέτοντας πλαίσιο εργασίας, κανόνες στη χρήση της τεχνολογίας αλλά κυρίως προ-
σφέροντας σωστή διαπαιδαγώγηση για κριτική χρήση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας 
και της Επικοινωνίας. 

Το εκπαιδευτικό σύστημα μέσα από τη διαχείριση της προσφοράς της εκπαίδευσης προ-
σβλέπει στην παροχή ευκαιριών στα παιδιά αλλά και στη διασφάλιση ασφαλών περιβαλλό-
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ντων μάθησης. Η διαχείριση των σχολικών μονάδων στη σύγχρονη εκπαίδευση, όπου ανα-
γνωρίζεται η ιδιαιτερότητα της κάθε μονάδας με τις δικές της δυνατότητες και ευκαιρίες 
αλλά και αδυναμίες και ανάγκες, απαιτεί αυτονομία της σχολικής μονάδας που να επιτρέ-
πει την ανάπτυξη και τη συνεχή βελτίωσή της. Μέσα από την ανάπτυξη στρατηγικού σχε-
διασμού και την υλοποίηση σχεδίου δράσης, η σχολική μονάδα μπορεί να παρακολουθεί 
και να αξιολογεί την επίτευξη των στρατηγικών της στόχων. Η αυτοαξιολόγηση οδηγεί σε 
βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κάθε σχολικής μονάδας, ενώ παράλληλα είναι μια 
απαραίτητη διαδικασία για την επίτευξη αυτής της βελτίωσης (Reynolds, Sammons, Stoll, 
Barber & Hillman, 1996). 

Ως εκ τούτου, το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου διερεύνησε τη δυνατότητα εμπλοκής των 
σχολείων σε μια διαδικασία που να μπορεί να ενισχύσει την αποτελεσματική αξιοποίηση 
των δυνατοτήτων και ευκαιριών που προσφέρει το διαδίκτυο στα παιδιά με ασφάλεια. Μια 
διαδικασία, όπου η κάθε σχολική μονάδα να μπορεί να αξιοποιεί τα αποτελέσματα που 
προκύπτουν από την αυτοαξιολόγησή της στο θέμα ασφαλούς χρήσης του διαδικτύου, ού-
τως ώστε να προχωρεί σε ανάπτυξη στρατηγικού σχεδιασμού και σχεδίου δράσης για θέμα-
τα ορθής αξιοποίησης του διαδικτύου. Μια διαδικασία που να προσφέρει κατάλληλα εργα-
λεία, τα οποία να επιτρέπουν την παρακολούθηση της υλοποίησης των στόχων που θέτει η 
σχολική μονάδα, ούτως ώστε να έχει συνεχή βελτίωση των αποτελεσμάτων της.  

Το πρόγραμμα Πιστοποίησης eSafety είναι ένα πρόγραμμα το οποίο υποστηρίζει αυτή τη 
διαδικασία, αξιοποιώντας τις δυνατότητες της τεχνολογίας. Μέσα από ένα διαδικτυακό πε-
ριβάλλον, η κάθε σχολική μονάδα έχει το δικό της χώρο εργασίας, αποθήκευσης και επε-
ξεργασίας περιεχομένου, έχει τη δυνατότητα συμμετοχής σε κοινότητες σχολείων και εκ-
παιδευτικών για την ανταλλαγή εμπειριών, περιεχομένου και καλών πρακτικών και τέλος 
έχει τη δυνατότητα ανατροφοδότησης από ειδικούς στο θέμα της ασφαλούς αξιοποίησης 
του διαδικτύου.  

Το πρόγραμμα Πιστοποίησης eSafety είναι ένα πρόγραμμα με πολλούς εμπλεκόμενους φο-
ρείς και συντονιστή το European Schoolnet. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου ανέλαβε 
την προσαρμογή του προγράμματος και του διαδικτυακού περιβάλλοντος στην ελληνική 
γλώσσα και για το σκοπό αυτό είχε στενή συνεργασία με το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο και 
συγκεκριμένα με λειτουργούς του ενημερωτικού κόμβου για την Ασφάλεια στο διαδίκτυο. 

Περιγραφή του προγράμματος πιστοποίησης  

Το πρόγραμμα πιστοποίησης eSafety είναι προσβάσιμο από τη διαδικτυακή σελίδα 
http://www.esafetylabel.eu (εικόνα 1). 
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Εικόνα 1: Διαδικτυακή σελίδα eSafety Label 

Στη σελίδα αυτή, ο χρήστης έχει πρόσβαση σε πληροφορίες σχετικές με την ασφαλή χρήση 
του διαδικτύου και τη δυνατότητα να ενταχθεί στη διαδικασία πιστοποίησης. Το πρώτο βή-
μα της διαδικασίας είναι ο καθορισμός της χώρας και του σχολείου που θα ενταχθεί στη 
διαδικασία πιστοποίησης. Ακολούθως, ενεργοποιείται στην ιστοσελίδα «Ο χώρος του σχο-
λείου μου» (εικόνα 2), ο οποίος είναι ένας κοινός χώρος για τους εκπαιδευτικούς του σχο-
λείου. Στο χώρο αυτό, ο χρήστης θα κληθεί να δημιουργήσει το προφίλ του σχολείου του 
και θα εντοπίσει το έντυπο αξιολόγησης. Με την υποβολή των απαντήσεων στο ερωτημα-
τολόγιο αυτοαξιολόγησης, αναπτύσσεται ένα εξατομικευμένο σχέδιο δράσης για το σχολεί-
ο.  

 

Εικόνα 2: Η σελίδα «Ο χώρος του σχολείου μου» 
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Το σχέδιο δράσης δίνει κάποιες προτάσεις, κατευθυντήριες γραμμές και πόρους για να βελ-
τιώσει το σχολείο το επίπεδο της ηλεκτρονικής ασφάλειας που προσφέρει. Το κάθε σχολείο 
καλείται να αναλάβει δράση με βάση τις εισηγήσεις αυτές. Το πρόγραμμα διαθέτει πλούσιο 
υλικό μέσα από ενημερωτικά δελτία και λίστες ελέγχου με δείκτες, ούτως ώστε να ενισχύ-
σει την προσπάθεια των εκπαιδευτικών του σχολείου να αντιμετωπίσουν τις αδυναμίες που 
εντόπισαν μέσα από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης της σχολικής τους μονάδας και να υ-
λοποιήσουν ενέργειες βάσει του σχεδίου δράσης. Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να πάρουν 
περισσότερες πληροφορίες για τα ζητήματα στα οποία φάνηκε ότι η σχολική μονάδα τους 
έχει ανάγκη, μέσω των ενημερωτικών δελτίων του eSafety Label, στον αντίστοιχο χώρο της 
ιστοσελίδας. Στον ίδιο χώρο, έχουν στη διάθεσή τους λίστες ελέγχου για να εντοπίσουν κα-
τά πόσο ισχύουν για το σχολεία τους κάποια μέτρα προστασίας και ανάλογα να πάρουν 
ιδέες για να αναλάβουν δράση.  

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της εξελικτικής πορείας της σχολικής μονάδας, το σχολείο 
μπορεί να πιστοποιηθεί ως σχολείο με χάλκινη, ασημένια ή χρυσή πιστοποίηση. Με την 
υποβολή υποστηρικτικών στοιχείων υλοποίησης εισηγήσεων βάσει του σχεδίου δράσης, το 
σχολείο μπορεί να φτάσει στο επόμενο επίπεδο πιστοποίησης. Η πιστοποίηση για τα δύο 
πρώτα επίπεδα γίνεται διαδικτυακά μέσα από την υποβολή τεκμηρίων, τη συμμετοχή στο 
φόρουμ και συμπλήρωση εντύπων. Ένα σχολείο μπορεί να πετύχει το χρυσό επίπεδο διαπί-
στευσης εφόσον υπάρξει και η σχετική παρακολούθηση και επιβεβαίωση από τον εθνικό 
συντονιστή. Η ετικέτα της Πιστοποίησης eSafety μπορεί να δημοσιευθεί σε έγγραφα του 
σχολείου καθώς και στην ιστοσελίδα του σχολείου. Το έμβλημα της Πιστοποίησης eSafety 
δίνει την ένδειξη σε γονείς και άλλους ενδιαφερομένους ότι η ασφάλεια στο διαδίκτυο 
λαμβάνεται σοβαρά από τη διεύθυνση του συγκεκριμένου σχολείου. 

 

Εικόνα 3: Διαδικασία πιστοποίησης 

Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης  

Η αυτοαξιολόγηση είναι κυρίαρχη ιδέα σήμερα και τα εκπαιδευτικά συστήματα στην Ευ-
ρώπη προσπαθούν να την ενσωματώσουν σε κάποιο βαθμό στα σχολεία (McNamara & 
O’Hara, 2008). Το εργαλείο αυτοαξιολόγησης στο πρόγραμμα eSafety Label δημιουργήθηκε 
με στόχο να δώσει στα σχολεία ένα εργαλείο που να τα βοηθά να έχουν μια συνολική εικό-
να για το πού βρίσκεται το σχολείο σε σχέση με την υπεύθυνη χρήση των Τεχνολογιών Πλη-
ροφορίας και Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.). Κύριοι στόχοι του προγράμματος είναι η προσφορά 
βοήθειας, υποστήριξης, καθοδήγησης και ανατροφοδότησης, ενώ είχε αποφασιστεί μεταξύ 
των εταίρων του προγράμματος η πιστοποίηση αυτή να αποτελεί ένα εργαλείο απλό στη 
χρήση και τη διαχείριση, να μην απαιτεί αυξημένο χρόνο για να απαντηθεί το ερωτηματο-
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λόγιο αυτοαξιολόγησης και να δίνει την απαιτούμενη ανατροφοδότηση στο σχολείο (Euro-
pean Schoolnet, 2012).  

Το ερωτηματολόγιο διερευνά θέματα υποδομής (π.χ. Είναι όλοι οι υπολογιστές προστατευ-
μένοι από τους ιούς;), πολιτικής (π.χ. Έχει το σχολείο κάποια πολιτική που να δηλώνει πώς 
πρέπει να γίνεται η ηλεκτρονική επικοινωνία στο σχολείο;) και πρακτικής (π.χ. Διδάσκεται η 
ασφάλεια στο διαδίκτυο ως μέρος του αναλυτικού προγράμματος;).  

Το ερωτηματολόγιο αποτελείται από 30 τυχαία επιλεγμένες, από μία ευρύτερη βάση, ερω-
τήσεις. Οι 30 ερωτήσεις καλύπτουν ισάριθμα πτυχές που σχετίζονται με την υποδομή, την 
πολιτική και την πρακτική του σχολείου σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο. Δίνεται 
από την αρχή η προτροπή να συζητηθούν οι ερωτήσεις με τους υπόλοιπους εκπαιδευτι-
κούς, τη διεύθυνση του σχολείου και τους μαθητές, καθώς ένας μόνο εκπαιδευτικός μπορεί 
να μην έχει τη συνολική εικόνα του τι συμβαίνει στο σχολείο. Για τον λόγο αυτό δίνεται η 
δυνατότητα αποθήκευσης πριν την υποβολή. Εφόσον το εργαλείο είναι κοινό για σχολεία 
διαφορετικών χωρών, βαθμίδων και υποδομής δίνεται η επιλογή να προστεθούν περαιτέ-
ρω σχόλια. Τα σχόλια δεν έχουν ρόλο στην αυτόματη δημιουργία του σχεδίου δράσης και 
τον καθορισμό του επιπέδου πιστοποίησης που θα πάρει το σχολείο, αλλά δίνουν τη δυνα-
τότητα στον εθνικό συντονιστή να δώσει πιο ουσιαστική ανατροφοδότηση. Αφού απαντη-
θούν οριστικά οι ερωτήσεις, αξιολογούνται και το σχολείο κατατάσσεται αναλόγως σε κα-
τηγορία διαπίστευσης (ασημένιο, χάλκινο, μη πιστοποιημένο). Ακολούθως, δημιουργείται 
αυτόματα το σχέδιο δράσης του σχολείου, το οποίο και εμφανίζεται στην περιοχή της ιστο-
σελίδας «ο χώρος του σχολείου μου».  

Με την ολοκλήρωση της αυτοαξιολόγησης, το σχολείο μπορεί να συγκρίνει το επίπεδο α-
σφάλειας που παρέχει με το σύνολο των υπόλοιπων σχολείων που υπέβαλαν ερωτηματο-
λόγιο και να εντοπίσει τα δυνατά και αδύναμα του σημεία, παίρνοντας πληροφορίες από το 
γράφημα που δημιουργείται για το σχολείο του (εικόνα 4).  

 

Εικόνα 4: Παράδειγμα που προκύπτει μέσα από τη διαδικασία αυτοαξιολόγησης 
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Το σχέδιο δράσης  

Το σχέδιο δράσης προκύπτει ως αποτέλεσμα της αυτοαξιολόγησης των σχολείων και προ-
σφέρει συμβουλές, παρατηρήσεις, κατευθυντήριες γραμμές και πόρους για να βελτιώσει το 
σχολείο το επίπεδο της ασφάλειας για το διαδίκτυο που προσφέρει. Αναμένεται τα σχολεί-
α, μέσα από το σχέδιο δράσης, να εντοπίσουν τα κενά και τις ελλείψεις τους, να αξιοποιή-
σουν πληροφορίες και εισηγήσεις και να θέσουν στρατηγικούς στόχους ως προς την υπο-
δομή, την πρακτική και την πολιτική. Τα σχολεία προτρέπονται να διαβάσουν περισσότερες 
πληροφορίες, για να λάβουν την κατάλληλη ενημέρωση, ώστε να πάρουν τα ανάλογα μέ-
τρα για να μπορέσουν να προσφέρουν ένα ασφαλές, τεχνολογικά πλούσιο, περιβάλλον για 
τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς. Το σχέδιο δράσης έχει σχεδιαστεί με τρόπο ώστε να 
μην δημιουργεί φόβο απέναντι στις προκλήσεις του διαδικτύου αλλά να δίνει έμφαση και 
στις δυνατότητες των νέων τεχνολογιών. Το σχέδιο δράσης καθοδηγεί στη δημιουργία ξε-
κάθαρης στρατηγικής του σχολείου για την ασφάλεια στο διαδίκτυο και προτείνει τη δη-
μιουργία Πολιτικής Ορθής Χρήσης των νέων τεχνολογιών.  

Πολιτική Ορθής Χρήση 

Η δημιουργία Πολιτικής Ορθής Χρήσης αποτελεί συνήθως ένα έγγραφο αποδοχής κανόνων 
χρήσης του διαδικτύου, το οποίο αναφέρεται στα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις όσον 
αφορά στη χρήση του διαδικτύου και τις τυχόν κυρώσεις σε περίπτωση παραβάσεων. Το 
έγγραφο αυτό δίνει τις κατευθυντήριες γραμμές για τους όρους και τις υποχρεώσεις ανα-
φορικά με τη σωστή χρήση του διαδικτύου εντός και εκτός του σχολείου, αλλά και για τη 
χρήση των συσκευών και του δικτύου του σχολείου (Αργυρός, Γιάνναρη, Μαραγκός & Χαϊ-
νά, 2001). Αυτό επιτυγχάνεται μέσα από ένα πλαίσιο κανόνων το οποίο πρέπει να γίνει α-
ποδεκτό από τη σχολική κοινότητα. Το πλαίσιο κανόνων, το οποίο θα αποτελεί την Πολιτική 
Ορθής Χρήσης (Π.Ο.Χ.), θα πρέπει να αφορά όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας και για 
τον λόγο αυτό υπογράφεται από μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Η ανάγκη για δη-
μιουργία Π.Ο.Χ. στο σχολείο δεν είναι κάτι καινούργιο και άρχισε να εφαρμόζεται εδώ και 
μια εικοσαετία (Day & Schrum, 1995). Οι μαθητές, οι γονείς και οι εκπαιδευτικοί συμμετέ-
χοντας στην δημιουργία και υπογράφοντας την Π.Ο.Χ. αναλαμβάνουν προσωπική ευθύνη 
για τις ενέργειές τους στο διαδίκτυο.  

Το πρόγραμμα eSafety Label, μέσα από την προτεινόμενη διαδικασία και εργαλεία, δίνει τη 
δυνατότητα η Π.Ο.Χ. να είναι αποτέλεσμα της εργασίας της ίδιας της σχολικής μονάδας ως 
μέρος της ευρύτερης στρατηγικής και επομένως να είναι κτήμα όλων των μελών της σχολι-
κής μονάδας. Καθορίζοντας τους κανόνες συμπεριφοράς και τις συνέπειες σε περίπτωση 
παραβίασής τους, προλαμβάνονται ανεπιθύμητες καταστάσεις στο σχολείο, ενώ παράλλη-
λα προετοιμάζεται η διαχείριση τυχόν συμβάντων. Θέματα που αφορούν σε προσωπικά 
δεδομένα, διαδικτυακή συμπεριφορά, ακατάλληλο περιεχόμενο, προστασία του δικτύου 
του σχολείου, κοινωνικά δίκτυα, είναι δυνατό να πάρουν δυσάρεστες προεκτάσεις και, αν 
το σχολείο δεν είναι προετοιμασμένο, να επηρεάσουν τη λειτουργία του. Τέτοια περιστατι-
κά συμβαίνουν συχνά όπως δηλώνουν οι εκπαιδευτικοί, ενώ τέτοιες καταγγελίες γίνονται 
στην γραμμή βοήθειας του Cyberethics. 
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Φόρουμ – Δωμάτιο συνομιλίας 

Το φόρουμ δίνει την ευκαιρία δημιουργίας μιας κοινότητας εκπαιδευτικών και σχολείων 
που είναι ενταγμένα στο eSafety Label. Μέσα από το φόρουμ οι εκπαιδευτικοί μπορούν να 
πάρουν και να δώσουν ανατροφοδότηση, να ανταλλάξουν πληροφορίες, ιδέες, πρακτικές 
και χρήσιμο υλικό. Το φόρουμ προωθεί τη συζήτηση και την ανταλλαγή απόψεων. Επιπλέ-
ον, δίνει πρόσβαση σε ειδικούς, εφόσον οι εθνικοί συντονιστές μπορούν να βοηθήσουν δί-
νοντας εισηγήσεις ή παραπέμποντας σε χρήσιμες πηγές υλικού. Επομένως, το φόρουμ γίνε-
ται εργαλείο επαγγελματικής ανάπτυξης των εκπαιδευτικών. Μέσα από τη συζήτηση οι εκ-
παιδευτικοί μπορούν να εντοπίσουν σχολεία που αντιμετώπισαν παρόμοια προβλήματα ή 
περιστατικά, να μάθουν από τις εμπειρίες και τις πρακτικές των άλλων και να λύσουν απο-
ρίες. Με τα εργαλεία που μας παρέχει σήμερα η τεχνολογία, δίνεται η δυνατότητα αυτόμα-
της μετάφρασης του κειμένου του φόρουμ, δίνοντας έτσι την ευκαιρία για συνομιλία μετα-
ξύ ατόμων που γράφουν σε διαφορετική γλώσσα.  

Στο φόρουμ εμφανίζονται ήδη αρκετές από τις δραστηριότητες τις οποίες παρουσιάζουν οι 
κοινότητες μάθησης, όπως τις περιγράφει ο Wenger (2007). Για παράδειγμα υπάρχουν νή-
ματα συζητήσεων για επίλυση προβλημάτων, αιτήματα για πληροφορίες, αναζήτηση ε-
μπειριών, συντονισμός και συνέργεια, συζήτηση εξελίξεων, ανταλλαγή υλικού κ.λ.π. 

Ενημερωτικά δελτία Πιστοποίησης eSafety 

Τα ενημερωτικά δελτία eSafety καλύπτουν εύρος θεμάτων σχετικά με την Υποδομή, την Πο-
λιτική και την Πρακτική, τα οποία είναι απαραίτητα για τη βελτίωση της ηλεκτρονικής α-
σφάλειας ενός σχολείου. Κάθε ενημερωτικό δελτίο δίνει έναν ορισμό και μια σειρά από 
κατευθυντήριες γραμμές, καλύπτοντας τις βασικές πτυχές κάθε θέματος. Για κάθε ένα από 
τα ενημερωτικά δελτία υπάρχει αντίστοιχη λίστα ελέγχου, η οποία θα βοηθήσει να αξιολο-
γηθεί η κατάσταση στο σχολείο. Τα ενημερωτικά δελτία δίνουν πληροφορίες στα σχολεία 
για άμεση δράση και καθοδηγούν σε δράσεις που χρειάζεται να γίνουν. Δίνονται μάλιστα 
χρήσιμοι σύνδεσμοι οι οποίοι παραπέμπουν σε περισσότερο υλικό. Στον πίνακα 1 παρου-
σιάζονται τα ενημερωτικά δελτία που υπάρχουν αυτή τη στιγμή στο eSafety Label. Η ομάδα 
του eSafety Label, αναγνωρίζοντας τις ταχείες αλλαγές στην τεχνολογία δέχεται εισηγήσεις 
για δημιουργία επιπρόσθετων ενημερωτικών δελτίων και για αλλαγές στα υφιστάμενα.  

• ΥΠΟΔΟΜΗ 
 Χρήση των κινητών τηλεφώνων στο σχολείο 
 Χρήση αφαιρούμενων συσκευών 
 Προστασία ευαίσθητων δεδομένων στο σχολείο 
 Προστασία των συσκευών σας από κακόβουλο λογισμικό 
• ΠΟΛΙΤΙΚΗ 
 Πολιτική Ορθής Χρήσης 
 Ασφαλείς κωδικοί  
 Πολιτική του σχολείου  
 Λήψη και δημοσίευση φωτογραφιών και βίντεο στο σχολείο 
 Σχολεία στα κοινωνικά δίκτυα 
• ΠΡΑΚΤΙΚΗ 
 Ενσωματώνοντας την ασφάλεια στο διαδίκτυο στο αναλυτικό πρόγραμμα 
 Εισηγήσεις για μαθήματα κατάρτισης για την ασφάλεια στο διαδίκτυο 
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 Πληροφορίες για τους γονείς 
 Η χρήση των ψηφιακών τεχνολογιών από τους μαθητές εκτός σχολείου 
 Διαχείριση περιστατικών 
 Εκφοβισμός στο διαδίκτυο 
• Νομικές πτυχές της προστασίας δεδομένων  

Πίνακας 1: Ενημερωτικά δελτία που διαθέτει το πρόγραμμα eSafety 

Διαχείριση περιστατικών 

Στη διαδικτυακή φόρμα έκθεσης διαχείρισης περιστατικών καταγράφεται πώς διαχειρίστη-
κε το σχολείο κάποιο περιστατικό που έχει προκύψει. Με την υποβολή της έκθεσης διαχεί-
ρισης περιστατικών, δημιουργείται μια βάση δεδομένων με τα περιστατικά που παρουσιά-
ζονται στα σχολεία και τις διαδικασίες που ακολουθούν τα σχολεία για τη διαχείρισή τους. 
Η βάση αυτή δίνει στους αρμόδιους φορείς και τα Υπουργεία Παιδείας πληροφορίες για το 
ποιες περιοχές χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, ενώ παίρνουν παραδείγματα από καλές 
πρακτικές που εφαρμόστηκαν και την εμπειρία των σχολείων.  

 

Εικόνα 5: Διαδικτυακή φόρμα έκθεσης διαχείρισης περιστατικών 

Προσαρμογή του προγράμματος πιστοποίησης eSafety στα ελληνικά  

Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου συμμετέχει στο ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Safer Internet 
και είναι ένας από τους εταίρους του έργου Cyberethics, το οποίο συγχρηματοδοτεί το Κυ-
πριακό Κέντρο Ασφαλούς Διαδικτύου. Ο σκοπός του Cyberethics, είναι η ευαισθητοποίηση 
παιδιών και νέων, γονέων, εκπαιδευτικών και του γενικότερου κοινού στο θέμα της ασφα-
λούς χρήσης του διαδικτύου. Το Παιδαγωγικό Ινστιτούτο Κύπρου στο πλαίσιο της δράσης 
του διοργανώνει σεμινάρια, βιωματικά εργαστήρια και παρουσιάσεις σε μαθητές, γονείς 
και εκπαιδευτικούς. Κάθε χρόνο συνδιοργανώνει με τους εταίρους του έργου εκδηλώσεις 
και δράσεις για τη Διεθνή μέρα ασφαλούς διαδικτύου, ενώ διατηρεί τον ιστοχώρο 
http://www.pi.ac.cy/InternetSafety για την υποστήριξη των εκπαιδευτικών, γονιών και παι-
διών. 
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Κατά τη διάρκεια των επιμορφώσεων και των επισκέψεων σε σχολεία εντοπίστηκε η έλλει-
ψη πολιτικής στα σχολεία σε σχέση με την ασφάλεια στο διαδίκτυο και στρατηγικών πρό-
ληψης, όπως για παράδειγμα ο καθορισμός Πολιτικής Ορθής Χρήσης του Διαδικτύου. Ταυ-
τόχρονα, φαίνεται να μην υπάρχει αρκετή εμπειρία στην διαχείριση προβληματικών κατα-
στάσεων που συμβαίνουν στα σχολεία με αποτέλεσμα πολλές φορές όχι μόνο να μην απο-
φεύγονται ανεπιθύμητες καταστάσεις αλλά και σε περίπτωση που συμβαίνουν να μην τυγ-
χάνουν αποτελεσματικής διαχείρισης για μείωση των επιπτώσεων.  

Μέσα από το πρόγραμμα eSafety Label τα σχολεία της Κύπρου θα μπορούν να έχουν έτοι-
μες εισηγήσεις προς υιοθέτηση ή προσαρμογή και συμμετοχή σε κοινότητα σχολείων για 
συζήτηση κοινών θεμάτων και ανταλλαγή καλών πρακτικών διαχείρισης. Με την προσαρ-
μογή του περιβάλλοντος και του περιεχομένου στα ελληνικά, τόσο τα κυπριακά όσο και τα 
ελληνικά σχολεία, θα μπορούν να μοιράζονται κοινές ανησυχίες, να έχουν τακτή ενημέρω-
ση, να συζητούν και να ανταλλάζουν καλές πρακτικές διαχείρισης.  

Στοιχεία υλοποίησης του προγράμματος  

Δημιουργία 

Η ιδέα για το πρόγραμμα eSafety Label ξεκίνησε με πρωτοβουλία του European Schoolnet, 
το οποίο αρχικά επικοινώνησε με άλλους ενδιαφερόμενους φορείς και σε πρώτη φάση συ-
νεργάστηκαν για να επισημάνουν τα κενά και τις ήδη υπάρχουσες πρωτοβουλίες όσον α-
φορά την ηλεκτρονική ασφάλεια. Παράλληλα εστιάστηκαν σε τρία επίπεδα προς διερεύνη-
ση: πολιτικές και πρακτικές, εκπαίδευση και κατάρτιση, υποδομή και τεχνολογία. Σε δεύτε-
ρη φάση, διεξήχθησαν δομημένες συνεντεύξεις με ανθρώπους κλειδιά σε εμπλεκόμενους 
φορείς σε 6 χώρες, με στόχο να εντοπιστούν ανάγκες των σχολείων, υπηρεσίες που θα ήθε-
λαν να τους παρέχει το eSafety Label και τρόπους υλοποίησης του προγράμματος σε πρα-
κτικό επίπεδο. Σε τρίτη φάση, προχώρησε η δημιουργία του πρωτότυπου και η εφαρμογή 
του σε πιλοτική βάση για ανατροφοδότηση και βελτίωση (European Schoolnet, 2012).  

Στις 11 Φεβρουαρίου 2014, Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου, το eSafety Label παρουσιάστηκε 
επίσημα σε διάφορες χώρες, συμπεριλαμβανομένων της Κύπρου και της Ελλάδας. 

Ανακοίνωση διάθεσης του eSafety Label και πρώτα δεδομένα  

Στην Κύπρο ανακοινώθηκε η διάθεση του eSafety Label στα ελληνικά κατά τη διάρκεια των 
εκδηλώσεων της Διεθνούς Ημέρας Ασφαλούς Διαδικτύου. Δόθηκε ως προτεινόμενη δράση 
για τα σχολεία σε σχετική εγκύκλιο, δημιουργήθηκε ιστοσελίδα με πληροφορίες για το πρό-
γραμμα (http://www.pi.ac.cy/InternetSafety/esafetylabel.html) και ετοιμάστηκε ενημερωτι-
κό βιβλιάριο.  

Μέχρι τον Μάρτιο του 2014, σύμφωνα με ανακοίνωση του European Schoolnet (Hartinger, 
2014), 850 σχολεία έκαναν εγγραφή στην ιστοσελίδα του eSafety Label και 186 διεκδίκησαν 
πιστοποίηση eSafety. Το πιο κάτω γράφημα (διάγραμμα 1) δείχνει τις πιστοποιήσεις που 
δόθηκαν μέχρι τις 11 Μαρτίου 2014. Στην Κύπρο έξι σχολεία δημιούργησαν προφίλ στο 
eSafety Label και αναμένεται πως με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς ο αριθμός θα 
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αυξηθεί. Στην Ελλάδα 281 σχολεία έχουν κάνει εγγραφή, με αρκετά από αυτά να έχουν πά-
ρει και κάποιου είδους πιστοποίηση. 

 

Διάγραμμα 1: Στοιχεία πιστοποιήσεων 

Ευελπιστούμε πως το eSafety Label θα αποτελέσει για τα σχολεία ένα χρήσιμο εργαλείο και 
θα τους δώσει την ευκαιρία να αξιολογήσουν το επίπεδο ηλεκτρονικής ασφάλειας στη σχο-
λική τους μονάδα, να εντοπίσουν τις αδυναμίες και ελλείψεις τους και να αναλάβουν δρά-
ση και πρωτοβουλία για την ανάπτυξη σχεδίου δράσης ούτως ώστε να λειτουργήσουν προ-
ληπτικά με στόχο να αναδείξουν τις δυνατότητες αλλά και να προλάβουν τις προκλήσεις 
του διαδικτύου και των νέων τεχνολογιών.  
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Τηλε-ένταξη μαθητριών απομακρυσμένων σχολείων στο μάθημα της Επιστήμης (Φυσι-
κής) σε πολυπληθή τάξη σχολείου πόλης 

 
Κοφτερός, Α. 1, Τριανταφυλλίδου, Κ. 2, Τζουτή, Α. 3, Σολέα, Σ4. 

Εκπαιδευτικοί Δημοτικής Εκπαίδευσης 
1alexandros@mathisis.org, 2kikotria@yahoo.gr, 

3sugarblossom_ag@hotmail.com,4soleastalo@mathisis.org 

Περίληψη 

Στην Κύπρο και Ελλάδα λειτουργούν ακόμη μονοθέσια σχολεία όπου ένας/μια δάσκαλος/α 
συνήθως διδάσκουν ταυτόχρονα μέχρι και 6 διαφορετικά τμήματα. Κατά τη σχολική χρονιά 
2013-2014, τα δύο πιο απομακρυσμένα σχολεία της Ελλάδας και της Κύπρου (Γαύδος, 2 
μαθήτριες, Κάμπος-Τσακκίστρα 5 μαθήτριες, παιδιά εργατών από Ρουμανία), συνεργάστη-
καν με πολυθέσιο σχολείο της Λευκωσίας για τηλε-ενσωμάτωση των μαθητριών στο μάθη-
μα της Επιστήμης Β’ και Δ’ Δημοτικού αντίστοιχα. Σκοπός της συνεργασίας αυτής ήταν η 
κοινωνικοποίηση των μαθητριών των δύο σχολείων, η ενίσχυση της διδασκαλίας του μαθή-
ματος της Επιστήμης (Φυσική) στα συγκεκριμένα σχολεία καθώς και η απελευθέρωση των 
δασκάλων των δύο σχολείων ώστε να εστιαστούν στις υπόλοιπες μαθήτριες, κατά τη διάρ-
κεια των τηλεσυναντήσεων. 

Λέξεις - κλειδιά: Γαύδος, Κύπρος, τηλεδιάσκεψη, κοινωνικοποίηση, Φυσικές Επιστήμες. 

Εισαγωγή 

Δύο από τα πιο απομακρυσμένα σχολεία της Κύπρου και της Ελλάδας είναι τα δημοτικά 
Κάμπου-Τσακκίστρας και Γαύδου αντίστοιχα. Το μεν πρώτο λειτουργεί με μία δασκάλα και 
5 μαθήτριες, παιδιά εργατών από τη Ρουμανία που ζουν στο χωριό, και το οποίο απέχει 
σχεδόν δύο ώρες από την πλησιέστερη πόλη μέσα από ιδιαίτερα δύσβατους δρόμους που 
γίνονται ιδιαίτερα επικίνδυνοι κατά τους χειμερινούς μήνες. Το σχολείο είναι εξοπλισμένο 
με υπολογιστή και βιντεοπροβολέα, καθώς και ευρυζωνική σύνδεση στο διαδίκτυο. Το δη-
μοτικό Γαύδου είναι στο νοτιότερο άκρο της Ευρώπης, και συγκεκριμένα νότια της Κρήτης. 
Με μόλις 50 κατοίκους σε όλο το νησί, το σχολείο μέχρι πέρσι λειτουργούσε μόνο με μία 
μαθήτρια (στην Α’ δημοτικού). Φέτος λειτουργεί με δύο μαθήτριες, στη Β’ και Δ’ τάξη, και 
μία δασκάλα. Δεν υπάρχει ευρυζωνική σύνδεση στο νησί, γι’αυτό και γίνεται χρήση 3G για 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, γεγονός που δυσκολεύει την αποτελεσματική χρήση του διαδι-
κτύου. Η φύση των δύο κοινοτήτων, με τους λιγοστούς κατοίκους, δημιουργεί προβλήματα 
κοινωνικοποίησης των παιδιών, τόσο κατά τη σχολική ημέρα όσο και το απόγευμα. Η κοι-
νωνικοποίηση αποτελεί σημαντικότατο παράγοντα στη μάθηση, και σίγουρα ο περιορισμέ-
νος αριθμός παιδιών αλλά και η γεωγραφική θέση των δύο κοινοτήτων δυσκολεύει πολύ 
την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων (Matsumara et al, 2008). Κατά τη διάρκεια της σχολι-
κής χρονιάς 2012-2013, και στα πλαίσια του ευρωπαϊκού προγράμματος Open Discovery 
Space (http://opendiscoveryspace.eu), πραγματοποιήθηκε αριθμός μαθημάτων με ενσωμά-
τωση της μοναδικής τότε μαθήτριας της Γαύδου (Α’ Δημοτικού) στην Α’ δημοτικού (20 παι-
διά) του Δημοτικού Αγίου Σπυρίδωνα Λευκωσίας. Η τεχνογνωσία που αποκτήθηκε, καθώς 
και οι δεξιότητες που είχαν αποκτηθεί από τη μαθήτρια, της επέτρεψαν να ενταχθεί ομαλά 
από την αρχή της χρονιάς στα κοινά μαθήματα Επιστήμης με τη Β’ τάξη του Αγίου Σπυρίδω-
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να. Πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς 2013-2014, ακόμη μια μαθήτρια εντάχθηκε στο 
δημοτικό Γαύδου, στη Δ’ τάξη. Επίσης, με υπουργική απόφαση, λειτούργησε την ίδια χρονιά 
το Δημοτικό Κάμπου Τσακκίστρας με 5 μαθήτριες (Α’, Β’, Δ’, Ε’ και Στ’ τάξη), όλες παιδιά 
εργατών από τη Ρουμανία που διαμένουν στο χωριό, εκ των οποίων οι 2 δεν μιλούσαν καν 
Ελληνικά. Αφού έγινε στην αρχή της χρονιάς επικοινωνία και με τις δύο δασκάλες που ερ-
γάζονται στα σχολεία αυτά, και αφού προηγήθηκε προεργασία στη χρήση των εργαλείων 
BigBlueButton και Google Hangouts, αποφασίσθηκε η έναρξη της συνεργασίας για τηλε-
ένταξη των μαθητριών τους στο μάθημα Επιστήμης του Αγίου Σπυρίδωνα, στη Β’ και Δ’ τάξη 
αντίστοιχα. Να σημειωθεί πως στη Γαύδο μετατέθηκε νέα δασκάλα, έτσι έπρεπε να γίνει 
επιμόρφωση και συντονισμός από την αρχή για να μπορεί να δουλέψει με τα εργαλεία τη-
λεδιάσκεψης. 

Μεθοδολογία  

Το Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα, με 12 εκπαιδευτικούς και 99 μαθητές (2013-2014), αποτε-
λούσε το κεντρικό (hub) σχολείο. Το μάθημα της Επιστήμης διδάσκεται σε όλες τις τάξεις, 
για τις ανάγκες όμως της τηλε-ένταξης των μαθητριών των απομακρυσμένων σχολείων, α-
ξιοποιήθηκε η Β’ και η Δ’ τάξη. Στη Β’ τάξη γινόταν τηλε-ένταξη της μαθήτριας Β’ Δημοτικού 
της Γαύδου, και των μαθητριών της Α’ και Β’ δημοτικού του Κάμπου. Στην Επιστήμη Δ’ τά-
ξης, γινόταν τηλε-ένταξη της μαθήτριας Δ’ της Γαύδου και των μαθητριών Δ’ και Ε’ του Κά-
μπου. Στα απομακρυσμένα σχολεία, η κάθε μαθήτρια είχε το δικό της υπολογιστή, καθώς 
και μικρόφωνο με ακουστικά και κάμερα. 

Το κύριο εργαλείο που χρησιμοποιήθηκε ήταν το Google Hangouts. Δοκιμάστηκαν και άλλες 
λύσεις που ανήκουν στο χώρο του Ανοικτού/Ελεύθερου Λογισμικού ή που είναι δωρεάν, 
όπως το Skype και το BigBlueButton, ώστε να περιοριστεί και το κόστος χρήσης. Όμως, ειδι-
κά στην περίπτωση της Γαύδου όπου δεν υπάρχει ευρυζωνική σύνδεση, το Google 
Hangouts αποδείχθηκε σταθερότερο και ταχύτερο, ενώ έδινε δυνατότητες ταυτόχρονης 
παρακολούθησης βίντεο μέσω youtube από διαφορετικά σχολεία, μοίρασμα οθόνης, κοινή 
χρήση επιφάνειας εργασίας, χρήση κάμερας κ.α. Επιπρόσθετα αξιοποιήθηκε και η πλατ-
φόρμα moodle (www.mathisis.org), με έμφαση στη χρήση των forum και blogs για επικοι-
νωνία και συνεργασία των μαθητών και μαθητριών της Δ’ τάξης, τόσο του Αγίου Σπυρίδωνα 
Λευκωσίας, όσο και του Δημοτικού Κάμπου-Τσακκίστρας (συμπλεγματοποίηση των μαθη-
τριών Δ’ και Ε’ τάξης) και της Γαύδου (μαθήτρια Δ’ τάξης). Σύμφωνα με τους Βetts & Glogoff 
(2004), η αξιοποίηση blogs και άλλων εργαλείων web 2.0 έχουν θετικά αποτελέσματα στη 
μάθηση, ειδικά στην ανάπτυξη γραπτού λόγου.  

Πριν από κάθε νέα διδακτική ενότητα, οι 3 εκπαιδευτικοί αφιερώναμε 1-2 συναντήσεις σε 
απογευματινό χρόνο για ανάπτυξη σεναρίου εφαρμογής, καθώς και πρόσθετου εκπαιδευ-
τικού υλικού, με έμφαση στις συνεργατικές δραστηριότητες.  
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Σχεδιάγραμμα 1: μεθοδολογία εργασίας 

Σύμφωνα με τον Slavin (1990), οι συνεργατικές δαστηριότητες είναι σημαντικές για τη μά-
θηση, καθώς εμπλέκουν ενεργά τους μαθητές στη μαθησιακή διαδικασία. Στο μάθημα, τα 
παιδιά του Αγίου Σπυρίδωνα κάθονταν σε ομάδες των 4 ατόμων. Σε δύο ομάδες υπήρχε 
από ένας φορητός υπολογιστής για άμεση επικοινωνία με τη μαθήτρια της Γαύδου και τις 
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μαθήτριες του Κάμπου (Α’ και Β’ Δημοτικού στο μάθημα της Β’ τάξης, Δ’ και Ε’ Δημοτικού 
στο μάθημα Επιστήμης της Δ’ τάξης). Η μαθήτρια του Αγίου Σπυρίδωνα που χειριζόταν τον 
υπολογιστή λειτουργούσε ως ο σύνδεσμος της ομάδας της με τα απομακρυσμένα παιδιά, 
όταν εργάζονταν με δραστηριότητες συνεργατικές εντός ομάδαςΓια επικοινωνία σε επίπεδο 
τάξης, οι μαθήτριες και των δύο απομακρυσμένων σχολείων μπορούσαν να δούν και να 
μιλήσουν μέσω του βιντεοπροβολέα και του διαδραστικού πίνακα του Αγίου Σπυρίδωνα. 

 

Εικόνα 1: Ενσωμάτωση μαθήτριας σε επίπεδο ομάδας 

Στα σενάρια που δημιουργήθηκαν, δόθηκε έμφαση στη θεματολογία που αφορούσε κυρίως 
το φυσικό περιβάλλον, μια και μπορούσε να αξιοποιηθεί η μοναδική εμπειρία που είχαν οι 
μαθήτριες από το χώρο στον οποίο ζουν. . Η προσέγγιση αυτή βασίζεται στην αντίληψη ότι 
η γνώση επιτυγχάνεται ως το αποτέλεσμα εσωτερικών και εξωτερικών συνθηκών που σχετί-
ζονται τόσο με το μαθητή όσο και με την ίδια τη δραστηριότητα (Ragan και Smith, 1996). 
Γινόταν αξιοποίηση αυτών των εμπειριών αλλά και των γνώσεων, στα πλαίσια συζητήσεων 
σε επίπεδο τάξης (με τηλε-ένταξη των μαθητριών, αλλά και σε επίπεδο ομάδας. Τα παιδιά 
είχαν τη δυνατότητα να εκφράσουν τις γνώσεις και αντιλήψεις τους, και να αναθεωρήσουν 
κάποιες από αυτές μέσα από τη συζήτηση. Η μάθηση, σύμφωνα με τη σύγχρονη παιδαγω-
γική, αποτελεί μια διαδικασία σύγκρουσης και ενοποίησης μεταξύ της προϋπάρχουσας 
γνώσης και αντίληψης του παιδιού, και των όσων κατανοεί μέσω αυτού (Giordan, 1994).  

Για την εργασία στις ομάδες, πριν από κάθε μάθημα, δημιουργούσαμε οι εκπαιδευτικοί 
φύλλα εργασίας με δραστηριότητες που έπρεπε να ολοκληρωθούν από τα παιδιά, με συ-
γκεκριμένους ρόλους για το καθένα. Για την εργασία στις ομάδες ακολουθήθηκε η μεθοδο-
λογία "jigsaw" (Aronson & Patnoe, 2011). 

Η πρώτη ενότητα που είχε επιλεγεί, με διάρκεια 3 συναντήσεων (3x80 λεπτά) αφορούσε τα 
Δάση της Κύπρου και Ελλάδας (Γαύδου). Πολύ κοντά στην κοινότητα Κάμπου-Τσακκίστρας 
υπάρχουν κέδρα, είδος αυστηρά προστατευόμενο στην Κύπρο. Στη Γαύδο επίσης υπάρχουν 
τα δέντρα αυτά, κάτι άγνωστο για τα παιδιά του Αγίου Σπυρίδωνα (Λευκωσία). Μέσω των 
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τηλεδιασκέψεων, τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να παρουσιάσουν κλαδιά και καρπούς των 
δέντρων αυτών, και να συγκρίνουν με άλλα (πλατύφυλλα) δέντρα. Με θρυμματισμένο πάγο 
έγινε και προσομείωση χιονιού, ώστε να κατανοήσουν το λόγο που στις ορεινές περιοχές 
δεν υπάρχουν πλατύφυλλα δέντρα.  

 

Εικόνα 2: Υλικά και φύλλα εργασίας 

Τα παιδιά μελετούσαν στις ομάδες των υλικά που είχαν μαζέψει, παρουσίαζαν μέσω της 
κάμερας στα υπόλοιπα παιδιά της ομάδας τους, και συζητούσαν σύμφωνα με τα ερωτήμα-
τα των φύλλων εργασίας. Στη συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, είχαν την ευκαιρία τα 
παιδιά να αναθεωρήσουν τις απόψεις τους και να διορθώσουν τις εργασίες τους. Όταν 
χρειαζόταν να προβληθεί κάποια ταινία, αυτό γινόταν μέσω του μοιράσματος (youtube) του 
Google Hangouts. Συνήθως προβαλλόταν μια ταινία μικρής διάρκειας, συζητούσαν το πε-
ριεχόμενό της οι μαθητές σε επίπεδο ομάδας, και ακολουθούσε συζήτηση στην ολομέλεια. 

 

Εικόνα 3: Συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης 
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Στο σπίτι οι μαθητές της Δ’ δημοτικού είχαν την ευκαιρία να εργαστούν μέσω του διαδι-
κτυακού περιβάλλοντος mathisis.org (moodle) με δραστηριότητες που βασίζονταν σε εργα-
λεία web 2.0 (forum, blog, wikis). Επίσης υπήρχε ανοικτό δωμάτιο συζήτησης (chat) για να 
μπορούν να συνομιλούν (με κείμενο) και μετά τις ώρες λειτουργίας του σχολείου. Η μεθο-
δολογία αυτή ακολουθήθηκε σε όλα σχεδόν τα μαθήματα (συνολικά 3 ενότητες, 12x80 λε-
πτά). 

Πέρα από τη συμμετοχή των μαθητριών των απομακρυσμένων σχολείων στο μάθημα της 
Επιστήμης, είχαν την ευκαιρία να λάβουν μέρος και σε ενδοσχολικές γιορτές, όπως η Γιορτή 
του Δέντρου. Η γιορτή αυτή είναι αφιερωμένη στα πλεονεκτήματα που προσφέρουν τα δά-
ση στον άνθρωπο, και συνήθως διοργανώνεται μια εβδομάδα μετά τη Γιορτή των Γραμμά-
των (30 Ιανουαρίου). Μέσω τηλεδιάσκεψης, οι μαθήτριες και των δύο απομακρυσμένων 
σχολείων είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν το καλλιτεχνικό μέρος των υπολοίπων 
μαθητών, ενώ τραγούδησαν με τη χορωδία και διάβασαν ποιήματα. Η συμμετοχή σε μια 
τέτοια εκδήλωση βοηθά στην ένταξη των μαθητριών των δύο ακριτικών σχολείων στο σύ-
νολο των μαθητών του κεντρικού σχολείου (Άγιος Σπυρίδωνας) και ενισχύει την κοινωνικο-
ποίησή τους. 

Η τηλεσυνεργασίες της χρονιάς ολοκληρώθηκαν με επίσκεψη της γνωστής τραγουδοποιού, 
Ελένης Τσαλιγοπούλου, στο Δημοτικό Αγίου Σπυρίδωνα, όπου και συζήτησε με τα παιδιά 
μέσω τηλεδιάσκεψης, και μετά από δική τους παράκληση τους τραγούδησε. 

 

Εικόνα 4: Ολοκλήρωση της τηλεσυνεργασίας με τραγούδια 

Αποτελέσματα – Συμπεράσματα 

Κύριος στόχος ήταν η κοινωνικοποίηση των μαθητριών των απομακρυσμένων σχολείων, 
μέσω της ένταξής τους στο μάθημα Επιστήμης της Β’ και Δ’ δημοτικού, στο κεντρικό σχολείο 
(Άγιος Σπυρίδωνας) αλλά και της ένταξής τους σε ενδοσχολικές εκδηλώσεις. Αυτό, σε μεγά-
λο βαθμό επιτεύχθηκε, καθώς τα παιδιά και των 3 σχολείων είχαν αναπτύξει δεσμούς μετα-
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ξύ τους, ενώ θεωρούσαν (ειδικά τα παιδιά του Αγίου Σπυρίδωνα) δεδομένο το ότι θα γίνει 
τηλεδιάσκεψη με τα άλλα δύο σχολεία. Η ένταξη των παιδιών σε επίπεδο ομάδας με τη 
χρήση φορητών υπολογιστών και μαθητριών-συντονιστών ομάδας δούλεψε πολύ καλά, με 
εξαίρεση περιπτώσεις όπου τεχνικά προβλήματα, ειδικά στην περίπτωση τη Γαύδου, δεν 
επέτρεπαν την επικοινωνία. 

Τα παιδιά στα απομακρυσμένα σχολεία επιθυμούσαν τη σύνδεση στο μάθημα, όμως δεν 
ήταν εύκολο να εργαστούν μόνο τα παιδιά των συγκεκριμένων τάξεων, καθώς και τα υπό-
λοιπα παιδιά –ειδικά στην περίπτωση του Κάμπου-Τσακκίστας- επιθυμούσαν να συμμετέ-
χουν ταυτόχρονα όλα μαζί. Αυτό δυσκόλευε την πραγματοποίηση του ενός από τους στό-
χους που είχαμε θέσει, δηλαδή την εργασία μέσω τηλεδιάσκεψης συγκεκριμένων παιδιών, 
καθώς η δασκάλα θα δούλευε σε άλλο θέμα (π.χ. Μαθηματικά) με τα υπόλοιπα παιδιά. 

 

Εικόνα 5: Αξιοποίηση Skype για ανταλλαγή ευχών  

Δυσκολίες υπήρξαν στην επιλογή των θεμάτων, καθώς το αναλυτικό πρόγραμμα της Κύ-
πρου και της Ελλάδας διαφέρουν, τόσο ως προς το περιεχόμενο όσο και ως προς τους στό-
χους του μαθήματος της Επιστήμης (Φυσικής). Έτσι, για να δημιουργηθεί κοινό υλικό που 
να αφορά και τις δύο χώρες, έγινε ένας συνδυασμός Μελέτης Περιβάλλοντος και Φυσικής 
(Ελλάδα) με την Επιστήμη (Κύπρου).  

Σημαντικότερη δυσκολία που δυσκόλεψε την εργασία ήταν η προβληματική σύνδεση με το 
διαδίκτυο, καθώς η Γαύδος, ειδικά, δεν έχει ευρυζωνικό δίκτυο. Έτσι, σε αρκετές περιπτώ-
σεις, ήταν πολύ δύσκολη ή και αδύνατη ακόμη η επικοινωνία, και πολλές φορές αυτό γινό-
ταν κατά τη διάρκεια ενός μαθήματος.  

Ένα σημαντικό συμπέρασμα είναι πως η συγκεκριμένη μεθοδολογία μπορεί να εφαρμοστεί 
με μικρό σχετικά κόστος, καθώς το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε ήταν δωρεάν (Skype, 
Google Hangouts) αλλά και ο υπόλοιπος εξοπλισμός (κάμερα, βιντεοπροβολέας) έχουν σχε-
τικά μικρό κόστος. Έτσι, είναι εφικτή η επέκταση μιας τέτοιας εφαρμογής μεταξύ σχολείων, 
όχι μόνο για τηλε-ένταξη μαθητών αλλά και για διασχολικές συνεργασίες. 
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Φιλαναγνωσία: Γνωρίζω τον εαυτό μου και τους άλλους 
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Περίληψη 

Μέσα από ένα διαθεματικό και διασχολικό σενάριο το οποίο δημιουργήθηκε με αφορμή το 
βιβλίο «Το βιβλίο των μεγάλων ψυχολογικών αντιθέσεων» και υλικό δημιουργημένο σε 
πλατφόρμα ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης, οι μαητές είχαν τη δυνατότητα να επικοινωνή-
σουν με ποικίλους τρόπους και να μοιραστούν, σχολιάσουν, έργα που δημιούργησαν με 
λογισμικό σχεδιασμού εκπαιδευτικών παιχνιδιών. Επίσης, αλληλεπίδρασαν με συμμαθητές 
από απομακρυσμένα σχολεία δημιουργικά, στα πλαίσια των δραστηριοτήτων που είχαν 
δημιουργήσει. 4 δημοτικά σχολεία (1 στην Κύπρο και 3 στην Αθήνα) είχαν συνεργαστεί για 
μια περίοδο 2 μηνών. 

Λέξεις - κλειδιά: φιλαναγνωσία, συνεργατικά διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθησης 

Εισαγωγή 

Το σχολείο αποτελεί το χώρο όπου αναπτύσσονται δραστηριότητες που ενισχύουν την α-
νάπτυξη της φιλαναγνωσίας (Ποσλάνιε, 1990). Ο/η εκπαιδευτός είναι ο/η διαμεσολαβητής 
ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο (Γκίβαλου, 1994).  Αναγνωρίζοντας το σημαντικό αυτό ρό-
λο, μια ομάδα δασκάλων από Ελλάδα και Κύπρο δημιουργήσαμε ένα σενάριο καλλιέργειας 
της φιλαναγνωσίας και –παράλληλα- συναισθηματικής αγωγής, με επίκεντρο ένα βιβλίο 
(«Βιβλίο των μεγάλων ψυχολογικών αντιθέσεων») στο οποίο, με απλό και ελκυστικό τρόπο, 
παρουσιάζονται 10 δίπολα χαρακτήρων διαμετρικά αντίθετα μεταξύ τους (π.χ. «Εσωστρε-
φής και Εξωστρεφής»). Δημιουργήθηκαν δραστηριότητες σε ανοικτό περιβάλλον διαχείρι-
σης μαθησιακού περιεχομένου (moodle), καθώς και δραστηριότητες που θα γίνονταν μέσα 
στην τάξη, τόσο με παραδοσιακά μέσα (φύλλα εργασίας, τετράδιο) όσο και στον υπολογι-
στή. Αποφασίστηκε στο τέλος κάθε δίπολου να γίνεται μια τηλεδιάσκεψη και των 4 σχολεί-
ων, ώστε –αφού τα παιδιά σε επίπεδο τάξης αναλύσουν τα θετικά και αρνητικά κάθε χαρα-
κτήρα στο υπό εξέταση δίπολο- να υπάρξει συζήτηση σε διασχολικό επίπεδο και να συγκρί-
νουν αποτελέσματα. Η εφαρμογή χωρίστηκε σε 7 μαθήματα, διάρκειας 2 διδακτικών πε-
ριόδων ανά μάθημα. Η συνεργασία για το συγκεκριμένο μάθημα – σειρά μαθημάτων ξεκί-
νησε πριν την έναρξη της σχολικής χρονιάς, με δημιουργία του σεναρίου. Ως προαπαιτού-
μενα ορίστηκαν οι δεξιότητες χρήσης φυλλομετρητή, καθώς και οι δεξιότητες χρήσης πλατ-
φόρμας τηλεκπαίδευσης (Moodle) και e-portfolio (Mahara). 

Στόχοι 

Γενικός στόχος του σεναρίου είναι οι μαθητές να επικοινωνήσουν με ποικίλους τρόπους 
(σύγχρονα και ασύγχρονα) μέσα από την πλατφόρμα διαχείρισης μάθησης και να σχολιά-
σουν τις εργασίες και τα συμπεράσματά τους, μέσα από τη μελέτη του κάθε δίπολου σε 
επίπεδο ομάδας. Επίσης, να αλληλεπιδράσουν με τους συμμαθητές τους σε απομακρυσμέ-
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να σχολεία, τόσο στη διάρκεια του σχολικού χρόνου όσο και κατά τη διάρκεια του απογεύ-
ματος μέσω διαδικτύου. 

Επιμέρους στόχοι 

1. Γνωρίζοντας και κατανοώντας 
1.1 Οι μαθητές να γνωρίζουν τα βασικά στοιχεία  των χαρακτήρων του βιβλίου αναλύοντας 
τουλάχιστον ένα από αυτά. 
1.2  Οι μαθητές να κατανοούν τον διαφορετικό τρόπο αντίδρασης των ανθρώπων σε 
διάφορα γεγονότα και καταστάσεις ανάλογα με τον ψυχολογικό τύπο που ανήκουν και να 
αιτιολογούν με  παράδειγμα με αποδεκτό τρόπο.  
1.3 Οι μαθητές να γνωρίζουν τον τρόπο εργασίας μέσα σε  συνεργατικά διαδικτυακά 
περιβάλλοντα μάθησης,  συμμετέχοντας τουλάχιστον σε τρεις αντίστοιχες δραστηριότητες.  
1.4  Οι μαθητές να εφαρμόζουν και να συνθέτουν τμήματα πληροφοριών του κειμένου 
μελέτης σε ψηφιακές παραγωγές- προϊόντα παρουσιάζοντας και αναρτώντας τα έργα τους 
στον ειδικό χώρο που έχει σχεδιαστεί.   

2. Διερευνώντας και εντοπίζοντας 
2.1 Οι μαθητές να είναι σε θέση μελετώντας κάθε ζευγάρι χαρακτήρων του βιβλίου να 
εντοπίζουν τις διαφορές ανάμεσα στους δύο αντίθετους χαρακτήρες που εμφανίζονται 
κάθε φορά  αιτιολογώντας με κριτική ματιά την άποψή τους, με αποδεκτό τρόπο.  

3. Επικοινωνώντας 

3.1 οι μαθητές συνεργάζονται με τους υπόλοιπους και επικοινωνούν μέσα από τα ειδικά 
σχεδιασμένα για το λόγο αυτό περιβάλλοντα με τρόπο αποδεκτό 

3.2 οργανώνουν, σχεδιάζουν, επικοινωνούν τα έργα τους με τους υπόλοιπους μαθητές 

4. Συνδέοντας με τη ζωή 

4.1 οι μαθητές να αντιλαμβάνονται πως οποιαδήποτε συμπεριφορά και προσπάθεια 
επίλυσης ενός προβλήματος σχετίζεται με το χαρακτήρα και τον τρόπο αντίληψης των 
πραγμάτων 

4.2 οι μαθητές να είναι σε θέση με απλά παραδείγματα να εντοπίζουν, διακρίνουν 
καθημερινές συμπεριφορές και να τις συσχετίζουν με αντίστοιχους ψυχολογικούς τύπους 
που μελετούν στο βιβλίο. 

Μεθοδολογία 

1ο μάθημα: «Ας γνωριστούμε» 

Με την έναρξη της χρονιάς πραγματοποιήθηκε τηλεδιάσκεψη και των τεσσάρων σχολείων 
με τη χρήση του BigBlueButton και του Moodle. Το BigBlueButton είναι μια διαδικτυκή 
πλατφόρμα τηλεδιασκέψεων την οποία ενσωματώσαμε στο Mathisis.org (Moodle). Ενσω-
ματώσαμε επίσης τα Google Docs (Educational) και το Mahara, ώστε οι μαθητές με έναν 
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κωδικό ήταν συνδεδεμένοι με όλες τις πλατφόρμες (Moodle, Mahara, Google Docs) και εί-
χαν πρόσβαση στα μαθήματα, στο email και online office applications καθώς και στο 
eportfolio. Πριν το πρώτο μάθημα είχε γίνει ετοιμασία των μαθητών ώστε να μιλήσουν για 
το σχολείο τους και τον εαυτό τους. Στη συνέχεια εργάστηκαν σε μάθημα στο mathisis.org 
που είχε δημιουργηθεί ειδικά για γνωριμία με το περιβάλλον του moodle («Ας γνωριστού-
με»). Oι μαθητές είχαν την ευκαιρία να «μιλήσουν» για τον εαυτό τους μέσα από το φό-
ρουμ «Γράφω λίγα λόγια για τον εαυτό μου» αλλά και να σχολιάσουν τις αναρτήσεις των 
συμμαθητών τους. Δόθηκε και χρόνος (προαιρετικά) το απόγευμα ώστε όλα τα παιδιά να 
μιλήσουν μέσω του chat room (ελεύθερο κείμενο). 

 

Εικόνα 1. To υλικό που σχεδιάστηκε σε πλατφόρμα moodle 

2o μάθημα: «Το βιβλίο των μεγάλων ψυχολογικών αντιθέσεων» 

Για τα κοινά μαθήματα, έγινε επιλογή του βιβλίου (μετάφραση) «Το βιβλίο των μεγάλων 
ψυχολογικών αντιθέσεων». Το βιβλίο παρουσιάζει 10 ζευγάρια χαρακτήρων αντίθετα μετα-
ξύ τους (π.χ. «Απλός» και «Αναλυτικός»). Στο πρώτο μάθημα επιλέγηκε ένας βοηθός 
(Avatar) για να καθοδηγήσει τους μαθητές στη μελέτη των χαρακτήρων. Το περιεχόμενο και 
οι δραστηριότητες δημιουργήθηκαν στο moodle του mathisis.org και η εργασία γινόταν κυ-
ρίως στο σχολείο. 
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Εικόνα 2: το περιεχόμενο του πρώτου μαθήματος 

Στον βοηθό προστέθηκε και δυνατότητα εκφώνησης των δραστηριοτήτων 
(Anthropomorphic Conversational User Interface) και οδηγιών, ώστε να βοηθηθούν όλοι οι 
μαθητές ακόμα και αυτοί με μειωμένη αναγνωστική ικανότητα. Αυτό έγινε σε ορισμένες 
δραστηριότητες, με στόχο να εμπλουτιστούν αργότερα όλες. Τα avatars λόγω των δυνατο-
τήτων τους να συνδυάζουν περίπλοκες επικοινωνιακές λειτουργίες και να προσομοιώνουν 
τις έμφυτες τάσεις των ανθρώπων, η αξιοποίησή τους ήδη επιφέρει αξιόλογες εξελίξεις και 
αλλαγές στην εκπαιδευτική διαδικασία (Lester, Zettlemoyer, Grégoire & Bares 2004).  Το 
μάθημα αρχικά χωρίστηκε σε τέσσερις θεματικές ενότητες όσοι και οι χαρακτήρες που επε-
λέγησαν για να αναλυθούν. Συγκεκριμένα έγινε των: (α) Απλός και Αναλυτικός, (β) Ιδεαλι-
στής και Ρεαλιστής, (γ) Ατομιστής και Κοινωνικός και (δ) Εξωστρεφής και Εσωστρεφής. 

Οι μαθητές στην τάξη εργάζονταν σε ομάδες και μελετούσαν τα βιβλία με τους χαρακτήρες. 
Τις οδηγίες τις έδινε σε κάθε βήμα ο εικονικός βοηθός. Γινόταν σε επίπεδο τάξης συζήτηση 
και επεξήγηση των άγνωστων λέξεων και οι μαθητές σημείωναν στο τετράδιό τους τις λέ-
ξεις αυτές. Στη συνέχεια, παρατηρούσαν τις εικόνες σε επίπεδο ομάδας ώστε να εξηγήσουν 
το τι απεικονίζουν και το πώς οι εικόνες συνδέονται με τα χαρακτηριστικά του κάθε τύπου. 

Πρόσθετες δραστηριότητες δημιουργήθηκαν για κάθε ζευγάρι (δίπολο) χαρακτήρων μέσα 
από το ίδιο το moodle. Στόχος ήταν οι περισσότερες (συμπληρωματικές) δραστηριότητες να 
γινόντουσαν στο σπίτι στα πλαίσια της άτυπης μάθησης. Οι εισαγωγικές ολοκληρώνονταν 
στο σχολείο, όπου δινόταν η δυνατότητα να γίνει ανάγνωση των εργασιών των μαθητών με 
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στόχο να λάβουν ανατροφοδότηση ώστε να βελτιωθεί η αρχική εργασία. Στα παιδιά που 
δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο δόθηκε σε κάθε περίπτωση εναλλακτική εργασία σε 
μορφή φύλλου εργασίας. 

Για την επίτευξη των στόχων 1.1 και 2.1,  οι μαθητές κατέγραφαν τα θετικά και τα αρνητικά 
κάθε χαρακτήρα, τα θετικά σε κίτρινα post it και τα αρνητικά σε ροζ ή κόκκινα. Κάθε ομάδα 
αναρτούσε στον πίνακα τα δικά της θετικά και αρνητικά κάθε χαρακτήρα. Στη συνέχεια α-
κολουθούσε συζήτηση με όλες τις ομάδες ώστε να αποφασίσουν αν τα θετικά που εντόπισε 
μια ομάδα είναι όντως θετικά ή αρνητικά. Γινόταν η κατάλληλη μετακίνηση των σημειώσε-
ων ανάλογα με τις απαντήσεις. Με το τέλος της μελέτης του διπόλου, οι μαθητές σε επίπε-
δο τάξης είχαν συμφωνήσει για τα θετικά και αρνητικά του κάθε χαρακτήρα, σύμφωνα με 
τις δικές τους αντιλήψεις. 

 

Εικόνα 3: καταγραφή θετικών / αρνητικών κάθε χαρακτήρα 

3ο μάθημα: «Ζωγραφίζω τους χαρακτήρες» 

Για την επίτευξη του στόχου 3.2, στο μάθημα της Τέχνης, οι μαθητές σχεδίασαν, ζωγράφι-
σαν (δημιουργία-έκφραση) τη δική τους εκδοχή για το πώς βλέπουν τον απλό και αναλυτι-
κό. Τα έργα τους οι μαθητές είχαν τη δυνατότητα να τα ανεβάσουν στο λογαριασμό τους 
στο mahara και να τα μοιραστούν με άλλα παιδιά. Στο mahara, το οποίο αποτελεί πλατ-
φόρμα e-portfolio αλλά και κοινωνικής δικτύωσης, είχαν την ευκαιρία οι μαθητές να δη-
μιουργήσουν τις δικές τους ομάδες και να καλέσουν τους δικούς τους φίλους (σημείωση: 
μόνο οι χρήστες του mathisis.org που δημιουργήσαμε εμείς είχαν οποιαδήποτε πρόσβαση 
στο mahara). 

4o μάθημα: «Ιδεαλιστής και Ρεαλιστής» 

Αρχικά οι μαθητές μελέτησαν το δεύτερο δίπολο και εντόπισαν σε επίπεδο ομάδας τα χα-
ρακτηριστικά (θετικά και αρνητικά) κάθε χαρακτήρα. Με τη βοήθεια των υπολογιστών της 
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κάθε ομάδας, χρησιμοποίησαν το εργαλείο “Word Magnets” από τη συλλογή εργαλείων 
Triptico (http://www.triptico.co.uk) για να σημειώσουν στον πίνακα τα θετικά και αρνητικά 
του κάθε χαρακτήρα. Ο εκπρόσωπος κάθε ομάδας σημείωνε στο (διαδραστικό) πίνακα της 
τάξης τα χαρακτηριστικά που θεωρούσαν ως θετικά ή αρνητικά. Η κάθε τάξη αποτύπωσε τα 
δικά της αποτελέσματα (Print Screen) και τα ανέβασε στη συλλογή εικόνων (mahara) για να 
τα μοιραστούν όλα τα παιδιά. Mέσα από πρόσθετες δραστηριότητες που δημιουργήθηκαν 
για κάθε δίπολο, οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εργαστούν στο σχολείο, με τη βοήθεια 
των υπολογιστών, σε πρόσθετες εργασίες κατανόησης και πρακτικής εφαρμογής, μέσα από 
κουίζ, σταυρόλεξα, κρυπτόλεξα κ.α. 

Για την ενίσχυση παραγωγής γραπτού λόγου, αλλά και για τον έλεγχο κατανόησης των ι-
διαίτερων στοιχείων κάθε τύπου σε καθημερινές καταστάσεις (στόχοι 4.1, 4.2) δημιουργή-
θηκε δραστηριότητα υποβολής γραπτού λόγου. Δόθηκαν στους μαθητές κείμενα από δύο 
μύθους του Αισώπου («Τα κουτά βατράχια» και «Η χελώνα που ήθελε να πετάξει»). Αφού 
οι μαθητές διάβασαν τους δύο μύθους, τους ζητήθηκε σε επίπεδο ομάδας να γράψουν τον 
τύπο χαρακτήρα στον οποίο ταιριάζει η κάθε ιστορία. Σύμφωνα με τις κοινωνικές θεωρίες 
μάθησης η μάθηση δεν μεταδίδεται αλλά οικοδομείται. Έτσι, η  ερευνητική διάθεση των 
μαθητών και η διάθεση για γνώση που δημιουργείται από τα ανάλογα ενδιαφέροντα, μαζί 
με την ενεργή συμμετοχή των παιδιών μέσα στο σχολείο αποτελούν μία σωστή βάση για 
μία ολοκληρωμένη και σωστή διαδικασία μάθησης και κατάκτησης της γνώσης (Βerk et al., 
1995). 

5o μάθημα: «Ατομιστής και Κοινωνικός» 

Οι μαθητές στις ομάδες τους μελετούν τα κείμενα των δύο χαρακτήρων. Καταγράφουν τα 
χαρακτηριστικά του κάθε χαρακτήρα (θετικά και αρνητικά) σε φύλλο εργασίας. Στη συνέ-
χεια χρησιμοποιούν το διαδικτυακό εργαλείο Linoit για να καταγράψουν διαδικτυακά (σε 
επίπεδο ομάδας) τα θετικά και αρνητικά του κάθε χαρακτήρα με τη βοήθεια εικονικών 
stick-it notes. Σημαντικό πλεονέκτημα του Linoit η δυνατότητα να μοιραστούμε με  τις υπό-
λοιπες τάξεις τους πίνακες που κατασκευάζουμε και να επέμβει η μια τάξη στην εργασία 
της άλλης. Στη συνέχεια οι μαθητές εργάστηκαν με δραστηριότητα πολλαπλής επιλογής 
που επέτρεψε (σε ατομικό επίπεδο) να αξιολογήσουμε την κατανόηση από μεριάς μαθητών 
των χαρακτηριστικών του κάθε χαρακτήρα. Η αξιολόγηση δεν περιορίζεται σε 20 ερωτήμα-
τα πολλαπλής επιλογής αλλά επεκτείνεται και σε δραστηριότητες παραγωγής γραπτού λό-
γου. Στη δραστηριότητα “Παίζουμε μπάσκετ” οι μαθητές επέλεξαν τον αρχηγό της ομάδας 
καλαθόσφαιράς τους, ανάμεσα σε ένα παιδί με χαρακτηριστικά Ατομιστή και σε ένα άλλο 
με χαρακτηριστικά Κοινωνικού. Η κάθε απάντηση έπρεπε να δικαιολογηθεί. Η εργασία έγι-
νε στον υπολογιστή, ενώ δόθηκε εναλλακτική εργασία σε μαθητές που δεν είχαν πρόσβαση 
στο διαδίκτυο από το σπίτι. 

Στο σπίτι οι μαθητές επίσης οι μαθητές είχαν την ευκαιρία να εργαστούν σε πρόσθετη δρα-
στηριότητα ανάπτυξης γραπτού λόγου υπό τη μορφή φόρουμ. Μέσα από τη μελέτη των 
κειμένων της Ιστορίας Δ’ (Πολιτεύματα), έπρεπε να αποφασίσουν ποιο πολίτευμα θα ήθελε 
ο κάθε χαρακτήρας και να δικαιολογήσουν την απάντησή τους. 
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Μάθημα 6ο: «Εξωστρεφής και Εσωστρεφής» 

Το συγκεκριμένο δίπολο είναι και το τελευταίο με το οποίο εργάστηκαν οι μαθητές. Αφού 
μελέτησαν τα κείμενα στις ομάδες τους, ξεχώρισαν τα χαρακτηριστικά του κάθε χαρακτήρα 
(θετικά και αρνητικά) και χρησιμοποίησαν post-it notes στον πίνακα κάτω από τις αντίστοι-
χες στήλες. Ακολούθησε συζήτηση με όλα τα παιδιά της τάξης, και μετακινήθηκαν τα post-it 
ανάλογα με το τί συμφωνούσαμε ότι είναι θετικό ή αρνητικό. Η εργασία αυτή έγινε και από 
τα 4 σχολεία. Το κάθε σχολείο κατέγραψε τα δικά του θετικά και αρνητικά, όπως συμφώνη-
σαν τα παιδιά της κάθε τάξης ξεχωριστά, για αξιοποίηση στο μάθημα που θα ακολουθούσε. 
Στη συνέχεια οι μαθητές εργάστηκαν στις δραστηριότητες στο moodle. Η πρώτη δραστηριό-
τητα αποτελούσε αξιολόγηση (πολλαπλής επιλογής) της κατανόησης του κειμένου. Για το 
σπίτι ζητήθηκε από τα παιδιά να ολοκληρώσουν δραστηριότητα στην οποία ο κάθε μαθη-
τής έπρεπε να γράψει πώς θα συμπεριφερόταν ο κάθε χαρακτήρας σε ένα πάρτι (“Ώρα για 
πάρτι”). Στη δραστηριότητα αυτή έπρεπε να γράψουν πώς θα συμπεριφερθεί (και γιατί) ο 
κάθε χαρακτήρας, όταν τους καλέσουν σε ένα πάρτι γενεθλίων όπου -πέρα από το άτομο 
που γιορτάζει- δε θα γνωρίζουν κανένα άλλο παιδί. Για τα παιδιά που δεν είχαν στο σπίτι 
πρόσβαση στο διαδίκτυο, δόθηκε φύλλο εργασίας. 

7ο μάθημα: Ομαδική εργασία με όλα τα σχολεία 

Μέσω του Google Hangouts, πραγματοποιήθηκε η τελευταία τηλε-συνάντηση μελέτης των 
διπόλων πριν την τελική αξιολόγηση. Από το προηγούμενο μάθημα, η κάθε τάξη είχε συμ-
φωνήσει στα θετικά και αρνητικά του κάθε χαρακτήρα, τα οποία και πληκτρολόγησαν τα 
παιδιά σε ένα αρχείο. Με τη βοήθεια του πρόσθετου Symphonical, αναρτήθηκαν οι απα-
ντήσεις της κάθε τάξης ξεχωριστά ώστε στην οθόνη να φαίνονται οι απαντήσεις και των 4 
τάξεων. Στη συνέχεια ακολούθησε συζήτηση με τη συμμετοχή όλων των παιδιών και από τα 
4 τμήματα και έγιναν μετακινήσεις των χαρακτηριστικών από τη μία στήλη στην άλλη, κα-
θώς και διαγραφή των ίδιων χαρακτηριστικών που είχαν εντοπίσει οι μαθητές για κάθε χα-
ρακτήρα. Με το τέλος της συζήτησης, προέκυψε ένας τελικός πίνακας για κάθε χαρακτήρα 
με τα θετικά και αρνητικά του. Ακολούθησε ακόμη μια δραστηριότητα παραγωγής γραπτού 
λόγου, στην οποία τα παιδιά είχαν την ευκαιρία να αναρτήσουν τη δική τους απάντηση και 
να σχολιάσουν απαντήσεις των άλλων μαθητών. Στη δραστηριότητα “Ο εκπρόσωπος του 
σχολείου μας” τα παιδιά έπρεπε να επιλέξουν αν θα τους εκπροσωπεί ο Εξωστρεφάκης ή η 
Εσωστρεφούλα, και να δικαιολογήσουν την απάντησή τους.Το δίπολο αυτό ολοκληρώθηκε 
με τη δραστηριότητα του Σταυρόλεξου, το οποίο αντλούσε τις πληροφορίες του από το Λε-
ξιλόγιο των κειμένων, όπως δημιουργήθηκε στο moodle από τους δασκάλους των 4 σχο-
λείων. 

Αξιολόγηση 

Με την ολοκλήρωση του 7ου μαθήματος, πραγματοποιήθηκε και η αξιολόγηση των μαθη-
τών. Σε κάθε μάθημα και κάθε δραστηριότητα υπήρχε συντρέχουσα αξιολόγηση μέσω των 
δραστηριοτήτων. Με την ολοκλήρωση και του 4ου διπόλου, οι μαθητές εργάστηκαν (ατομι-
κά) σε δραστηριότητες αξιολόγησης που είχαν δημιουργηθεί τόσο σε έντυπη μορφή όσο 
και διαδικτυακά. Η γραπτή αξιολόγηση αφορούσε ερωτήματα που σχετίζονταν (και) με 
δραστηριότητες που είχαν προηγηθεί (π.χ. πώς θα αντιδρούσε ο Ατομιστής αν του ζητού-
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σαν οι Μικροί Εθελοντές να τους βοηθήσει να φτιάξουν και να πουλήσουν κουλουράκια για 
φιλανθρωπικούς σκοπούς). Η αξιολόγηση στον υπολογιστή ήταν πολλαπλής επιλογής με 
σύνολο 80 ερωτήσεων (20 για κάθε δίπολο). Σε κάθε μαθητή εμφανίζονταν μόνο 20 ερωτή-
σεις με διαφορετική σειρά και με τυχαία επιλογή από τη 'βιβλιοθήκη' των 80 ερωτημάτων. 
Ο κάθε μαθητής είχε την ευκαιρία να απαντήσει μόνο μια φορά σε κάθε διαδικτυακή αξιο-
λόγηση και με την ολοκλήρωσή της προβαλλόταν τόσο η βαθμολογία του όσο και οι λανθα-
σμένες απαντήσεις (με υπόδειξη της ορθής). 

Αναστοχασμός 

Κατά την εφαρμογή του σχεδίου εργασίας, εκτός από τις δυνατότητες που προσέφερε η 
χρήση των ΤΠΕ (όπως αυτές περιγράφηκαν στην παράγραφο Γ), αξιοποιήθηκε ένα μέσο πο-
λύ προσφιλές στους μαθητές προσφέροντας ένα σημαντικό κίνητρο, δόθηκε η ευκαιρία για 
προβληματισμό και συζήτηση πάνω σε θέματα ορθής χρήσης των ΤΠΕ και τα περιβάλλοντα, 
οι εφαρμογές και τα εργαλεία που αξιοποιήθηκαν συνέβαλαν στον εμπλουτισμό της διδα-
κτικής διαδικασίας, στην ανάπτυξη και στην αξιοποίηση γενικών και ειδικών δεξιοτήτων 
των μαθητών. Παράλληλα, η εφαρμογή του σχεδίου εργασίας συνέβαλε από την πλευρά 
των μαθητών στην καλύτερη αντίληψη του εαυτού τους, στην κατανόηση πολλών χαρακτη-
ριστικών της συμπεριφοράς τους και βοήθησε στη βελτίωση του κλίματος στην τάξη και στη 
σχολική κοινότητα γενικότερα. Δυσκολίες πρακτικής φύσης παρουσιάστηκαν με εργασίες 
που οι μαθητές θα ολοκλήρωναν στο σπίτι μέσω διαδικτύου. Μαθητές οι οποίοι από την 
αρχή είχαν δηλώσει πως δεν είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι, είχαν την ευκαι-
ρία να εργαστούν με φύλλα εργασίας. Η εργασία στις ομάδες είναι πολύ θετική για την α-
νάπτυξη συνεργατικών δεξιοτήτων. Όμως, η επιλογή της σύνθεσης της ομάδας δεν είναι 
πάντοτε εύκολη μια και σε αρκετές περιπτώσεις – ειδικά στην περίπτωση της Λευκωσίας- 
έπρεπε να γίνουν συχνά ανακατατάξεις εντός ομάδας.  

Βιβλιογραφικές αναφορές 

Berk, L., Winsler, A. (1995). Scaffolding Children's Learning: Vygotsky and Early Childhood 
Education. Washington, Dc: National Association for the Education of Young Children. 

Brenifier, O. (2012). Το βιβλίο των μεγάλων ψυχολογικών αντιθέσεων. Αθήνα: Πατάκης. 

Bruner, J. (1960). The Process of education. Cambridge, Mass.: Harvard University Press. 

Bruner, J.S. 1982. "The organization of action and the nature of adult-infant transaction." In 
The Analysis of Action. Cambridge: Cambridge University Press. 

Buckingham, D. (2007). Beyond Technology: Children's Learning in the Age of Digital Culture. 
Cambridge: Polity. 

Gardner, Η. (1991). The unschooled mind: How children think and how schools should teach. 
New York: Basic Books. 

Γκίβαλου, Α.(1994). Ο δάσκαλος ανάμεσα στο παιδί και το βιβλίο. Φιλαναγνωσία και 
παιδική λογοτεχνία (31-45). Αθήνα: Δελφίνι. 

1703

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Lloyd, M. (2012). Schooling at the Speed of Thought: Α blueprint for making schooling more 
effective. London: Spiderwize. 

Ποσλάνιεκ, Κ. (1990). Να δώσουμε στα παιδιά την όρεξη για διάβασμα. Αθήνα: 
Καστανιώτης. 

Schaffer, R. (1996). Social Development. Oxford: Blackwell. 

Slavin, R. E. (1995). Cooperative learning: Theory, research, and practice (2nd ed.). Boston: 
Allyn & Bacon. 

Smagorinsky P. 1996. "The Social Construction of Data: Methodological problems of 
investigating learning." In The Zone of Proximal Development. Retrieved April 30, 
2008. 

Vygotsky, L.S. 1978. Mind in Society: The Development of Higher Psychological Processes. 
Cambridge, MA: Harvard University Press. 

Vygotsky, L.S. 1986. Thought and Language. Cambridge, MA: MIT Press. 

1704

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://psych.hanover.edu/Vygotsky/Smagor.html


Από το ἄρχω … στην προστασία αρχαιοτήτων. ‘Ενα project με αφορμή τα Λεξιλογικά 
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Περίληψη 

Το άγχος για την κάλυψη της διδακτέας ύλης στην Αρχαία Ελληνική Γλώσσα στο Γυμνάσιο 
οδηγεί πολλές φορές στην απλή διεκπεραίωση της ενότητας των Λεξιλογικών. Η παρούσα 
εισήγηση έχει σκοπό να δείξει πώς μαθητές της Α΄ Τάξης, με αφορμή την ενότητα των Λεξι-
λογικών του ρήματος ἄρχω, οδηγήθηκαν σε προβληματισμό κι ενσυναίσθηση γύρω από το 
θέμα της προστασίας αρχαιοτήτων, καθώς και δημιουργική αξιοποίηση ψηφιακών εργα-
λείων Web 0.2., με στόχο την ανάδειξη των συμπερασμάτων τους, την κοινοποίηση των τε-
λικών προϊόντων τους κι, εν τέλει, την καλλιέργεια του ψηφιακού τους γραμματισμού. Με 
τη χρήση Ελεύθερων Λογισμικών και Λογισμικών Ανοιχτού Κώδικα (ΕΛ/ΛΑΚ), οι μαθητές 
μυήθηκαν όχι μόνο στη διαδικτυακή μάθηση (online learning) από το σπίτι, αλλά εργαζόμε-
νοι ομαδοσυνεργατικά, ολοκλήρωσαν ένα μικρό project, έξω από τα στενά όρια του γνω-
στικού αντικειμένου κι άμεσα συνδεδεμένο με τα βιώματά τους και την ήδη υπάρχουσα 
εξοικείωσή τους με τις Νέες Τεχνολογίες.    

   Λέξεις - κλειδιά: Λεξιλογικά, Αρχαία Ελληνική Γλώσσα, αρχαιότητες, ΕΛ/ΛΑΚ, Web 0.2., 
project 

Εισαγωγή 

Με τη ραγδαία ανάπτυξη των ΤΠΕ στην εποχή μας είναι καίριας σημασίας οι μαθητές να 
καλλιεργήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό, ώστε να είναι ικανοί να επιλέγουν, να συνθέ-
τουν και να παράγουν πληροφορίες, χρησιμοποιώντας με τον κατάλληλο τρόπο τα ψηφιακά 
εργαλεία. Η σωστή αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαίδευση αναμφισβήτητα μεγιστοποιεί το 
μαθησιακό όφελος για τους μαθητές, ενδυναμώνοντάς τους ακαδημαϊκά και προσωπικά, 
ενώ προωθεί την επαγγελματική εξέλιξη του εκπαιδευτικού με το να δημιουργεί και να ε-
μπλέκει τους μαθητές του σε νέα μαθησιακά περιβάλλοντα. Έτσι, ο μαθητής μαθαίνει πράτ-
τοντας (learning by doing), κατανοεί σε βάθος νοητικά απαιτητικές έννοιες, λαμβάνει άμεση 
ανατροφοδότηση και οικοδομεί ο ίδιος νέα γνώση (Bransford et al, 2000: 12-13). Επιπλέον, 
η Τεχνολογία της Επικοινωνίας και της Πληροφορικής παρέχει τη δυνατότητα στο σχολείο 
να ανοιχτεί στην κοινωνία, καθώς μέσω ψηφιακών εργαλείων, όπως blogs, wikis, κτλ., μπο-
ρούν να δημοσιοποιηθούν οι εργασίες των μαθητών και να σχολιαστεί η προσπάθειά τους 
διαδικτυακά κι από μέλη της εξωσχολικής κοινότητας.   

Σε αυτό το πλαίσιο, τόσο ο μαθητής όσο κι ο εκπαιδευτικός αναλαμβάνουν νέους ρόλους. Ο 
μαθητής εμπλέκεται ενεργά στην ίδια του τη μάθηση και γίνεται ο ίδιος ερευνητής κι επι-
στήμονας. Από την άλλη, ο εκπαιδευτικός αποκτά μία ευρεία προοπτική όσον αφορά τη 
μαθησιακή διαδικασία, καθώς παρακολουθεί τον μαθητή του να μαθαίνει, αλλά και γιατί 
δεν είναι πια απομονωμένος στα στενά όρια της τάξης του, αφού, επικοινωνώντας κι ο ί-
διος με άλλους συναδέλφους κι ανταλλάσσοντας πηγές και πληροφορίες, αποτελεί μέλος 
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διαδικτυακών δυναμικών και υποστηρικτικών εκπαιδευτικών κοινοτήτων (Bransford et al, 
2000: 19-21).  

Η περιγραφείσα δραστηριότητα ανήκει στο μοντέλο της μικτής μάθησης, με την έννοια ότι 
ένα μέρος της διεκπεραιώνεται στο σχολείο, ενώ ένα άλλο μέσω του διαδικτύου, στο πλαί-
σιο του οποίου ο μαθητής προσεγγίζει το ψηφιακό υλικό βάσει του δικού του χρόνου και 
ρυθμού (Vander & Schneider, χ.χ.). Σύμφωνα με έρευνες που έχουν γίνει, η ψηφιακή και 
μικτή μάθηση οδηγεί τους μαθητές σε ακαδημαϊκή επιτυχία, καλλιεργώντας τους την κριτι-
κή σκέψη μέσα σε ένα αλληλεπιδραστικό, συνεργατικό κι ευέλικτο περιβάλλον μάθησης 
(Vander, 2012).     

Η ιδέα για την εφαρμογή της συγκεκριμένης δραστηριότητας δόθηκε στο μάθημα της Αρ-
χαίας Ελληνικής Γλώσσας για την Α΄ Τάξη Γυμνασίου στην ενότητα 14 στο Β1 μέρος (Λεξιλο-
γικός Πίνακας ἄρχω). Με αφορμή τη λέξη «αρχαιοκάπηλος» του πίνακα, ξεκίνησε μία συζή-
τηση γύρω από το λαθρεμπόριο αρχαιοτήτων και τις λαθρανασκαφές, ιδιαίτερα στις Κυ-
κλάδες. Τον διάλογο πυροδότησε και η δημόσια δήλωση του ηθοποιού Τζόρτζ Κλούνεϊ για 
την επιστροφή των γλυπτών του Παρθενώνα από το Βρετανικό Μουσείο στην Ελλάδα. Α-
ποφασίσαμε, λοιπόν, με τους μαθητές να κάνουμε ένα μικρό project γύρω από το θέμα με 
τη συνδρομή δωρεάν ψηφιακών λογισμικών κι εφαρμογών. Οι 22 μαθητές του τμήματος θα 
εργάζονταν, κατά κύριο λόγο, σε ομάδες.  

Προϋποθέσεις 

Προαπαιτούμενο για την πρόσβαση των μαθητών στην ψηφιακή πλατφόρμα ted ed ήταν 
κάποιοι να έχουν υπολογιστή στο σπίτι, σύνδεση με το Διαδίκτυο και φυλλομετρητή Ιστού. 
Απαραίτητο ήταν, επίσης, να περιηγηθώ με τους μαθητές μου στα ψηφιακά περιβάλλοντα 
κι εργαλεία που θα χρησιμοποιούσαν (ted ed, edmodo, gosoapbox, storybird, goanimate, 
thinglink, scoop.it και Impress του Openoffice ή Powerpoint της Microsoft), εξηγώντας τους, 
παράλληλα, τι αναμένεται να κάνουν (Hosler, 2013). Αυτό πραγματοποιήθηκε εκτός σχολι-
κού ωραρίου σε αίθουσα με υπολογιστή και βιντεοπροβολέα. Επιπλέον, η ομάδα που έ-
φτιαξε το animation στο GoAnimate χρειάστηκε να ζητήσει τη βοήθεια της καθηγήτριας των 
Αγγλικών, καθώς στο λογισμικό δεν υπάρχει για τους διαλόγους η επιλογή της ελληνικής 
γλώσσας.  

Μιλώντας γενικότερα, σημαντική είναι και κάποια στοιχειώδης εξοικείωση των μαθητών με 
το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης, γι’ αυτό και είναι καλό να έχουν προηγηθεί κά-
ποιες μικρές ομαδικές εργασίες στο πλαίσιο των φιλολογικών μαθημάτων. Τέλος, απαιτού-
νται συγκεκριμένες δεξιότητες και από τον εκπαιδευτικό. Η επιμόρφωση κι εκπαίδευσή του 
με στόχο την επάρκεια γύρω από τη σωστή χρήση ψηφιακών εργαλείων και λογισμικών 
είναι εκ των ων ουκ άνευ στη σημερινή κοινωνία της εικόνας και της πληροφορίας.  

Διδακτικοί Στόχοι 

Οι γενικοί κι ειδικοί σκοποί συνάδουν με αυτούς που διατυπώνονται στο Διαθεματικό Ε-
νιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και στο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
(Α.Π.Σ.) Αρχαίας Ελληνικής Γλώσσας για το Γυμνάσιο (ΥΠΕΠΘ, 2003).  
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Περιγραφή ψηφιακής πλατφόρμας ted ed και του αναρτηθέντος σε αυτήν υλικού 

Το ψηφιακό περιβάλλον ted ed προσφέρεται για μάθηση από το σπίτι, στο πλαίσιο της μι-
κτής μάθησης ή της αντίστροφης τάξης. Πρόκειται για μία πλατφόρμα που επιτρέπει στους 
εκπαιδευτικούς να δημιουργήσουν μαθήματα γύρω από βίντεο που ανακτούν από το you 
tube. Έτσι, οι διδάσκοντες μπορούν να επιλέξουν ένα βίντεο απευθείας μέσα από την 
πλατφόρμα, ώστε να το παρακολουθήσουν οι μαθητές (Watch), και να κατασκευάσουν γύ-
ρω από αυτό δραστηριότητες, όπως στις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής κι ανοιχτού τύπου 
(Think), να διερευνήσουν περαιτέρω πηγές (Dig deeper), να συζητήσουν (ασύγχρονη μορφή 
επικοινωνίας- Discuss), κτλ. Η αξία του συγκεκριμένου λογισμικού έγκειται στο ότι το βίντεο 
παύει να είναι ένα απλό οπτικοακουστικό υλικό που εμπλουτίζει τη διδασκαλία, αλλά μπο-
ρεί να εμπλέξει πιο ενεργητικά τον μαθητή στην ίδια του τη μάθηση. Έτσι, χρησιμεύει ως 
σκαλωσιά που προωθεί και υποστηρίζει την εις βάθος κατανόηση από την πλευρά των μα-
θητών ενός πραγματικού προβλήματος και των συνεπειών του σήμερα. Παράλληλα, ο εκ-
παιδευτικός μπορεί να παρακολουθήσει τη δραστηριότητα των μαθητών στην πλατφόρμα 
και να προσφέρει ανατροφοδότηση στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Όσον αφορά τις ερω-
τήσεις πολλαπλής επιλογής, οι μαθητές ανατροφοδοτούνται άμεσα από το ψηφιακό περι-
βάλλον, το οποίο, σε περίπτωση λανθασμένης επιλογής, τους παραπέμπει ακριβώς στο 
χρονικό σημείο του βίντεο, όπου υπάρχει η απάντηση, κάτι που συνάδει με μία μάθηση 
περισσότερο προσωποποιημένη κι εξατομικευμένη (Vander & Schneider, χ.χ).  

 Το ted ed απαιτεί λογαριασμό και κωδικό χρήστη (ονοματεπώνυμο και e-mail). Σε αυτό το 
πλαίσιο, για την παρακολούθηση και την εκπόνηση των δραστηριοτήτων στην πλατφόρμα 
(http://ed.ted.com/on/LKHvPSi6), χώρισα τους 22 μαθητές του τμήματος σε 4 ομάδες (οι 
δύο είχαν από 5 μέλη και οι άλλες δύο είχαν από 6 μέλη). Έτσι, δημιουργήθηκαν μόνο τέσ-
σερις λογαριασμοί, ένας για κάθε ομάδα. Εδώ χρειάστηκε να ενημερώσω και τους γονείς 
των μαθητών εκείνων που θα άνοιγαν λογαριασμό με τα προσωπικά τους στοιχεία. Οι μα-
θητές αυτοί επιλέχθηκαν βάσει του κριτηρίου ότι είχαν υπολογιστή στο σπίτι, καθώς και 
σύνδεση στο Διαδίκτυο και φυλλομετρητή ιστού. Η παρακολούθηση του βίντεο και η εκπό-
νηση των δραστηριοτήτων στο σπίτι πραγματοποιήθηκε από τις ομάδες το Σαββατοκύρια-
κο, ώστε να υπάρχει άνεση χρόνου.    

Στην πλατφόρμα επέλεξα το ντοκιμαντέρ «Οι Τυμβωρύχοι των θεών και της Ιστορίας μας», 
διάρκειας περίπου μίας ώρας. Οι ομάδες έπρεπε, αφού το παρακολουθήσουν (1ο βήμα: 
Watch), να απαντήσουν σε 15 ερωτήσεις (2ο βήμα: Think). Στην 3η δραστηριότητα (Dig 
Deeper) η κάθε ομάδα έπρεπε να διερευνήσει ένα θέμα: η 1η ομάδα έπρεπε να παρουσιά-
σει στην τάξη τη συμβολή του Απειρανθίτη μαθηματικού Μιχάλη Μπαρδάνη στην πάταξη 
της αρχαιοκαπηλίας και των λαθρανασκαφών (http://apeiranthos-
naxos.blogspot.gr/2012/09/a.html), η 2η και η 3η ομάδα έπρεπε να παρουσιάσουν τα βασι-
κά σημεία ενός διαδικτυακού άρθρου σχετικού με την αρχαιοκαπηλία στις Κυκλάδες 
(http://bit.ly/1rSOeoc) και η 4η να βρει την ετυμολογία και σημασία των λέξεων τυμβωρύ-
χος, αρχαιοκαπηλία, λαθρανασκαφή από την Πύλη για την Ελληνική Γλώσσα 
(http://www.greek-language.gr/greekLang) και το Βικιλεξικό (http://bit.ly/1fTheoB). Για τα 
ανωτέρω παρέπεμπα τους μαθητές σε συγκεκριμένες ιστοσελίδες σε φύλλα εργασίας που 
δόθηκαν στην κάθε ομάδα. Οι ομάδες για τις απαντήσεις τους χρησιμοποίησαν τον οδηγό 
παρουσίασης Powerpoint ή Impress και τις παρουσίασαν την επόμενη φορά στην τάξη σε 
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μία διδακτική ώρα, όπου κι ανατροφοδοτήθηκαν από την εκπαιδευτικό και την ολομέλεια. 
Αυτό που δεν συμπεριέλαβα στο συγκεκριμένο μάθημα ted ed ήταν το τμήμα της συζήτη-
σης (Discuss), καθώς δεν θα μπορούσε να πραγματοποιηθεί, αφού τα παιδιά λειτουργού-
σαν ως ομάδα κι όχι ατομικά ο καθένας, ώστε να εκτιμηθεί η συνδρομή τους. Για τον λόγο 
αυτό, δημιούργησα ένα ερώτημα στην ψηφιακή πλατφόρμα http://www.gosoapbox.com/. 
Οι μαθητές, από το σπίτι τους και μόνο με το όνομά τους και συγκεκριμένο κωδικό, έπρεπε 
να διατυπώσουν ένα επιχείρημα για τον επαναπατρισμό ελληνικών αρχαιοτήτων από ξένα 
μουσεία (Εικόνα 1).  

 

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο από τα επιχειρήματα των μαθητών στο gosoapbox 

Τα επιχειρήματά τους ανακεφαλαιώθηκαν από την εκπαιδευτικό και παρουσιάστηκαν συ-
νολικά στην τάξη μαζί με τις προαναφερθείσες εργασίες.  

Τα ΕΛ/ΛΑΚ στην υπηρεσία της προστασίας αρχαιοτήτων 

Τα ακόλουθα ΕΛ/ΛΑΚ κινούνται στο πλαίσιο των πολυγραμματισμών και της πολυτροπικό-
τητας (Kalantzis and Cope, 2001), καθώς συνδυάζουν πολλά σημειωτικά συστήματα μετά-
δοσης του μηνύματος (π.χ. εικόνα, βίντεο, γλώσσα, μουσική), ενώ προσανατολίζουν τη μά-
θηση προς τον «κοινωνικοπολιτισμικό εποικοδομητισμό», αφού ο μαθητής οικοδομεί τη 
γνώση, συμμετέχοντας κι αλληλεπιδρώντας σε ανοιχτά πλαίσια δραστηριοτήτων (εφαρμο-
γές Web 0.2.) (Κουτσογιάννης, κ.ά., 2014: 165).  

Mε τους δικούς μου κωδικούς οι μαθητές χρησιμοποίησαν τα ψηφιακά εργαλεία σε συνε-
χόμενο διδακτικό δίωρο στο εργαστήρι της Πληροφορικής. Συγκεκριμένα, με το storybird 
(http://bit.ly/1pT1PhJ) οι μαθητές δημιούργησαν τη δική τους ψηφιακή ιστορία σχετική με 
το θέμα μας. Πρόκειται για δωρεάν λογισμικό, το οποίο περιέχει όμορφες εικόνες, από τις 
οποίες μπορεί κάποιος να επιλέξει και να γράψει τη δική του εκδοχή μιας ιστορίας. Το πε-
ριβάλλον παρέχει τη δυνατότητα δημιουργίας εικονικής τάξης, στην οποία, εντασσόμενοι οι 
μαθητές, μόνο με όνομα και κωδικό χρήστη, μπορούν να συνομιλήσουν και να συνεργα-
στούν μεταξύ τους διαδικτυακά, ώστε να δημιουργήσουν από κοινού την ιστορία τους χω-
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ρίς χωροχρονικούς περιορισμούς. Σε αυτήν την περίπτωση ο διδάσκων μπορεί να παρακο-
λουθεί την online δραστηριότητα και συνεισφορά των μαθητών, ώστε να διασφαλίσει την 
ενεργή συμμετοχή τους. Όσον αφορά τους δικούς μου μαθητές, λόγω έλλειψης χρόνου και 
του μικρού της ηλικίας των παιδιών, δεν δημιούργησα ξεχωριστούς λογαριασμούς. Έτσι, η 
1η ομάδα μαθητών μπήκε στην πλατφόρμα, όπου συνδύασαν 5 εικόνες, πρόσθεσαν δική 
τους αφήγηση σχετική με το θέμα κι έφτιαξαν μία ιστορία με τίτλο «Όχι στην κλοπή της ι-
στορίας», όπως φαίνεται στην Εικόνα 2.  

 

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο από την ιστορία της 1ης ομάδας στο storybird 

Η δεύτερη ομάδα έφτιαξε ένα ψηφιακό κινούμενο σχέδιο (animation) χρησιμοποιώντας το 
δωρεάν online λογισμικό GoAnimate (http://bit.ly/PU9sDF) (Εικόνα 3).  

 

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο από το animation της 2ης ομάδας στο goanimate 

Το συγκεκριμένο περιβάλλον είναι ιδιαίτερα φιλικό κι ελκυστικό, καθώς μπορεί κάποιος να 
επιλέξει τη σκηνή, τους χαρακτήρες, τους διαλόγους, οι οποίοι μπορεί να ακούγονται και με 
τη φωνή του χρήστη. Οι μαθητές εδώ χρειάστηκε να ασχοληθούν αρκετά με τη συγγραφή 
του σεναρίου και την απόδοση των διαλόγων στην Αγγλική γλώσσα.  
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Η τρίτη ομάδα επεξεργάστηκε μία φωτογραφία -την «ανέβασαν» (upload) από το Διαδίκτυ-
ο- από το ντοκιμαντέρ «Τυμβωρύχοι των θεών», την οποία μετέτρεψαν σε υπερμεσική με 
το ελεύθερο online λογισμικό thinglink (http://bit.ly/1iNACYY). Σε διάφορα σημεία της φω-
τογραφίας έβαλαν ετικέτες-επισημάνσεις (tagging) που αποτελούν υπερσυνδέσμους για 
άρθρα, βίντεο, άλλες φωτογραφίες, κτλ. Ο χρήστης, έτσι, αλληλεπιδρά με την εικόνα και 
κινητοποιείται να εξερευνήσει τις πληροφορίες που βρίσκονται «μέσα της». Σε πλαίσιο, εν 
είδει υποσημείωσης, περιγράφεται πού παραπέμπει το κάθε εικονίδιο, ώστε ο χρήστης να 
πλοηγείται ευκολότερα, όπως φαίνεται στην Εικόνα 4.   

 

Εικόνα 4: Η διαδραστική φωτογραφία της 3ης ομάδας στο thinglink 

Η τέταρτη ομάδα επέλεξε υλικό από το Διαδίκτυο σχετικό με την προστασία αρχαιοτήτων 
και την αρχαιοκαπηλία, το οποίο συγκέντρωσε κι ανήρτησε στο Scoop.it 
(http://www.scoop.it/t/cortithl). Έτσι, γράφοντας λέξεις-κλειδιά, το scoop.it εμφάνισε πολ-
λά αποτελέσματα, όπως οι μηχανές αναζήτησης. Στη συνέχεια, οι μαθητές επέλεξαν αυτά 
που ήθελαν να αναρτήσουν, προσθέτοντας όμως και τα δικά τους σχόλια για την κάθε πη-
γή, ώστε να παρακινήσουν τους συμμαθητές τους, κι άλλους χρήστες, για περαιτέρω διε-
ρεύνηση του θέματος. Δημιουργήθηκε, λοιπόν, ένας ιστότοπος, εν είδει ηλεκτρονικού πε-
ριοδικού.  

Τα ανωτέρω προϊόντα των ομάδων κοινοποιήθηκαν σε όλη την τάξη μέσω της διαδικτυακής 
πλατφόρμας edmodo. Οι μαθητές, με κωδικό που τους έδωσα, μπόρεσαν να εισέλθουν στο 
ψηφιακό περιβάλλον, που είναι ιδιαίτερα ασφαλές κι εύχρηστο ακόμη και στις μικρές ηλι-
κιακά ομάδες παιδιών. Σε αυτό το πλαίσιο, μπόρεσαν και γονείς να παρακολουθήσουν τη 
δουλειά των παιδιών τους και του τμήματος, γενικότερα.    

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση αποτελεί κρίσιμο παράγοντα στη μάθηση, καθώς παρέχει πληροφορίες για 
την επίτευξη των αρχικών στόχων. Παρατηρήθηκε ενεργός συμμετοχή κι αλληλεπίδραση 
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μεταξύ των μαθητών, καθώς ασχολήθηκαν με κάτι που είχε νόημα γι’ αυτούς κι ανταποκρι-
νόταν στα ενδιαφέροντά τους. Επιπλέον, κατόρθωσαν να αφομοιώσουν σύνθετες έννοιες 
και να καλλιεργήσουν τον ψηφιακό γραμματισμό τους (Κουτσογιάννης, κ.ά., 2014: 
36,56,107) μέσα από τη λειτουργική χρήση Web 0.2. ψηφιακών εργαλείων και των τελικών 
προϊόντων τους. Το ότι αξιοποιήθηκαν πολυμεσικοί τρόποι μετάδοσης της νέας γνώσης (ο-
πτικοακουστικό υλικό, κείμενο) είχε ως αποτέλεσμα τη διαφοροποίηση της γνώσης και την 
ανταπόκριση στα διαφορετικά μαθησιακά στυλ των μαθητών (Wang, 2010: 48-49). 

Τα τελικά προϊόντα παρουσιάστηκαν στην ολομέλεια της τάξης. Η επίδοση των μαθητών 
αξιολογήθηκε ως προς συγκεκριμένα κριτήρια/ρουμπρίκες αξιολόγησης (Αλεβυζάκη, 2008: 
53-64): την πληρότητα του περιεχομένου, την κριτική σύνθεση των πηγών (ομάδα Scoop.it), 
τη δημιουργικότητα των διαλόγων/ιστοριών (ομάδες εικόνων κι animation), τη γλωσσική 
έκφραση, τη χρήση πολυμεσικών εφαρμογών και τη συνεργατικότητα των μελών των ομά-
δων. Επιπλέον στόχοι που επιτεύχθησαν μέσα από την εφαρμογή των συγκεκριμένων ψη-
φιακών εργαλείων αφορούν την καλλιέργεια του νέου γραμματισμού με τη χρήση της πο-
λυτροπικότητας και, γενικότερα, των ΤΠΕ ως μέσο πρακτικής γραμματισμού, διερεύνησης κι 
επικοινωνίας. Οι μαθητές μυήθηκαν στη νέα κειμενικότητα μέσα από τη χρήση υπερσυνδέ-
σμων αλλά και μέσω της διαδραστικότητας με ψηφιακά εργαλεία που αντιστρατεύονται 
την παραδοσιακή γραμμική αναγνωστική προσέγγιση (Κουτσογιάννης, κ.ά., 2014: 102, 108).  

Πολλοί μαθητές επεσήμαναν ότι ένιωσαν με το ted ed σαν να συνεχίζεται η μάθηση εκτός 
σχολείου, την οποία υπεύθυνοι να διαχειριστούν ήταν οι ίδιοι βάσει των δικών τους ρυθ-
μών, καθώς μπορούσαν, χωρίς χωροχρονικούς περιορισμούς, να ανατρέξουν στο αναρτη-
θέν υλικό. Έτσι, προχωρούσαν στις επόμενες δραστηριότητες, όταν ένιωθαν ότι είχαν κατα-
κτήσει προηγουμένως βασικές έννοιες (Horn, 2013). Σημαντική ήταν και η άμεση ανατρο-
φοδότηση στις απαντήσεις τους. Οι ομάδες που έφτιαξαν κόμικ με το storybird και anima-
tion με το GoAnimate εκφράστηκαν με ενθουσιασμό, καθώς ένιωσαν ότι οι ίδιοι συνεργατι-
κά δημιουργούσαν κάτι καινοτόμο που τους εξέφραζε τόσο προσωπικά όσο κι ως ομάδα. 
Για το thinglink βρήκαν ιδιαίτερα εντυπωσιακό το πώς μία εικόνα από στατική μετατρεπό-
ταν σε διαδραστική. Η ομάδα, τέλος, που αναδημοσίευσε διαδικτυακό υλικό στο scoop.it 
είπε ότι ένιωσε μεγάλη ευθύνη για την επιλογή των πηγών, αλλά και μεγάλη ικανοποίηση, 
καθώς επενέβησαν σε αυτό με δικά τους σχόλια.  

Η όποια δυσκολία του εγχειρήματος εντοπίστηκε στο να χρησιμοποιήσουν μαθητές αυτής 
της ηλικίας τις ΤΠΕ στο σπίτι, στο πλαίσιο της μάθησης. Εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψη ότι 
δεν έχουν όλα τα παιδιά πρόσβαση σε υπολογιστή και διαδίκτυο, κάτι που όμως δεν παρα-
τηρήθηκε στο συγκεκριμένο τμήμα. Τέλος, αρκετοί μαθητές υποστήριξαν ότι θα προτιμού-
σαν οι εργασίες τους να κοινοποιούνταν σε αυθεντικό αναγνωστικό κοινό μέσω ιστολογίου, 
ώστε να λάβουν ανατροφοδότηση κι από χρήστες εκτός σχολικού περιβάλλοντος.  

Όσον αφορά τη δική μου στάση, αφενός, συνειδητοποίησα ότι η σωστή αξιοποίηση των 
Νέων Τεχνολογιών μπορεί να εξασφαλίσει την ενεργή εμπλοκή των μαθητών κι, αφετέρου, 
ότι μπορούν να συμβάλλουν και στη δική μου επαγγελματική εξέλιξη, με τη μετατροπή μου 
από «αυθεντία» και πηγή γνώσεων σε καθοδηγητή των μαθητών. Η πρόκληση είναι να συ-
νειδητοποιήσουμε την επιτακτική ανάγκη να αναλάβουμε νέους πιο διευρυμένους ρόλους, 
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κάτι που, βέβαια, απαιτεί και τον ανάλογο χρόνο για εξοικείωση και πειραματισμό στη χρή-
ση ψηφιακών εργαλείων και λογισμικών Web 0.2.  

Αντί Επιλόγου  

Η συστηματική ένταξη των Νέων Τεχνολογιών στην εκπαίδευση δεν νοείται χωρίς τη μείω-
ση της διδακτέας ύλης και χωρίς την υιοθέτηση ενός πιο ευέλικτου αναλυτικού προγράμμα-
τος, με κέντρο τις ανάγκες της κάθε σχολικής μονάδας και στόχο τον ίδιο τον μαθητή. Άλ-
λωστε, οι Νέες τεχνολογίες Web 0.2., με την έννοια της χρήσης του Διαδικτύου ως μέσου 
αμφίδρομης επικοινωνίας, του οποίου το περιεχόμενο δεν καταναλώνεται απλώς, αλλά 
δημιουργείται, πιθανότατα θα αποτελέσουν συστατικό στοιχείο της εκπαίδευσης στο μέλ-
λον (Hargadon, 2008).   

Βιβλιογραφία – Δικτυογραφία 

Αλεβυζάκη, Ε. (2008). Ρουμπρίκες αξιολόγησης της επίδοσης μαθητών σε συνεργατικά πε-
ριβάλλοντα μάθησης. Μεταπτυχιακή Διπλωματική Εργασία: 
http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/2402/1/Alevizaki.pdf (ανακτήθηκε: 
7/6/2014).  

Bransford, J. D., et al. (eds) (2000). How People Learn: Brain, Mind, Experience and 
School. Washington, D. C.: National Academy Press: http://bit.ly/1cOaarR (ανακτήθη-
κε: 20/2/2014).  

Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) και Αναλυτικά Προγράμ-
ματα Σπουδών (Α.Π.Σ.) Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (2003): http://www.pi-
schools.gr/programs/depps/ (ανακτήθηκε: 27/4/2014).  

Hargadon, S. (2008). Moving Toward Web 2.0 in K-12 Education. Encyclopedia Britannica 
Blog: http://bit.ly/1iszxat (ανακτήθηκε: 26/2/2014).  

Hosler, A. (2013). Hybrid learning: How simple technology could change education: 
http://www.onlineschools.com/blog/hybid-learning-technology-change-education (α-
νακτήθηκε: 25/2/2014).  

Horn, M. (2013). Building motivation, instilling grit: The necessity of mastery-based, digital 
learning: http://bit.ly/1fj6yOw (ανακτήθηκε: 10/3/2014).  

Kalantzis, M. & Cope, B. (2001). Πολυγραμματισμοί (Ε2). Εγκυκλοπαιδικός οδηγός: 
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e2/index.html (ανα-
κτήθηκε: 6/6/2014).  

Κουτσογιάννης, Δ., Ακριτίδου, Μ., κ.ά. (2014). Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση 
εκπ/κών στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης. Τεύχος 3: κλάδος ΠΕ02, γ΄ έκδοση. Πά-
τρα: Υ.ΠΑΙ.Θ.  

Vander, A. T. & Schneider, C. (χ.χ.). How Digital Learning Contributes to Deeper Learning. 
Getting Smart. Think. Learn. Innovate: http://bit.ly/1gdz08R (ανακτήθηκε: 27/2/2014).  

1712

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://digilib.lib.unipi.gr/dspace/bitstream/unipi/2402/1/Alevizaki.pdf
http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309070368
http://www.nap.edu/openbook.php?isbn=0309070368
http://bit.ly/1cOaarR
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://www.pi-schools.gr/programs/depps/
http://bit.ly/1iszxat
http://www.onlineschools.com/blog/hybid-learning-technology-change-education
http://bit.ly/1fj6yOw
http://www.greek-language.gr/greekLang/studies/guide/thema_e2/index.html
http://bit.ly/1gdz08R


Vander, A. T. (2012). How Digital Learning is Boosting Achievement. Getting Smart: 
http://gettingsmart.com/2014/03/how-digital-learning-is-boosting-achievement/ (α-
νακτήθηκε: 27/2/2014).  

Wang, T.J. (2010). Educational Benefits of Multimedia Skills Training. TechTrends, Volume 
54, No 1, pp. 47-57: http://www.cc.ntut.edu.tw/~tjwang/tt-54-1.pdf (ανακτήθηκε: 
10/3/2014).  

 

1713

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014

http://gettingsmart.com/2014/03/how-digital-learning-is-boosting-achievement/
http://www.cc.ntut.edu.tw/%7Etjwang/tt-54-1.pdf


Γεύομαι και Ονειρεύομαι. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο 

Τσιγαρίδα Κωνσταντίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 

dtsigarida@hotmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία περιλαμβάνει ένα διδακτικό σενάριο, με τίτλο «Με Τέχνη......Γεύομαι 
και Ονειρεύομαι» που σχεδιάστηκε και εφαρμόστηκε σε μια τάξη Νηπιαγωγείου, με σκοπό 
την αξιοποίηση και ενσωμάτωση της Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στόχος της εργα-
σίας είναι το παιδί με την βοήθεια του υπολογιστή να έρθει σε επαφή με αντιπροσωπευτι-
κά έργα Τέχνης σχετικά με τα φρούτα και να αποκτήσει γνώσεις και διατροφικές συνήθειες. 
Για το σχεδιασμό των δραστηριοτήτων χρησιμοποιήθηκαν υπολογιστικά περιβάλλοντα και 
λογισμικά γενικής χρήσης και ανοικτού τύπου. Η παραδοσιακή διδασκαλία αντικαταστάθη-
κε από τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης, που προσέλκυσαν σε μεγάλο βαθμό 
το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών. Παρατηρώντας την συμπεριφορά των παι-
διών διαπιστώθηκε ένας έντονος ενθουσιασμός σε όλη την διάρκεια της εφαρμογής των 
δραστηριοτήτων. Τα παιδιά βίωσαν έντονα συναισθήματα χαράς, ευχαρίστησης, έκπληξης 
και επιθυμία επανάληψης των δραστηριοτήτων. Στο παρόν διδακτικό σενάριο είδαμε τον 
υπολογιστή σαν ένα δημιουργικό εργαλείο, που έχει την δυνατότητα να προσελκύσει το 
ενδιαφέρον των παιδιών της προσχολικής ηλικίας και να τα βοηθήσει να μάθουν με ένα 
ψυχαγωγικό τρόπο.  

Λέξεις - Κλειδιά: διδακτικό σενάριο, παιδί προσχολικής ηλικίας, Τ.Π.Ε., έργα τέχνης με 
φρούτα, μάθηση. 

Διδακτικό σενάριο 

Το παρουσιαζόμενο διδακτικό σενάριο είναι διαθεματικό, εμπλέκει δραστηριότητες που 
αξιοποιούν γνώσεις που συνδέονται με τις γνωστικές περιοχές που αναφέρονται στο Δια-
θεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος Σπουδών, (ΔΕΠΠΣ,2003), Γλώσσα, Μαθηματικά, 
Περιβάλλον, Δημιουργία και Έκφραση, Τεχνολογία. Η σαφής και ακριβής οργάνωση και δια-
τύπωση των στόχων παρέχει την δυνατότητα στα παιδιά να αναπτύξουν σε κάθε γνωστικό 
αντικείμενο δεξιότητες κοινωνικές, γνωστικές καθώς και να οικοδομήσουν στάσεις ζωής και 
αξίες. 

Με την αξιοποίηση και ενσωμάτωση της Τεχνολογία της Πληροφορικής και της Επικοινωνί-
ας (ΤΠΕ),στην εκπαιδευτική διαδικασία, σχεδιάζονται δραστηριότητες βασισμένες στις αρ-
χές των εποικοδομητικών και κοινωνιογνωστικών προσεγγίσεων για την μάθηση, που προ-
άγουν την αυτενέργεια, τη διερεύνηση, την επίλυση προβλημάτων, την αιτιολόγηση, τη 
διατύπωση συμπερασμάτων, τη δημιουργικότητα και την καινοτομία με απώτερο στόχο τη 
βελτίωση της ποιότητας της μάθησης. Έτσι το παιδί τοποθετείται στο επίκεντρο της διαδι-
κασίας και αλληλεπιδρά με το περιεχόμενο, την νηπιαγωγό, τους συμμαθητές του και την 
Τεχνολογία. Οι δραστηριότητες που δίνονται, παρέχουν τη δυνατότητα στα νήπια να κάνουν 
χρήση και να πειραματιστούν με αλλά και διαφορετικά από τα συνήθη του νηπιαγωγείου 
υλικά και μέσα. 
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Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Για την πραγματοποίηση και την ολοκλήρωση του σεναρίου θεωρείται απαραίτητη η πρό-
τερη εξοικείωση του παιδιού με το περιβάλλον του υπολογιστή. Τα παιδιά θα πρέπει να 
είναι, εξοικειωμένα με τα διαφορετικά μέρη και τις περιφερειακές συσκευές του Υπολογι-
στή (κεντρική μονάδα, οθόνη, πληκτρολόγιο, ποντίκι, εκτυπωτή, ηχεία),αλλά και με ορισμέ-
νες από τις βασικές δεξιότητες χρήσης του. Να έχουν εξασκηθεί στο να επιλέγουν να κά-
νουν αντιγραφή και επικόλληση, να σύρουν και να αφήνουν μια εικόνα. Επίσης να έχουν 
παίξει και εξοικειωθεί με διάφορα λογισμικά(Word, Tux Paint, Kidspiration), και την μηχανή 
αναζήτησης Google . 

Κατά τη διάρκεια όλης της χρονιάς, σε όλη την εκπαιδευτική διαδικασία, τα παιδιά θα πρέ-
πει να ενθαρρύνονται στην συγκρότηση ομάδων, μικρών στην αρχή και μεγαλύτερων στην 
συνέχεια, γεγονός που θα τα βοηθήσει στην καλή συνεργασία και επικοινωνία κατά την 
διάρκεια πραγματοποίησης των δραστηριοτήτων. 

Γενικός σκοπός. 

Να έρθουν σε επαφή με αντιπροσωπευτικά έργα τέχνης, σχετικά με τα φρούτα, και μέσα 
από αυτά, με διαδικασίες παρατήρησης, περιγραφής υιοθέτησης και συμβολικής αναπα-
ράστασης, να μάθουν για τα φρούτα καθώς και να αποκτήσουν διατροφικές συνήθειες. 

Επιμέρους στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
και ως προς την μαθησιακή διαδικασία. 

Μελέτη Περιβάλλοντος – Φυσικό περιβάλλον 

− Να κατανοήσουν ότι τα φρούτα αποτελούν βασικό και απαραίτητο στοιχείο της δια-
τροφή μας. 

− Να γνωρίσουν τις ποικιλίες των φρούτων και την χρησιμότητα τους. 
− Να ανακαλύψουν και να παρατηρήσουν τα δέντρα από τα οποία προέρχονται τα φρού-

τα. 

Μελέτη Περιβάλλοντος – Ανθρωπογενές περιβάλλον 
− Να εξοικειωθούν με τον ερευνητικό τρόπο μελέτης ενός ζητήματος. 
− Να αντιληφθούν την διαχρονική αξία των έργων Τέχνης. 
− Να αντιληφθούν ότι οι πίνακες ζωγραφικής αποτελούν ένα μέσο με το οποίο ο εκάστο-

τε καλλιτέχνης εκφράζει τον τρόπο σκέψης καθώς και τα συναισθήματα του. 
− Να εξοικειωθούν με την παρατήρηση και τη συλλογή στοιχείων γύρω από ένα έργο τέ-

χνης 
− Να εκτιμήσουν την αισθητική ποιότητα των εικόνων που είναι αποτέλεσμα της ισορρο-

πημένης σύνθεσης, της καθαρότητας στην σύλληψη και του έντονου χρώματος. 
− Να κατανοήσουν ότι οι πίνακες έχουν τον δικό τους κώδικα επικοινωνίας, την δική τους 

γλώσσα τα δικά τους σύμβολα και τις συμβάσεις. 
− Να υιοθετήσουν θετική στάση απέναντι σε σωστές διατροφικές συνήθειες και να τρο-

ποποιήσουν συμπεριφορές. 
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Γλώσσα 
− Να αποκτήσουν γνώσεις ικανοποιώντας τα ενδιαφέροντα τους. 
− Να προσπαθήσουν να συνθέσουν μια ιστορία λαμβάνοντας υπόψη τις εμπειρίες όλων 

των μελών της ομάδας.  
− Να εμπλουτίσουν τον προφορικό τους λόγο με νέες λέξεις, να δημιουργήσουν σύνθετες 

και παράγωγες λέξεις.  
− Να εκφραστούν λεκτικά, περιγράφοντας πράγματα και καταστάσεις. 
− Να καταγράψουν τα υλικά που χρειάζονται για να φτιάξουμε Φρουτοσαλάτα. 
− Να συνειδητοποιήσουν ότι ο γραπτός λόγος χρησιμοποιείται σαν εργαλείο επικοινωνί-

ας. 

Δημιουργία και έκφραση 
− Να ερμηνεύσουν και να εκτιμήσουν τις καλλιτεχνικές δημιουργίες αναπτύσσοντας την 

αισθητική τους εμπειρία και κρίση. 
− Να έρθουν σε επαφή με τα έργα Τέχνης και μέσα από αυτά να εκφραστούν καλλιτεχνι-

κά. 
− Να χρησιμοποιήσουν τα εικαστικά λογισμικά και να εκφραστούν καλλιτεχνικά. 

Μαθηματικά 
− Να βελτιώσουν την κριτική τους ικανότητα, την αναπαραστατική σκέψη και την παρα-

τηρητικότητα τους. 
− Να «ερμηνεύουν» τα στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες 

παρατήρησης και περιγραφής. 
− Να απαριθμήσουν φρούτα. 
− Nα συνδέσουν τον αριθμό με την ποσότητα. 
− Να αποκτήσουν αντίληψη του σχήματος, του μεγέθους και του χρώματος. Να συγκε-

ντρώνουν, να συγκρίνουν και να επεξεργάζονται δεδομένα (πίνακας διπλής εισόδου). 
− Να διατυπώνουν προβλήματα, να προτείνουν λύσεις και να επιλύουν προβλήματα. 
− Να απεικονίζουν σχέσεις σε πίνακες καταγραφής. 

Τεχνολογία 
− Να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο για εύρεση εικόνων και πληροφοριών, καθώς και τον 

κειμενογράφο, το λογισμικό παρουσίασης, στις αναζητήσεις και τις κατασκευές τους. 
− Να εξοικειωθούν με τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών. 
− Να αναπτύξουν μεταγνωστικές ικανότητες μέσα από την αφήγηση εμπειριών, και την 

άντληση πληροφοριών από ψηφιακές πηγές. 
− Να προσπαθήσουν να εκφραστούν με ψηφιακά μέσα. Να παράγουν πολυτροπικές πλη-

ροφορίες και να αναπτύσσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. 

Θεωρητική προσέγγιση 

Το σενάριο μας στηρίζεται στη θεωρία του εποικοδομισμού (constructivism)του Piaget και 
στις κοινωνικοπολιτιστικές προσεγγίσεις του Vygotsky σύμφωνα με τις οποίες η μαθησιακή 
διαδικασία συντελείται μέσα από συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαίσια (γλώσσα, αντιλή-
ψεις).Το παιδί κτίζει τον δικό του νοητικό κόσμο στηριζόμενο στις προηγούμενες γνώσεις 
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και εμπειρίες και δια μέσου της κοινωνικής αλληλεπίδρασης με τους συμμαθητές του, τον 
εκπαιδευτικό αλλά και το ευρύτερο κοινωνικό πλαίσιο. Ο εκπαιδευτικός έχει ρόλο διευκο-
λυντικό, άμεσο και καθοριστικό στην όλη διαδικασία. 

Έχει σαν στόχο, βασισμένο τις αρχές της αποκαλυπτικής μάθησης(discovery learning)του 
Bruner(1978), να κάνει την εκπαιδευτική διαδικασία ενδιαφέρουσα για τα παιδιά και να τα 
οδηγήσει στην μάθηση μέσα από την προσωπική διερεύνηση, πειραματισμό και ανακάλυ-
ψη. Έτσι τα παιδιά συζητούν, αναλύουν, ανταλλάσσουν απόψεις, προβληματίζονται, τρο-
ποποιούν καταστάσεις. Δραστηριοποιούνται ατομικά και ομαδικά διαμορφώνοντας την όλη 
διαδικασία έτσι ώστε να οδηγηθούν στην ενεργητική μάθηση(Θεωρία της δραστηριότητας-
activity theory ). 

H μεθοδολογική προσέγγιση της εργασίας σε ομάδες έχει σαν στόχο να καλλιεργήσει πρω-
τίστως την θετική αλληλεξάρτηση, την ατομική και συλλογική ευθύνη, την αμοιβαία ενθάρ-
ρυνση και την διευκόλυνση των προσπαθειών. Έτσι γίνεται άμεσα κατανοητό ότι η προ-
σπάθεια και η επιτυχία του καθενός συμβάλλει και στην επιτυχία των άλλων μελών της ο-
μάδας, καθώς όλοι οι μαθητές είναι υπεύθυνοι για την ολοκλήρωση της εργασίας ενεργώ-
ντας και συνεισφέροντας ο καθένας με τις δυνατότητες του, γεγονός που ενισχύει την α-
μοιβαία ενθάρρυνση και διευκόλυνση των προσπαθειών. Μέσα από την εργασία σε ομάδες 
προσδοκούμε τα μέλη της ομάδας όχι μόνο να διευκολύνουν και να συμβάλλουν στις προ-
σπάθειες των άλλων παιδιών αλλά ταυτόχρονα να φτάσουν στο σημείο να επαινούν, να 
ενθαρρύνουν και να επικροτούν τις προσπάθειες τους.(Johnson et al..,1993). 

Ωστόσο η δημιουργική αξιοποίηση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία με βάση το 
πραγματολογικό μοντέλο προσδοκά να δώσει έμφαση στη γνωστική και κοινωνική διάστα-
ση της χρήσης τους, να αποτελέσει συμπληρωματικό και δημιουργικό εργαλείο για τον σχε-
διασμό των δραστηριοτήτων, να καλλιεργήσει δεξιότητες, να οδηγήσει στην κατανόηση 
εννοιών και να καλλιεργήσει αξίες όπως η ομαδικότητα, η συνεργατικότητα και η αλληλο-
βοήθεια (Ζαράνης &Οικονομίδης, 2009 ). 

Μεθοδολογία 

Διάρκεια. 

Το σενάριο διήρκεσε 8 διδακτικές ώρες, για την πρώτη δραστηριότητα χρειάστηκαν δύο 
διδακτικές ώρες και για όλες τις υπόλοιπες μία. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι στο Νηπιαγω-
γείο η κάθε διδακτική ώρα διαρκεί, ανάλογα με το ενδιαφέρον των παιδιών από 20 έως 30 
λεπτά. 

Οργάνωση της τάξης και Υλικοτεχνική υποδομή 

Το σενάριο υλοποιήθηκε σε μια τάξη Νηπιαγωγείου με 20 νήπια, η οποία διαθέτει έναν η-
λεκτρονικό υπολογιστή, εκτυπωτή και προτζέκτορα. Η βιβλιοθήκη της τάξης έχει επίσης ε-
μπλουτιστεί με βιβλία τέχνης που τα παιδιά μας έφεραν από το σπίτι τους και περιέχουν 
ζωγραφικά έργα Ελλήνων και ξένων καλλιτεχνών 
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Όπως προανέφερα, στον υπολογιστή μας είναι ήδη εγκατεστημένα λογισμικά κατάλληλα 
για την ηλικία τους, έτσι υπάρχει: 
− Η δυνατότητα περιήγησης στο Διαδίκτυο 
− λογισμικό επεξεργασίας κειμένου(Word) 
− λογισμικό παρουσίασης(Power Point) 
− λογισμικό εικαστικής έκφρασης (Τux Paint), 
− Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης( Kidspiration). 
με τα οποία τα παιδιά έχουν έρθει σε επαφή κατά την διάρκεια προηγούμενων σεναρίων 
που πραγματοποιήθηκαν, κατά την διάρκεια όλου του χρόνου. 

Το σενάριο μας περιλαμβάνει ομαδικές δραστηριότητες που απευθύνονται α) στην ολομέ-
λεια της τάξης και β) σε μικρές ομάδες των δύο-τριών νηπίων που εργάζονται στη γωνιά του 
υπολογιστή. Ο χωρισμός και η λειτουργία της ομάδας ακολουθεί τους κανόνες της συνερ-
γατικής μάθησης. Mε το ξεκίνημα των δραστηριοτήτων του σεναρίου μας, υπενθυμίζονται 
στα παιδιά οι κανόνες που η ολομέλεια της τάξης αποφάσισε από την αρχή της χρονιάς α-
ναφορικά με το πότε, πως και πόσοι ασχολούνται κάθε φορά στον υπολογιστή.  Αυτό που 
συνήθως συμβαίνει είναι τα παιδιά να συνεργάζονται δύο-δύο μπροστά στην οθόνη του 
υπολογιστή, την ώρα που τα υπόλοιπα έχουν αναλάβει άλλες παράλληλες δράσεις στις γω-
νιές.  Όταν κάτι πρέπει να παρουσιαστεί στην ολομέλεια της τάξης τα παιδιά κάθονται στην 
θέση τους.(Ο υπολογιστής βρίσκεται στην γωνιά της συζήτησης) 

Το κλίμα συνεργασίας και αμοιβαίας αποδοχής που καλλιεργήθηκε στη τάξη σε όλη την 
διάρκεια της χρονιάς έγινε αισθητό τόσο στις δραστηριότητες που απευθύνονταν στην ο-
λομέλεια της τάξης, όσο σε αυτές που τα παιδιά έπρεπε να εργαστούν δύο-δύο. Κατά την 
εφαρμογή του παρόντος σεναρίου η πλειονότητα των παιδιών μπορούσε να χειρίζεται σε 
ικανοποιητικό βαθμό το ποντίκι και τις λειτουργίες του(επιλέγω, σύρω και αφήνω, επικολ-
λώ), ψάχνει πληροφορίες στο διαδίκτυο (Kid Rex), χρησιμοποιεί το πληκτρολόγιο, να γρά-
φει ή να αντιγράφει λέξεις στο λογισμικό Word, να ζωγραφίζει με το Τux Paint. 

Θα πρέπει να αναφερθεί, ότι ο ρόλος της νηπιαγωγού στην παραπάνω διαδικασία είναι 
υποστηρικτικός και διευκρινιστικός, οργανώνει τις δράσεις, παρέχει τα υλικά, καθοδηγεί 
εκεί που χρειάζεται, λαμβάνοντας πάντοτε υπόψη τις δυνατότητες των παιδιών, τα ενδια-
φέροντα τους, τις ανάγκες τους. Γίνεται αρωγός στις δυσκολίες, διαφορές, εντάσεις που 
μπορεί να προκύψουν, ενώ κύριο μέλημα της είναι η δημιουργία μιας ευχάριστης παιδα-
γωγικής ατμόσφαιρας.  

 Για την υλοποίηση του προγράμματος χρησιμοποιήθηκαν τα παρακάτω υπολογιστικά πε-
ριβάλλοντα και λογισμικά : 

− Πρόγραμμα πλοήγησης και μηχανή αναζήτησης στο διαδίκτυο. 

Λογισμικά γενικής χρήσης 
− Λογισμικό επεξεργασίας κειμένου Word 
− Λογισμικό παρουσίασης Power Point 
− Λογισμικό λογιστικού φύλλου Excel 
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Λογισμικά ανοικτού τύπου 
− Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspiration 
− Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης Hot Potatoes 
− Λογισμικό δημιουργίας Worlde. 

Περιγραφή του Σεναρίου. 

Το σενάριο πραγματοποιήθηκε τον Μάιο του 2014 και αποτελεί μέρος ενός σχεδίου εργα-
σίας σχετικό με την διαφορετικότητα με τίτλο «Εγώ, Εσύ και ο άλλος, ο Κοντινός και ο Μα-
κρινός», που διήρκεσε τρεις μήνες. Στα πλαίσια αυτού του σχεδίου και όταν μιλήσαμε για 
την διαφορετικότητα στο φαγητό, γεννήθηκε η επιθυμία στα παιδιά να γνωρίσουν τα 
φρούτα. ¨Έτσι αποφάσισαν να φέρουν φωτογραφικό υλικό από το σπίτι, αληθινά φρούτα 
που τα μυρίσαμε, τα αγγίξαμε τα γευτήκαμε και μετά ονειρευτήκαμε…. Στην συνέχεια απο-
φασίσαμε να φτιάξουμε μια Φρουτοϊστορία, με πίνακες ζωγράφων που θα κατεβάζαμε 
Τεχνολογίες στο σενάριο μας. Έτσι ξεκίνησε η πρώτη μας δραστηριότητα.  

Δραστηριότητες του Σεναρίου. 

1η Δραστηριότητα: «Ανακαλύπτω πίνακες ζωγραφικής με φρούτα» Γνωστική περιοχή: Με-
λέτη Περιβάλλοντος. Πρόγραμμα πλοήγησης και μηχανή αναζήτησης Google. 

1η ώρα 

Μπαίνοντας στην μηχανή αναζήτησης Google και από το λήμμα Εικόνες η ολομέλεια της 
τάξης είχε την δυνατότητα στον βιντεοπροβολέα να δει πίνακες Ελλήνων και Ξένων ζωγρά-
φων. Τα παιδιά στην ολομέλεια της τάξης, παρατηρούν, σχολιάζουν, εκφράζουν τις γνώσεις 
τους και θέτουν ερωτήματα σχετικά με τα φρούτα. Στη νηπιαγωγό, δίνεται η δυνατότητα να 
τα οδηγήσει να επικεντρωθούν στην αισθητική πλευρά των εικόνων, στην ποιότητα, στην 
σύνθεση στο χρώμα καθώς και στο να αντιληφθούν ότι οι πίνακες έχουν μια δική τους 
γλώσσα, που μπορεί να μας πει πολλά πράγματα. 

 

Οι πίνακες που ανακαλύψαμε στο διαδίκτυο. 
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2η ώρα 

Στη συνέχεια αποφασίσαμε να επιλέξουμε κάποιους από τους πίνακες που θα θέλαμε να 
χρησιμοποιήσουμε στην ιστορία μας. Τα παιδιά ήδη γνωρίζουν την διαδικασία της αντι-
γραφής, της επικόλλησης και της αποθήκευσης. Ανοίγουμε ένα φάκελο στην επιφάνεια ερ-
γασίας, τα παιδιά επιλέγουν τις εικόνες(μέχρι δύο) που επιθυμούν και τις αποθηκεύουν 
στον φάκελο. Όταν ολοκληρωθεί η διαδικασία γίνεται παρουσίαση των επιλογών της ομά-
δας. Ξαναβλέπουμε τους πίνακες που διαλέξαμε και ο καθένας προσπαθεί να μας αιτιολο-
γήσει την επιλογή του ή να πει κάτι για τον πίνακα που διάλεξε. 

 

1.2 Οι πίνακες που επέλεξαν τα παιδιά. 

 2η Δραστηριότητα: «Η Φρουτοιστορία μας» Γνωστική περιοχή: Γλώσσα - Λογισμικό παρου-
σίασης Power Point 

1η ώρα 

Σε πρότερη φάση έχουμε εκτυπώσει τους πίνακες που τα παιδιά επέλεξαν και στην γωνιά 
της συζήτησης, με την ολομέλεια της τάξης, τους βλέπουμε ξανά, τους παρατηρούμε, τους 
σχολιάζουμε και αποφασίζουμε να τους πλαστικοποιήσουμε και να τους τοποθετήσουμε σε 
πίνακα αναφοράς πάνω από τον υπολογιστή, ώστε να τους βλέπουμε καλύτερα όταν θα 
γράφουμε την ιστορία μας. Η νηπιαγωγός έχει ήδη ετοιμάσει το λογισμικό παρουσίασης 
Power Point με το οποίο τα παιδιά για πρώτη φορά έρχονται σε επαφή . Τα παιδιά είναι 
χωρισμένα σε ομάδες των δυο ατόμων και αρχίζουμε την ιστορία με την πρώτη ομάδα και 
με την στερεότυπη έκφραση «Μια φορά και έναν καιρό ήταν…..», η πρώτη ομάδα επιλέγει 
έναν πίνακα που γίνεται η πρώτη διαφάνεια, και η αφήγηση ξεκινά. Η νηπιαγωγός σε πρώ-
τη φάση καταγράφει αυτά που τα παιδιά λένε για την κάθε διαφάνεια. Η διαδικασία συνε-
χίζεται έως ότου όλες οι ομάδες πάρουν μέρος και έχουν επιλέξει τον επόμενο πίνακα που 
θα εξελίξει την ιστορία μας. 

2η ώρα 
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Στην επόμενη φάση θα προσπαθήσουμε να γράψουμε το κείμενο στην κάθε διαφάνεια. Και 
θέλοντας να εμπλέξουμε τα παιδιά, χωριζόμαστε σε ομάδες των δύο. H νηπιαγωγός αφη-
γείται και τα παιδιά προσπαθούν να γράψουν το κείμενο η λέξεις από αυτό, Εκεί που τα 
παιδιά δυσκολεύονταν η νηπιαγωγός βοήθησε σε αρκετές περιπτώσεις για την ολοκλήρωση 
της δραστηριότητας. Όταν τελειώσουμε προβάλουμε όλη την ιστορία από την αρχή στον 
προτζέκτορα με την νηπιαγωγό αρχικά να αφηγείται την ώρα της παρουσίασης αυτά που 
είπαν τα παιδιά, ενώ σε μια δεύτερη ανάγνωση που την ζήτησαν τα ίδια τα παιδιά, αυτοί 
ήταν οι αφηγητές και οι παρουσιαστές της ιστορίας. 

Μια φορά και έναν καιρό ήταν ένα χωριό το 
ΦΡΟΥΤΟΛΟΥΛΟΥΔΕΝΙΟ.

 

 

Η Φρουτοϊστορία μας. 
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3η Δραστηριότητα, : «Βρες τον σωστό αριθμό και τοποθέτησε τον στον πίνακα που ταιριά-
ζει». -Γνωστική περιοχή: Μαθηματικά(επανάληψη αριθμών1-5). - Λογισμικό Εννοιολογικής 
Χαρτογράφησης Kidspiration  

Η δραστηριότητα γίνεται στο περιβάλλον του λογισμικού Kidspiration, με το οποίο τα παι-
διά έχουν από πριν εξοικειωθεί. Χωρίζονται σε δύο ομάδες. Η μια ομάδα θα κατασκευάσει 
ένα ημιδομημένο φύλλο, αξιοποιώντας την πρότερη γνώση της σχετικά με το λογισμικό, 
ενώ η δεύτερη θα προσπαθήσει να το συμπληρώσει. Η πρώτη ομάδα με την βοήθεια της 
νηπιαγωγού επέλεξε να εισάγει στην βιβλιοθήκη του λογισμικού πίνακες, που έχουν αριθμό 
φρούτων από το ένα μέχρι το πέντε. Στη συνέχεια τοποθέτησαν τους πίνακες, στο φύλλο 
εργασίας και από κάτω έβαλαν τους αντίστοιχους αριθμούς τους οποίους πήραν πάλι από 
την βιβλιοθήκη του λογισμικού. Χρησιμοποιήσαμε τον ήχο, και καταγράψαμε την οδηγία 
της άσκησης, γεγονός που ενθουσίασε τα παιδιά. 

 

Το φύλλο που έφτιαξε η πρώτη ομάδα. 

 

Το φύλλο συμπληρωμένο από τα παιδιά της δεύτερης ομάδας. 
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4η Δραστηριότητα : Τοποθέτησε την σωστή λέξη στον πίνακα που ταιριάζει. - Γνωστική πε-
ριοχή: Γλώσσα. - Λογισμικό πρακτικής και εξάσκησης Hot Potatoes. 

Κατά την διάρκεια της ενασχόλησης μας με το παρόν σχέδιο εργασίας αναφερθήκαμε στα 
φρούτα και στα ονόματα τους. Παίξαμε αρκετά παιχνίδια φωνολογικής ενημερότητας, όσο 
και παιχνίδια λέξεων. Επίσης με τα παιδιά φτιάξαμε πίνακες αναφοράς με τα φρούτα και 
τις αντίστοιχες λέξεις, τους οποίους τα παιδιά συμβουλεύονται όταν χρειαστεί. Έτσι με στό-
χο να διαπιστώσει η νηπιαγωγός τις γνώσεις που τα παιδιά κατέκτησαν σχετικά με το θέμα 
δημιούργησε με το λογισμικό Hot Potatoes και ειδικότερα με την εφαρμογή J Match, ένα 
φύλλο εργασίας, όπου στην αριστερή στήλη τοποθέτησε πίνακες ζωγραφικής με φρούτα, 
και στην δεξιά τα ονόματα τους. Τα παιδιά σε ομάδες των δύο προτρέπονται να τοποθετή-
σουν με την λειτουργία «σύρω και αφήνω» την κάθε λέξη στον πίνακα που ταιριάζει. Στη 
συνέχεια πατώντας τον έλεγχο διαπιστώνουν αν πραγματοποίησαν σωστά την άσκηση. Σε 
περίπτωση λάθους η νηπιαγωγός διακριτικά ενθαρρύνει τα παιδιά να επαναλάβουν την 
διαδικασία και να αυτοδιορθώσουν. Έτσι με ένα ελκυστικό τρόπο εξασκούνται στην ανα-
γνώριση στην εκμάθηση και στην εμπέδωση λέξεων. 

 

Το φύλλο εργασίας που δόθηκε στα παιδιά 
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Το φύλλο συμπληρωμένο από τα παιδιά. 

5η Δραστηριότητα: Ποιο φρούτο είναι αυτό που μου αρέσει να τρώω. -Γνωστική περιοχή: 
Μαθηματικά(Πίνακας διπλής εισόδου). -Λογισμικό λογιστικού φύλλου Excel 

Η συγκεκριμένη δραστηριότητα πραγματοποιήθηκε με αφορμή τα φρούτα που τα παιδιά 
έφεραν από το σπίτι τους για να φτιάξουμε την φρουτοσαλάτα. Αφού γράψαμε την συντα-
γή της φρουτοσαλάτας και την φτιάξαμε, στην συνέχεια παίξαμε ένα παιχνίδι με την μπάλα. 
Το: «Πως σε λένε, πως σε λένε, πως ; και ποιο φρούτο σου αρέσει να τρως;». Σε όποιο παιδί 
πήγαινε η μπάλα έπρεπε να σηκωθεί όρθιο να μας πει το όνομα του και το φρούτο που του 
αρέσει να τρώει. Στη συνέχεια εκφράστηκε η επιθυμία να καταγράψουμε τις προτιμήσεις 
των παιδιών σε ένα πίνακα καταγραφής, για να δούμε ποιο είναι το πιο δημοφιλές φρούτο. 
Η νηπιαγωγός προτείνει να κάνουν τον πίνακα στον υπολογιστή, γεγονός που χαροποίησε 
ιδιαίτερα τα παιδιά. Να σημειωθεί ότι οι πίνακες καταγραφής χρησιμοποιούνται συχνά στο 
νηπιαγωγείο σε όλη την διάρκεια της χρονιάς. Σε λογιστικό φύλλο Excel η νηπιαγωγός δη-
μιούργησε ένα φύλλο διπλής εισόδου με τα ονόματα των παιδιών στην κάθετη στήλη, και 
τα φρούτα που τα παιδιά είπαν ότι τους άρεσαν, στην οριζόντια . Μετά αποφάσισαν να κά-
νουν μια γραμμή μπροστά από τον υπολογιστή(ο ένας πίσω από τον άλλο και όταν ερχόταν 
η σειρά τους έγραφαν την λέξη ΝΑΙ κάτω από το φρούτο της προτίμησης τους. Όταν ολο-
κληρώθηκε η διαδικασία, μία ομάδα δύο παιδιών μέτρησε τις απαντήσεις και έγραψε τους 
κατάλληλους αριθμούς κάτω από κάθε στήλη. Συγκρίνοντας τις απαντήσεις ανακάλυψαν το 
πιο δημοφιλές φρούτο στην τάξη μας. 
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Ο πίνακας καταγραφής. 

6η Δραστηριότητα: Το διάσημο φρούτο της τάξης μας .  -Γνωστική περιοχή: Δημιουργία και 
Έκφραση - Λογισμικό δημιουργίας Wordle 

Κατ’ επέκταση της προηγούμενης σχεδιάζουμε την παρούσα δραστηριότητα με το λογισμι-
κό δημιουργίας Wordle. Λέμε στα παιδιά ότι πρόκειται να γνωρίσουμε ένα μαγικό εργαλείο 
που μεταμορφώνει λέξεις. Έχουμε κατεβάσει στον υπολογιστή μας το λογισμικό. Δίνουμε 
τη οδηγία στα παιδιά να συμβουλευτούν τον πίνακα αναφοράς με τις λέξεις των φρούτων 
και στη συνέχεια να πληκτρολογήσουν στο περιβάλλον του Wordle το όνομα του αγαπημέ-
νου τους φρούτου. Τα παιδιά επιλέγουν να δουλέψουν όλα μαζί, μπαίνοντας σε μια γραμ-
μή μπροστά στον υπολογιστή.  

 

Αφού τελειώσει η πληκτρολόγηση η νηπιαγωγός οδηγεί την εφαρμογή στο επόμενο στάδιο, 
όπου τα παιδιά καλούνται να πουν ποιο είναι το πιο δημοφιλές φρούτο στην τάξη μας. 
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Η έκπληξη των παιδιών ήταν πάρα πολύ μεγάλη με την εικόνα που εμφανίστηκε στην οθό-
νη και από μόνα τους θέλησαν να συνεχίσουν την δραστηριότητα, μαντεύοντας το επόμενο 
δημοφιλές φρούτο. Ζήτησαν δε, να συνεχίσουν την δραστηριότητα με τα ονόματα τους, και 
με τα παιχνίδια που τους αρέσουν.  

Αξιολόγηση του Σεναρίου 

«Η επιχειρηματολογία που συνοδεύει τις προσπάθειες ένταξης των ΤΠΕ στην εκπαίδευση 
ότι εκτός από την καλλιέργεια του προφορικού γραμματισμού επικεντρώνεται και σε παι-
δαγωγικά ζητήματα καθώς τα ψηφιακά μέσα εμπλουτίζουν την εκπαιδευτική διαδικασία με 
ανεξάντλητές πηγές εκπαιδευτικού υλικού και εργαλεία επικοινωνίας και αφετέρου μπο-
ρούν να βελτιώσουν την ποιότητα της διδακτικής και μαθησιακής διαδικασίας(Crock et 
al.,2010).,θεωρώ ότι υπήρξε εμφανής κατά τη διάρκεια της εφαρμογής των δραστηριοτή-
των μας. Παρατηρώντας την συμπεριφορά των παιδιών διαπιστώθηκε ένας έντονος ενθου-
σιασμός σε όλη την διάρκεια της ενασχόλησης τους. Καθότι οι δραστηριότητες εφαρμόστη-
καν σε κοντινό διάστημα δέκα ημερών η αναμονή και η προσμονή της επόμενης δραστη-
ριότητας ήταν έντονη από τα παιδιά. Αποχωρούσαν από το νηπιαγωγείο ρωτώντας αν την 
επομένη θα έκαναν πάλι εργασία στον υπολογιστή, γεγονός που εν μέρει επιβεβαιώνει την 
άποψη, ενός ελκυστικού εργαλείου μάθησης. Το παιδί σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες 
τοποθετήθηκε στο επίκεντρο της διαδικασίας και του δόθηκε η ευκαιρία μέσω του υπολο-
γιστή να αλληλεπιδράσει με το περιεχόμενο, τους συμμαθητές του και τον εκπαιδευτικό. Η 
παραδοσιακή διδασκαλία αντικαθίσταται από τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστα-
σης με εικόνες, ήχο, κίνηση, που ελκύουν το ενδιαφέρον και την προσοχή των παιδιών. Σε 
γνωστικό επίπεδο, μέσα από την πρώτη δραστηριότητα, δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να 
εκφραστούν, να αναλάβουν πρωτοβουλίες, να αιτιολογήσουν τις επιλογές τους, να δείξουν 
τις γνώσεις τους, να συνεργαστούν να επικοινωνήσουν παρακάμπτοντας τις όποιες διαφω-
νίες τους, με στόχο να δημιουργήσουν μια ιστορία. Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τη δη-
μιουργία ιστοριών με τον συμβατικό τρόπο, αξίζει όμως να αναφερθεί, ότι ο υπολογιστής 
κράτησε το ενδιαφέρον τους αμείωτο για πολύ περισσότερη ώρα και η επιθυμία τους να 
αφηγηθούν τα ίδια την ιστορία με το Power Point, συνεχίστηκε και τις επόμενες μέρες. Α-
ξιοσημείωτο είναι το γεγονός, ότι η μαθηματική δραστηριότητα που σχεδιάστηκε με το λο-
γισμικό Kidspiration, τα παιδιά την αποφάσισαν και τη σχεδίασαν μόνα τους έχοντας στο 
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μυαλό τους ένα παρόμοιο συμβατικό φύλλο εργασίας που τους δόθηκε τις προηγούμενες 
μέρες.  

Θα πρέπει να αναφερθεί ότι η όλη διαδικασία εξελίχθηκε σε γενικές γραμμές ομαλά, λόγω 
του ότι την φετινή χρονιά είχαμε παιδιά και γονείς αρκετά συνεργάσιμους. Τα παιδιά είχαν 
μάθει να δουλεύουν σε ομάδες από την αρχή της χρονιάς, να περιμένουν με υπομονή την 
σειρά τους, να μιλάνε χαμηλόφωνα και να προσπαθούν να λύνουν τις διαφορές τους με 
ήπιο τρόπο. Και οι όποιες αντιθέσεις τους είχαν εξομαλυνθεί το διάστημα πραγματοποίη-
σης του σεναρίου. Θεωρώ πολύ βασικό ότι για την πραγματοποίηση ενός σεναρίου όπως το 
παραπάνω, τα παιδιά θα πρέπει πρότερα να έχουν κατακτήσει τις βασικές γνώσεις λειτουρ-
γίας του Η/Υ, να γνωρίζουν πώς να περιηγηθούν στο διαδίκτυο όσο και να έχουν έρθει σε 
επαφή με διάφορα λογισμικά. Διαφορετικά ο χρόνος πραγματοποίησης των δραστηριοτή-
των θα ήταν πολύ διαφορετικός και οι μαθητές θα δυσκολεύονταν να γνωρίσουν και να 
αξιοποιήσουν τις δυνατότητες του κάθε λογισμικού ή περιβάλλοντος. Η απουσία περισσό-
τερων του ενός υπολογιστή στην τάξη, δημιουργεί την ανάγκη λειτουργίας των περισσότε-
ρων δραστηριοτήτων στην ολομέλειας της τάξης, η δε εργασία σε ομάδες, πραγματοποιεί-
ται μόνο με την αυστηρή τήρηση των κανόνων ή γίνεται εκ περιτροπής και επιλέγεται ο 
χρόνος των αυθόρμητων δραστηριοτήτων, ώστε τα υπόλοιπα νήπια να είναι απασχολημένα 
στις διάφορες γωνιές.  Με την υπάρχουσα κατάσταση στο ελληνικό νηπιαγωγείο όπου 25 
παιδιά έχουν πρόσβαση σε ένα μόνο υπολογιστή και εκείνος παλιάς τεχνολογίας, για να 
σχεδιαστεί ένα πρόγραμμα εφάμιλλο, θα πρέπει, το τεχνολογικό, το μαθησιακό και το μα-
θητικό περιβάλλον να είναι πολύ καλά δομημένο, στοχευμένο και οργανωμένο.  Στο κλείσι-
μο του σεναρίου μου θα πρέπει να καταθέσω ότι τα παιδιά σε όλη τη διάρκεια των δρα-
στηριοτήτων βίωσαν έντονα συναισθήματα χαράς, ευχαρίστησης, έκπληξης, επιθυμίας για 
επανάληψη των δραστηριοτήτων αλλά και διάθεσης να εξελίξουν μια δραστηριότητα 
(Wordle).  Ας δούμε λοιπόν τον υπολογιστή σαν ένα συμπληρωματικό δημιουργικό εργα-
λείο που έχει την δυνατότητα να προσελκύσει το ενδιαφέρον των παιδιών της προσχολικής 
ηλικίας και να τα βοηθήσει να μάθουν με ένα ψυχαγωγικό τρόπο.  
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Δεν πετάμε τίποτα! –Ανακύκλωση. Διδακτικό σενάριο με ΤΠΕ για τον νηπιαγωγείο 

Καραπά Χριστίνα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.60 
xkarapa@gmail.com  

 

Περίληψη: 

Το σενάριο αυτό είναι εναρμονισμένο με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. Στηρίχθηκε στις θεωρίες 
της ανακαλυπτικής- διερευνητικής μάθησης (γνωστικές θεωρίες), αλλά και στις 
κοινωνιοπολιτισμικές - κοινωνιογνωσικές θεωρίες. Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν και 
ανακάλυπταν σταδιακά τη γνώση μόνοι τους, ενώ η εκπαιδευτικός είχε το ρόλο της 
εμψυχώτριας και συντονίστριας, αλλά και συνερευνήτριας των παιδιών. Εφαρμόστηκε στο 
κλείσιμο ενός επιτυχημένου εξάμηνου καινοτόμου προγράμματος με θέμα «Δεν πετάμε 
τίποτα!- Ανακύκλωση» και τα παιδιά είχαν απίστευτη εξοικείωση με το θέμα. Δόθηκε 
έμφαση στην αυτενέργεια των παιδιών, για το λόγο αυτό επιλέχθηκαν λογισμικά ανοιχτού 
τύπου, καθώς επίσης και εκπαιδευτικά εργαλεία on- line. Σε όλες τις δραστηριότητες τα 
παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες. Η εργασία σε μικρές ομάδες οδήγησε τα παιδιά να κάνουν 
προτάσεις, να συζητούν, να συγκρίνουν, να επιλέγουν και να αποφασίζουν, χωρίς ιδιαίτερη 
παρέμβαση από πλευράς μου. Δυσκολία αντιμετωπίστηκε μόνο στην υλικοτεχνική 
υποδομή, καθώς στην τάξη μου υπάρχει μόνο ένας υπολογιστής. 

Λέξεις – κλειδιά: Εκπαιδευτικό Σενάριο, ΤΠΕ και Εκπαιδευτική Διαδικασία, Ανακύκλωση, 
Νηπιαγωγείο, Α΄ Τάξη Δημοτικού. 

 Σχεδιασμός Σεναρίου 

Οι δραστηριότητές του σεναρίου έχουν εφαρμοστεί σε τάξη νηπίων, αλλά μπορούν να 
εφαρμοστούν και σε τάξη Α΄ Δημοτικού. Καλύπτεται το σύνολο των γνωστικών περιοχών. 
Ερευνήσαμε το θέμα της Ανακύκλωσης, συμμετείχαμε σε δράσεις, στα πλαίσια των 
καινοτόμων δράσεων (Π.Ε.) επί έξι μήνες. Αξιοποιήσαμε και την Πληροφορική. Το σενάριο 
αυτό περιέχει τις δραστηριότητες που εφαρμόστηκαν στο κλείσιμο της ευρύτερης 
διερεύνησης του θέματος της «Ανακύκλωσης».  

Είναι συμβατό με το Αναλυτικό Πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου (Δεκέμβρης, 2003), αφού τα 
λογισμικά που επέλεξα γι' αυτό, παρέχουν ευκαιρίες στα παιδιά να διευρύνουν τις γνώσεις 
τους για τα Μαθηματικά, τη Γλώσσα, τα Εικαστικά, αλλά και το Περιβάλλον (ανακύκλωση) 
και να εμβαθύνουν σε αυτές, μέσα από την ανάπτυξη διαθεματικών δραστηριοτήτων με 
εργαλείο τον υπολογιστή. Πέρα, όμως, από αυτό, έλαβα υπόψιν μου και τις βασικές αρχές 
του αναλυτικού προγράμματος, όπως η διερεύνηση και αξιοποίηση των προϋπαρχουσών 
εμπειριών, η ενιαιοποίηση της γνώσης, η ανάδειξη του παιχνιδιού ως πυρήνα του 
προγράμματος, η ενίσχυση της αυτοαντίληψης και της αυτονομίας, η ενσωμάτωση της 
Τεχνολογίας στις διάφορες δραστηριότητες του Προγράμματος, η ενθάρρυνση για 
πρόσβαση σε ποικίλες πηγές γνώσης. Δόθηκε, ακόμη, έμφαση στην αυτενέργεια των 
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νηπίων, καθώς συμμετείχαν σε δραστηριότητες που είχαν νόημα γι'αυτά και επιπλεόν, τους 
έδωσαν και τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τις Τεχνολογίες ως μέσο διερεύνησης, 
ανακάλυψης και επίγνωσης. 

Γνώσεις και πρότερες ιδέες των παιδιών:  

Να γνωρίζουν τα παιδιά να εργάζονται σε ομάδες των 2-4 ατόμων, από τα οποία το καθένα 
να παίρνει ένα ρόλο κάθε φορά και όλα να σέβονται το ένα το άλλο, να τηρούν, δηλαδή, τις 
αρχές της συνεργατικής μάθησης. Να έχουν πρότερες γνώσεις συναφείς με το θέμα της 
ανακύκλωσης. Να γνωρίζουν να χρησιμοποιούν τον υπολογιστή, να σύρουν και να αφήνουν 
το ποντίκι, να αποθηκεύουν μια εικόνα που επιθυμούν (σε προεπιλεγμένη από τη 
νηπιαγωγό θέση), να ανοίγουν και να κλείνουν παράθυρα. Να έχουν μια σχετική εξοικείωση 
με κάποια από τα λογισμικά που περιγράφονται στο προτεινόμενο σενάριο. 

 Σκοπός  

Σκοπός των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στο συγκεκριμένο σενάριο ήταν να 
εμβαθύνουν τα παιδιά στις γνώσεις που απέκτησαν για την Ανακύκλωση κατά το καινοτόμο 
πρόγραμμα που επεξεργαστήκαμε για 6 μήνες στην τάξη και να μπορέσουν να περάσουν 
στο στάδιο της επίγνωσης, να γνωρίζουν, δηλαδή, ότι γνωρίζουν για την ανακύκλωση, να 
αποκτήσουν φωνολογική ενημερότητα, να εκφραστούν δημιουργικά, να οπτικοποιήσουν τη 
δουλειά και τις γνώσεις τους. Και οπτικοποιώντας τη δουλειά τους, να μπορέσουν να την 
παρουσιάσουν ελκυστικά σε τρίτους, όπως οι γονείς τους ή άλλα παιδιά, καθώς το 83% των 
ανθρώπων μαθαίνουν με την όραση (Παπασταματίου, Ν., «Εκπαιδευτικό λογισμικό: 
κατηγοριοποίηση, πιστοποίηση, αξιολόγηση», 2012). Τέλος, να εξοικειωθούν ακόμη 
περισσότερο με τον Υπολογιστή και τη χρήση του, να γνωρίσουν δυνατότητές του που πριν 
αγνοούσαν και να ενώσουν τις νέες γνώσεις με τις ήδη υπάρχουσες. 

 Διδακτικοί Στόχοι: 

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο: 

Να έρθουν σε επαφή με έννοιες όπως «περισσότερες φορές» και «λιγότερες φορές» και να 
δουν αποτέλεσμα σε εικόνα (σύννεφο λέξεων: tagxedo), διαπιστώνοντας ότι αυτό που 
επαναλαμβάνεται περισσότερο οπτικοποιείται και ως μεγαλύτερο και πιο έντονο σε 
γράμματα. Να κατηγοριοποιούν αντικείμενα ως προς ένα ποιοτικό χαρακτηριστικό 
(ανακυκλώνονται/ δεν ανακυκλώνονται). Να κάνουν σειροθέτηση εικόνων και να 
δημιουργούν ιστορίες με συνάφεια και νόημα, χρησιμοποιώντας σωστά χρονικές έννοιες. 
Να αναπτύξουν δεξιότητες σύνθεσης, οργάνωσης, γενίκευσης. Να εμπλακούν σε 
δραστηριότητες γραφής και ανάγνωσης, με στόχο τη φωνολογική ενημερότητα. Να 
συνθέσουν τις γνώσεις τους για την ανακύκλωση, προκειμένου να παράγουν πρωτογενές 
κείμενο. Να αλληλεπιδράσουν μεταξύ τους, προκειμένου να παράγουν από κοινού μια 
ιστορία σχετική με την ανακύκλωση. Να αναγνωρίζουν σύμβολα σχετικά με την 
ανακύκλωση. Να κατανοήσουν ότι με μεγαλύτερα και πιο έντονα γράμματα γράφουμε κάτι 
που θέλουμε να επισημάνουμε (tagxedo). Να εκφραστούν εικαστικά με εικόνες και 
χρώματα, να δημιουργήσουν ελεύθερα, δημιουργικά και με φαντασία, αποτυπώνοντας τις 
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σκέψεις και τις γνώσεις τους. Να γράψουν το δικό τους παραμύθι, να το εκτυπώσουν και να 
κοσμεί τη βιβλιοθήκη της τάξης τους, να μπορούν να επανέλθουν σε αυτό ανά πάσα στιγμή 
και να κάνουν μόνα τους αλλαγές και διορθώσεις με το πέρασμα του χρόνου. Να 
ενημερωθούν για την ανακύκλωση με πρόσθετες πληροφορίες. Να μάθουν να αντλούν 
πληροφορίες από τον κόσμο που τα περιβάλλει. Να συνειδητοποιήσουν ότι και τα ίδια είναι 
μέρος του περιβάλλοντος και ότι επηρεάζονται και τα ίδια άμεσα και έμμεσα από τυχόν 
διαταραχή του. Να συνειδητοποιήσουν τα οφέλη της ανακύκλωσης για τον εαυτό τους και 
για τον κόσμο. Να καταλάβουν την έννοια της επαναχρησιμοποίησης και την έννοια της 
ανακύκλωσης αντικειμένων. Να εξοικειωθούν με το ενεργητικό και διερευνητικό μοντέλο 
μάθησης. Να προσεγγίσουν τις Νέες Τεχνολογίες ως εργαλεία και πηγές μάθησης. Να 
εξασκηθούν σε δεξιότητες που χρησιμοποιούνται στην επιστημονική έρευνα (π.χ. 
παρατήρηση, επιλογή, σύγκριση, ερμηνεία, αποτύπωση αποτελέσματος) Να 
χρησιμοποιήσουν εκπαιδευτικές εφαρμογές και να εξοικειωθούν με τα μέσα τεχνολογίας 
που τα περιβάλλει. 

 Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 

Οι μαθητές να αναλάβουν ενεργητικό – κεντρικό ρόλο και ο εκπαιδευτικός ρόλο συντονιστή. 
Να μπορούν οι μαθητές να χρησιμοποιούν τις αποκτημένες γνώσεις τους στις ΤΠΕ, 
προκειμένου να επιτευχθούν οι προαναφερθέντες στόχοι. Οι μαθητές να ανακαλύψουν τη 
μάθηση μόνοι τους μέσω της διερεύνησης και με αυτό τον τρόπο να οικοδομήσουν τη 
γνώση. Να δημιουργήσουν πρωτογενές κείμενο. Να αναπτύξουν δεξιότητες συνεργατικής 
μάθησης. Να καλλιεργήσουν κριτική σκέψη και να εκφραστούν δημιουργικά. Να μάθουν 
διερευνώντας κριτικά το Διαδίκτυο και τα Λογισμικά στα οποία έχουν πρόσβαση στο 
σχολείο. Να κατανοήσουν την αξία της συνεργατικής μάθησης. Να αναπτύξουν 
αυτενέργεια, οικοδομώντας μόνοι τους τη γνώση. Να εξασκηθούν στη βιωματική μάθηση. 
Να μάθουν να επιλέγουν από το σύνολο των πληροφοριών του Διαδικτύου εκείνες που 
τους είναι χρήσιμες. 

Διδακτική Προσέγγιση 

Το σενάριο στηρίχθηκε στις αρχές της ανακαλυπτικής – διερευνητικής μάθησης (γνωστικές 
θεωρίες), αλλά και τις κοινωνιοπολιτισμικές – κοινωνιογνωσικές θεωρίες (L. Vygotsky). 
Συγκεκριμένα: Ο ρόλος των παιδιών και του εκπαιδευτικού βασίστηκαν στις γνωστικές 
θεωρίες του Bruner (Παπασταματίου, 2012). Οι μαθητές ενεργοποιήθηκαν και σταδιακά 
ανακάλυπταν τις γνώσεις μόνοι τους μέσα από τη δοκιμή και επαλήθευση ή διάψευση και 
πάνω απ' όλα με το δικό τους ρυθμό και με βάση τις δικές τους επιλογές, χωρίς να σταθούν 
παθητικοί δέκτες στη διαδικασία της μάθησης. Αλληλεπίδρασαν και δούλεψαν 
ομαδοκεντρικά, έγιναν ερευνητές και επεξεργάστηκαν και παρουσίασαν με δημιουργικό 
τρόπο τις νέες γνώσεις τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο δικός μου ρόλος στην όλη 
διαδικασία ήταν αυτός του συντονιστή και εμψυχωτή. Δημιούργησα ένα φιλικό και πλούσιο 
σε ερεθίσματα για τα παιδιά περιβάλλον, εξασφαλίζοντας κίνητρα και προϋποθέσεις 
μάθησης για όλα τα παιδιά. Έδινα οδηγίες, έκανα ερωτήσεις και προώθησα την 
καθοδηγούμενη ανακάλυψη. Και, βέβαια, δεν έμεινα έξω από τη δράση των μαθητών μου, 
αντίθετα, έγινα συνερευνήτριά τους.  
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Το σενάριο στηρίχθηκε ακόμη και στις κοινωνιογνωστικές – κοινωνιοπολιτισμικές θεωρίες 
του L. Vygotsky, καθώς δημιουργήθηκε αλληλεπίδραση των παιδιών μεταξύ τους σε 
συγκεκριμένες επικοινωνιακές καταστάσεις, μέσα από την υλοποίηση κοινών 
δραστηριοτήτων (συνεργατική μάθηση). Τα παιδιά δεν ήταν παθητικοί δέκτες στη 
διαδικασία της μάθησης, αλλά δρώντα υποκείμενα, που διαμόρφωναν με τις πράξεις τους 
τη γνωστική τους πραγματικότητα. Έλαβα, ακόμη, υπόψη μου την Ζώνη Επικείμενης 
Ανάπτυξης (ΖΕΑ) που υποστήριξε ο Vygotsky στη θεωρία του και την όρισε ως δυνατότητα 
υπέρβασης της γνωστικής ανάπτυξης σε μια καθορισμένη στιγμή, δηλαδή, τι μπορεί να 
κάνει ο μαθητής μόνος του και τι με την καθοδήγηση ενηλίκων ή με τη συνεργασία με 
συνομήλικούς του.  

 Κατηγορία λογισμικού 

Οι δραστηριότητες αυτού του σεναρίου έδωσαν έμφαση στην αυτενέργεια των παιδιών. Για 
το λόγο αυτό επιλέχθηκαν λογισμικά ανοιχτού τύπου. Για την υλοποίησή τους ήταν 
απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο (internet), όπως επίσης και η εγκατάσταση στον 
υπολογιστή των παρακάτω λογισμικών: επεξεργασίας κειμένου word, εννοιολογικής 
χαρτογράφησης kidspiration, δημιουργίας και έκφρασης tux paint, παραγωγής εικόνας και 
ήχου movie maker 

Τα υπόλοιπα προγράμματα που σχεδιάστηκαν και εφαρμόστηκαν στην τάξη μας ήταν 
εκπαιδευτικά εργαλεία on-line και ήταν απαραίτητη η σύνδεση στο διαδίκτυο για την 
εκτέλεσή τους: tagxedo (δημιουργία σύννεφων λέξεων), storybird (δημιουργία 
ηλεκτρονικού βιβλίου), jigsaw planet (ιστότοπος δημιουργίας παζλ). 

Εκπαιδευτικό σενάριο – πορεία διδασκαλίας: 

1η δραστηριότητα: movie maker (2 διδακτικές ώρες) 

Κατά τη διάρκεια της καινοτόμου δράσης με θέμα: «Δεν πετάμε τίποτα! - Ανακύκλωση», 
μάθαμε το τραγούδι: «Ανακύκλωση». Το είδαμε μάλιστα πολλές φορές στο youtube. Και 
έκανε πάντα εντύπωση στα παιδιά η διαδοχή των εικόνων με θέμα την ανακύκλωση, τις 
οποίες επένδυε μουσικά το τραγούδι. Ζήτησαν να κάνουμε κι εμείς κάτι αντίστοιχο. Έτσι, 
μιας και κρατούσαμε αρχείο με φωτογραφίες από τις δραστηριότητες και τις κατασκευές 
μας, τους πρότεινα να κάνουμε το δικό μας βίντεο κλιπ, για το ίδιο τραγούδι, με σκοπό να 
παρουσιάσουμε στους γονείς τη δουλειά που κάναμε στο νηπιαγωγείο και ένα δείγμα του τι 
μάθαμε για την ανακύκλωση όλον αυτό τον καιρό. Τους άρεσε πολύ η ιδέα. Και ξεκινήσαμε 
συζητώντας στην παρεούλα πώς θα μπορούσαμε να κάνουμε κάτι τέτοιο. Όλα απάντησαν 
στον υπολογιστή, αλλά όταν τους ρώτησα: «πώς», μου απάντησαν: «εσύ θα μας το 
κάνεις!». Τα παρότρυνα να το κάνουμε όλοι μαζί.  

Τους εξήγησα ότι θα δουλέψουμε με το λογισμικό που το λένε movie maker, δυο αγγλικές 
λέξεις, που στα ελληνικά σημαίνουν: «αυτός που φτιάχνει ταινία». Αναζήτησα στον 
Υπολογιστή της τάξης μας το αρχείο με τις φωτογραφίες που είχαμε συγκεντρώσει με την 
ανακύκλωση και τα παιδιά πρότειναν να μην χρησιμοποιήσουμε κάποιες, γιατί δεν ήταν 
καθαρές. Αφού διαλέξανε τις φωτογραφίες που ήθελαν να χρησιμοποιήσουμε, είδαμε ότι ο 
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καθένας μπορούσε να βάλει από δύο φωτογραφίες και τα παιδιά πρότειναν αυτές που 
περισσεύον να τις βάλει η κυρία, για να είμαστε δίκαιοι και να μην βάλει κάποιος 
περισσότερες φωτογραφίες από ότι κάποιος άλλος. Δύο-δύο τα παιδιά κάθονταν στον 
Υπολογιστή και εναλλάξ τα άτομα της δυάδας τοποθέτησαν 4 φωτογραφίες στο movie 
maker. Το τραγούδι που θέλαμε να επενδύσει τις εικόνες μας το είχαμε ήδη κατεβασμένο 
από το youtube (από τη σελίδα www.listentoyoutube.com) και έτσι το πρόσθεσα στο movie 
maker μας.  

Τα παιδιά πρόσθεσαν έναν τίτλο για το movie maker μας, που θα το έκανε ακόμη πιο 
ξεχωριστό, καθώς επίσης και τίτλους τέλους. Τα παιδιά διάλεξαν για τίτλο: «Οι κατασκευές 
μας από ανακυκλώσιμα υλικά..» και για τίτλους τέλους: «Οι μαθητές του 7ου Ολοήμερου 
Νηπιαγωγείου Θεσσαλονίκης». Διάλεξαν εφέ κίνησης και οπτικά εφέ, για να προσδιορίσουν 
πώς θα εμφανίζονται οι εικόνες. Το αποτέλεσμα ήταν πολύ καλό, η δραστηριότητα 
συνεπήρε τα παιδιά. Έκανα αντίγραφα DVD για όλα τα παιδιά και τα πήραν στο σπίτι τους, 
για να τα παρουσιάσουν στην οικογένειά τους. Ένιωσαν ικανοποιημένα και περήφανα που 
όλα μαζί και με τη βοήθειά μου κατάφεραν να κάνουν ένα δικό τους και πολύ όμορφο 
movie maker. Και ζήτησαν να επαναλάβουμε τη δραστηριότητα και με άλλο αντικείμενο. Και 
οι εντυπώσεις των γονιών την επόμενη μέρα ήταν πολύ θετικές για την προσπάθεια των 
παιδιών τους και για τον τρόπο παρουσίασης της δουλειάς τους. Στη συνέχεια, παραθέτω 
τον σύνδεσμο του βίντεο, όπως το ανέβασα στο youtube, προκειμένου να μην φαίνονται τα 
πρόσωπα των παιδιών: http://youtu.be/QJWX0PYtXws 

2η δραστηριότητα: Wordclouds (web 2.0): www.tagxedo.com (2 διδακτικές ώρες) 

Σχεδίασα στο word έναν πίνακα διπλής εισόδου και ζήτησα από κάθε παιδί να γράψει το 
όνομά του στην πρώτη κάθετη στήλη. Εύκολα το έκαναν και τα 20 παιδάκια της τάξης μου. 
Κατόπιν, έγραψα έξι αντικείμενα που ανακυλώνονται και για τα οποία είχαμε μιλήσει το 
προηγούμενο διάστημα. Και το ερώτημα του πίνακα διπλής εισόδου που διαμορφώσαμε με 
τα παιδιά ήταν: «τι ανακυκλώνω πιο συχνά στο σπίτι μου;». Τις απαντήσεις σε αυτόν τον 
πίνακα τις σημείωναν τα παιδιά με ένα «x».  

Έπειτα, άνοιξα την ηλεκτρονική σελίδα www.tagxedo.com, μία σελίδα με word clouds, με 
σύννεφα λέξεων, με σκοπό να δουν τα παιδιά πώς αποτυπώνονται οι απαντήσεις τους μέσα 
από τις λέξεις και τα σχέδια. Επέλεξα το tagxedo και όχι κάποια άλλη σελίδα με σύννεφα 
λέξεων, λόγω των σχημάτων και των εναλλαγών που θα μπορούσαν να δουν τα παιδιά. Και 
εσκεμμένα δεν μετρήσαμε τις λέξεις πρώτα, για να έχουν τα παιδιά τη δυνατότητα να 
επεξεργαστούν το tagxedo, να ψάξουν να βρουν τι τους προσφέρει ως πρόγραμμα και να 
μπορέσουν μόνα τους να αντιστοιχίσουν την ένταση και το μέγεθος των γραμμάτων με την 
επανάληψη των απαντήσεών τους στον πίνακα διπλής εισόδου.  

Εξήγησα στα παιδιά ότι πατάμε τη λέξη «create», ανοίγει ένα πεδίο και εκεί γράφουμε τις 
λέξες που θέλουμε. Και οι λέξεις που θα γράψουμε πιο πολλές φορές θα εμφανιστεί στο 
τέλος με πιο μεγάλα γράμματα απ' ό,τι οι υπόλοιπες. Και ότι θα είναι όλο και πιο μικρές, 
όσο πιο λίγες φορές τις γράψουμε σε αυτό το πεδίο. Και τα παρότρυνα να κάνουμε το ίδιο, 
για το ερώτημα που τους έθεσα νωρίτερα, για το «τι ανακυκλώνω πιο συχνά στο σπίτι μου». 
Ζήτησα από ένα παιδί να κάνει «κλικ» με το ποντίκι πάνω στη λέξη «create» και μόλις 
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εκτέλεσε την εντολή το παιδί, όλα μαζί έδειξαν τον ενθουσιασμό τους για τα χρώματα και το 
σχέδιο που πρόβαλε. Κι έπειτα του ζήτησα να πατήσει το «load», που του υπέδειξα, για να 
ανοίξει το πεδίο και να μπορέσουν να γράψουν.  

Τα παιδιά δούλεψαν σε ζευγάρια. Το ένα έβρισκε την απάντηση του άλλου στον πίνακα 
διπλής εισόδου και την έδειχνε στο παιδί που έπρεπε να τη γράψει στο tagxedo. Και οι 
ρόλοι στη συνέχεια άλλαζαν. Και έπειτα άλλαζαν και τα ζευγάρια. Οι υπόλοιποι 
παρακολουθούσαν κάθε φορά τους συμμαθητές τους να γράφουν. Έπειτα από κάθε 
απάντηση τα παιδιά πατούσαν κενό, για να συνεχίσει ο επόμενος συμμαθητής τους να 
γράφει τη δική του απάντηση. Αφού έγραψαν όλα τα παιδιά τι ανακυκλώνουν στο σπίτι 
τους περισσότερο, τους ρώτησα αν έγραψαν όλοι με την ίδια γραμματοσειρά και αν όλα τα 
γράμματα που έγραψαν ήταν το ίδιο μεγάλα σε μέγεθος. Συμφώνησαν πως ήταν όλα ίσα. 
Στη συνέχεια, τα παιδιά διάλεξαν ένα θέμα, ένα σχέδιο, δηλαδή, με το οποίο ήθελαν να 
αναπαρασταθούν οι λέξεις που γράψανε. Πειραματίστηκαν επιλέγοντας διάφορα θέματα 
και τελικά επέλεξαν το λουλούδι: 

 

Τους ρώτησα ποια πίστευαν ότι ήταν η δημοφιλέστερη απάντηση στην ερώτησή μας και όλα 
μαζί είπαν τα «Μπουκάλια». Τους ρώτησα από που το κατάλαβαν. Είπαν επειδή είναι 
μεγάλα ενώ τα γράμματα εκεί που λέει «Μπουκάλια», ενώ οι άλλες λέξεις είναι γραμμένες 
με πιο μικρά γράμματα. Για να επαληθεύσουμε την ορθότητα του συμπεράσματός μας, 
επιστρέψαμε στον πίνακα διπλής εισόδου και μετρήσαμε τις απαντήσεις, σημειώνοντας το 
σύνολο σε κάθε απάντηση. Πραγματικά, πρώτη σε απάντηση ήταν τα «πλαστικά 
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μπουκάλια». 

Έτσι, τα παιδιά επιβεβαίωσαν την αρχική μας υπόθεση, ότι όσο πιο πολλές φορές γράφεται 
μια λέξη μέσα στο πλαίσιο του tagxedo, τόσο πιο μεγάλες και έντονες είναι οι λέξεις στα 
σχέδια του. Τους άρεσαν πολύ τα σχέδια και τα χρώματα που συνάντησαν στο συγκεκριμένο 
περιβάλλον και ζήτησαν να επανέρθουμε και άλλη φορά 

3η δραστηριότητα: jigsaw planet (2 διδακτικές ώρες) 

Στα παιδιά της τάξης μου αρέσουν πολύ τα παζλ. Βρήκα κι εγώ την ευκαιρία να τα βάλω να 
χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή και να εξοικειωθούν ακόμη περισσότερο με τη χρήση του 
ποντικιού, αλλά και με τη λειτουργία drag- drop, εξυπηρετώντας παράλληλα παιδαγωγικούς 
στόχους, όπως ο συντονισμός ματιού – χεριού (γραφή), η όξυνση της αντίληψης και η 
επίλυση προβλήματος (μαθηματικά). Και όλα αυτά μέσα από ένα αγαπημένο τους παιχνίδι, 
το παζλ. Τον ιστότοπο www.jigsawplanet.com το χρησιμοποιήσαμε πρώτη φορά για φέτος, 
κι έτσι προτίμησα να επιλέξω ένα παζλ με λίγα κομμάτια (24), για να παρατηρήσουν τα 
παιδιά πώς λειτουργεί το συγκεκριμένο περιβάλλον. Ενημέρωσα ότι την ίδια διαδικασία 
μπορούμε να την επαναλάβουμε όσες φορές θέλουμε με το ίδιο παζλ ή να επιλέξουν 
κάποιο άλλο αν το επιθυμούν ή ακόμη και να ανεβασουμε μια δική μας φωτογραφία και να 
την κάνουμε παζλ. Αυτή η τελευταία ιδέα τα συνεπήρε.  

Έτσι, από το σημείο «αναζήτηση» άνοιξα το αρχείο «Ανακύκλωση» που έχουμε 
δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή της τάξης μας κατά τη διάρκεια της 
χρονιάς και εμφανίστηκαν οι εικόνες που έχουμε τοποθετήσει μέσα σε αυτό. Τα παιδιά 
επέλεξαν μια εικόνα και εγώ έκανα εισαγωγή αυτής της εικόνας στο jigsawplanet. Τα παιδιά 
παρακολούθησαν τη διαδικασία αυτή. Δεν την έκαναν μόνα τους ή με δική μου 
καθοδήγηση, γιατί δεν ξέρουν ακόμη να διαβάζουν όλες τις λέξεις, αλλά και ο 
συγκεκριμένος ιστότοπος τους ήταν πρωτόγνωρος, για να μπορούν να εκτελέσουν τα 
βήματα, έστω και εμπειρικά. Τους έδειξα τα σχήματα που μπορεί να πάρει το παζλ μας, 
διάλεξαν αυτό που επιθυμούσαν. Τους έδειξα πού επιλέγουν το βαθμό δυσκολίας, κι εκείνα 
επέλεξαν τα 24 κομμάτια. Χώρισα τα παιδιά σε δυάδες. Καθένα από τα τέσσερα προνήπια 
της τάξης μου έγινε ζευγάρι με ένα νήπιο, έτσι ώστε το τελευταίο να προσφέρει τη βοήθεια 
του, αν κρινόταν απαραίτητο. Μετά την εισαγωγή της εικόνας, τα παιδιά πάτησαν «play», 
και εμφανίστηκαν τα κομμάτια του παζλ.  

Η πρώτη αντίδραση των παιδιών ήταν ότι είναι δύσκολο να ανασυνθέσουν αυτή την εικόνα. 
Τους έδειξα το φαντασματάκι και τους είπα ότι μόλις πατήσουν πάνω σε αυτό θα φαίνεται 
αχνά η εικόνα, για να τους διευκολύνει. Τα παιδιά επέλεξαν το φαντασματάκι, δηλώνοντας 
πως είναι καλύτερα με αυτό τον τρόπο. Ξεκίνησαν να επιλύουν το παζλ, σύροντας το κάθε 
κομμάτι και τοποθετώντας το στην κατάλληλη θέση του παζλ, εναλλάξ τα παιδιά του 
ζευγαριού, μέχρι που τελικά πέτυχαν να ολοκληρώσουν την εικόνα και μάλιστα σχετικά 
γρήγορα, παρόλο που δεν γνώριζαν νωρίτερα το jigsawplanet. Απόδειξη πως ήταν 
εξοικειωμένα με τη λειτουργία drag- drop.  
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Την ίδια διαδικασία ακολούθησαν όλα τα ζευγάρια.  

4η δραστηριότητα: tux paint (2 διδακτικές ώρες) 

Στο ανοιχτό λογισμικό εικαστικής έκφρασης και δημιουργίας tux paint, τα παιδιά σε ομάδες 
των τεσσάρων ατόμων καλούνται να δημιουργήσουν μια ζωγραφιά με θέμα την 
ανακύκλωση. Στη δραστηριότητα αυτή έφερα και το δικό μου laptop στο σχολείο, για να 
μπορούν να εργάζονται δύο ομάδες ταυτόχρονα (8 παιδιά). Και τα υπόλοιπα παιδιά 
παρακολουθούσαν αυτά που εργάζονταν στον υπολογιστή, περιμένοντας τη σειρά τους. 
Πέντε ομάδες σχηματίστηκαν συνολικά και η συνολική διάρκεια της δραστηριότητας ήταν 2 
διδακτικές ώρες. Τα παιδιά δεν ήταν εξοικειωμένα με το λογισμικό του tux paint, το 
γνώρισαν για πρώτη φορά. Ήταν, όμως, εξοικειωμένα με τον υπολογιστή, μιας και τον 
χρησιμοποιήσαμε πολύ στις δραστηριότητές μας φέτος, και έτσι κατάφεραν σε σχετικά 
σύντομο διάστημα να πειραματιστούν και να κάνουν πολύ όμορφες ζωγραφιές. Όσο οι 
πρώτες ομάδες εργάζονταν στο περιβάλλον του tux paint, τα υπόλοιπα παιδιά 
παρακολουθούσαν με ενδιαφέρον τις κινήσεις τους. Έτσι, όταν ήρθε η σειρά τους, 
πειραματίζονταν εκεί που δεν πρόλαβαν οι πρώτες ομάδες. Μόλις όλες οι ομάδες 
ολοκλήρωσαν τις ζωγραφιές τους, τα παιδιά ζήτησαν να τις εκτυπώσουμε. Πραγματικά, τις 
εκτύπωσα και συνθέσαμε ένα βιβλιαράκι πέντε σελίδων, το οποίο κόσμησε τη βιβλιοθήκη 
της τάξης μας και τα παιδιά έπαιρναν για να ξεφυλλίσουν κατά τις ελεύθερες 
δραστηριότητες, συνθέτοντας άλλη ιστορία κάθε φορά. 

 5η δραστηριότητα: storybird (2 διδακτικές ώρες) 

Ζήτησα από τα παιδιά να εισέλθουν στον ιστότοπο www.storybird.com. Τους εξήγησα στο 
συγκεκριμένο λογισμικό υπάρχουν εικόνες, τις οποίες μπορεί κανείς να βλέπει και να 
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γράφει το δικό του κείμενο, και να επιλέγει στη συνέχεια κάποια από τις εικόνες που 
βρίσκονται γύρω -γύρω μπερδεμένες, για να συνεχίσει την ιστορία του. Με τους δικούς μου 
κωδικούς έκανα sign in στη σελίδα. Εκεί τους έδειξα ένα δικό μου πειραματισμό με το 
storybird, για να καταλάβουν πώς θα μπορούσε να είναι ένα τελικό αποτέλεσμα.  

(https://storybird.com/books/-4108/?token=9j87asqbuu). Πάνω στη δική μου ιστοριούλα 
τους έδειξα ότι το βιβλίο μας μπορεί να έχει και εξώφυλλο, ότι την εικόνα μπορούμε να την 
τοποθετήσουμε δεξιά, αριστερά, στο κέντρο, λίγο ψηλότερα, λίγο χαμηλότερα, ανάλογα με 
το πώς θα σύρουμε την εικόνα και σε ποιο σημείο θα την αφήσουμε. 

 Τα παιδιά λάτρεψαν την ιδέα και πρότειναν να γράψουμε το δικό μας παραμύθι για την 
ανακύκλωση. Όλα μαζί κάθισαν γύρω από τον Υπολογιστή και ξεκίνησε το πρώτο παιδί 
επιλέγοντας την εικόνα που επιθυμούσε. Τα υπόλοιπα παιδιά πρότειναν διάφορες εκδοχές, 
κρατήσαμε την επικρατέστερη και την κατέγραψα χειρόγραφα. Το επόμενο παιδί ήρθε και 
έγραψε στον υπολογιστή, με το πληκτρολόγιο, αυτή την εκδοχή. Ακολούθησε τρίτο παιδί 
που επέλεξε με τον προαναφερθέντα τρόπο την εικόνα που επιθυμούσε και που πίστευε ότι 
μπορούσε να αποτελέσει συνέχεια της ιστορίας μας, και έπειτα τέταρτο παιδί, που 
πληκτρολόγησε την επικρατέστερη εκδοχή από τις προτάσεις των παιδιών και την οποία την 
είχα και πάλι καταγράψει εγώ σε ένα χαρτί.  

Με τον ίδιο τρόπο εργάστηκαν τα παιδιά, μέχρι να ολοκληρωθεί το βιβλίο τους. Τελευταίο 
επέλεξαν το εξώφυλλο και τον τίτλο του βιβλίου: «Με τους φίλους μου μαζί κάνω 
ανακύκλωση!»: 

https://storybird.com/books/-4547/?token=w2mb83zz4f  

6η δραστηριότητα: Kidspiration (2 διδακτικές ώρες) 

Στο περιβάλλον του kidspiration, με το οποίο τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα, ετοίμασα 
ημιδομημενο φύλλο εργασίας με την παρακάτω μορφή: 
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Και τα παιδιά κλήθηκαν, σε ομάδες των 2 ατόμων να παρατηρήσουν και να τοποθετήσουν 
τα αντικείμενα σε δύο στήλες, με κριτήριο το αν ανακυκλώνονται ή δεν ανακυκλώνονται, 
έτσι ώστε να επαληθευτεί αν τα παιδιά κατέκτησαν τη στοιχειώδη γνώση της διάκρισης των 
αντικειμένων σε ανακυκλώσιμα και μη. Λόγω του ότι στο νηπιαγωγείο η τάξη μας διαθέτει 
έναν μόνο υπολογιστή, χρησιμοποιήσαμε και το laptop μου, για να ολοκληρωθεί η 
δραστηριότητα πιο γρήγορα και να μην περιμένουν για πάρα πολλή ώρα τα παιδιά, μέχρι να 
έρθει η σειρά τους. Χώρισα τα παιδιά σε ζευγάρια και έπειτα σε δύο παρεούλες, η καθεμία 
από τις οποίες είχε 5 ζευγαράκια. Η μία παρεούλα δούλεψε στο laptop και η άλλη στον 
υπολογιστή της τάξης. Μόλις κάθε ζευγάρι ολοκλήρωνε τη δραστηριότητα, καθόταν το 
επόμενο ζευγάρι να λύσει το φύλλο εργασίας. Σε κάθε ζευγάρι, τα παιδιά δούλεψαν 
εναλλάξ στις απαντήσεις τους. Όλα τα ζευγάρια έλυσαν σωστά το φύλλο εργασίας. 

 

Αποτελέσματα- Συμπεράσματα 

Οι στόχοι του σεναρίου σε όλα τα επίπεδα, σε γενικές γραμμές, επιτεύχθηκαν. Τα παιδιά 
είχαν αρκετές γνώσεις για την Ανακύκλωση, τις οποίες εμπλούτισαν με τη χρήση των Νέων 
Τεχνολογιών, η χρήση των οποίων τους ξύπνησε έναν ιδιαίτερο ενθουσιασμό και διάθεση 
για εμβάθυνση στις γνώσεις τους. Η εργασία σε μικρές ομάδες οδήγησε τα παιδιά να 
κάνουν προτάσεις, να συζητούν, να συγκρίνουν, να επιλέγουν και να αποφασίζουν, χωρίς 
ιδιαίτερη παρέμβαση από πλευράς μου. Ο ρόλος των παιδιών ήταν άκρως ενεργητικός στις 
δραστηριότητες, και ο ρόλος ο δικός μου αυτός της συντονίστριας και εμψυχώτριας των 
δραστηριοτήτων και των ομάδων.  
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Δυσκολία στην υλοποίηση αυτών των δραστηριοτήτων αντιμετώπισα όσον αφορά την 
υλικοτεχνική υποδομή. Στην τάξη μου έχουμε μόνο έναν ηλεκτρονικό υπολογιστή, γεγονός 
που παρέτεινε τις δραστηριότητες, ενώ θα μπορούσαν να είναι μικρότερης διάρκειας. Για 
να βοηθήσω στην καλύτερη ροή του σεναρίου μου, σε κάποιες δραστηριότητες έφερα το 
laptop μου στην τάξη, και έβαλα κι εκεί ομάδες παιδιών να εργάζονται, έτσι ώστε να 
μειώνεται η ανυπομονησία που εύλογα εκδήλωναν τα παιδιά όσο περίμεναν να έρθει η 
σειρά τους.  

Μέσα από τις δραστηριότητες που εφάρμοσα στην τάξη μου τα παιδιά άρχισαν να 
εξοικειώνονται με τον Υπολογιστή περισσότερο και είχαν μια πρώτη επαφή με κάποια 
προγράμματα κατάλληλα για την ηλικία τους. Είχαν ακόμη την ευκαιρία να οπτικοποιήσουν, 
να ενώσουν τις πρότερες γνώσεις τους με εκείνες που απέκτησαν μέσα από τις 
δραστηριότητες που αναπτύξαμε με τα ηλεκτρονικά μέσα και να παρουσιάσουν σε τρίτους 
τη συνολική εργασία που έκαναν όλο το εξάμηνο με θέμα την «Ανακύκλωση».  
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Κατασκευές-Διδακτικό σενάριο για την καλλιέργεια του ψηφιακού εγγραμματισμού , βα-
σισμένο στις αρχές του Προγράμματος Σπουδών για το Νηπιαγωγείο. 

Φλωρά Αφροδίτη  
Νηπιαγωγός ΠΕ 60 

afroditiflora@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται η χρήση των Τ.Π.Ε στα πλαίσια ενός γενικότερου 
project, που απασχόλησε τα νήπια του ολοήμερου τμήματος του 2ου Νηπιαγωγείου Σταυ-
ρούπολης. Το προς διαπραγμάτευση θέμα ήταν οι ανθρώπινες κατασκευές, οι φυσικές και 
οι κατασκευές των ζώων. Πρόκειται για θέμα το οποίο άπτεται του ενδιαφέροντος των παι-
διών και η πορεία του project κατέδειξε την εις βάθος ενασχόληση με αυτό, εμπλέκοντας 
σχεδόν όλα τα γνωστικά αντικείμενα και αρκετές θεματικές περιοχές του Αναλυτικού Προ-
γράμματος. Μέσα από την κατάλληλη σχεδίαση του μαθησιακού περιβάλλοντος, με βάση 
τις σύγχρονες απόψεις για τη μάθηση, με σκοπό την αντιμετώπιση των όποιων δυσκολιών 
προκύψουν, αναπτύχθηκαν αρκετές δραστηριότητες στις οποίες χρησιμοποιήθηκαν λογι-
σμικά διαφόρων τύπων και διαδικτυακά περιβάλλοντα (λογισμικά οπτικοποίησης, λογισμι-
κά προσομοίωσης, webquest κ. α). Τα παιδιά ενθαρρύνονται να εργαστούν σε ομάδες και 
να παρουσιάσουν τα αποτελέσματα της συνεργασίας τους στο διαδίκτυο, προβάλλοντας με 
τρόπο μοναδικό «την κοινωνική και διαδραστική διάσταση του διαδικτύου» (σ.38, Σ. Μάνε-
ση, 2014). Η προηγούμενη γνώση των περισσοτέρων νηπίων σε βασικές λειτουργίες του 
υπολογιστή και η εξοικείωσή τους με τα λογισμικά και τα διαδικτυακά περιβάλλοντα μάθη-
σης που χρησιμοποιήθηκαν είναι φανερή σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος. Οι μαθη-
σιακές επιδιώξεις, που αρχικά είχαν τεθεί, επιτεύχθηκαν αφού η ενασχόληση των παιδιών 
με τα συγκεκριμένα λογισμικά αποτέλεσαν ισχυρά κίνητρα για μάθηση παρότι οι δυσκολίες 
σχετικά με την απουσία υλικοτεχνικής υποδομής ήταν μεγάλη. Μπορεί μεν η εμπλοκή των 
νηπίων με τις ΤΠΕ να είναι κομμάτι της καθημερινής τους πρακτικής και τα παιδιά να «συ-
νειδητοποιούν την συμβολή τους στην πορεία της διδασκαλίας και της μάθησης» (σ. 113, 
Παναγιωτοπούλου, 2014) όμως η γωνιά του υπολογιστή δεν αρκούσε για την πραγματο-
ποίηση των συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Συνεπώς χρησιμοποιήθηκαν επιπλέον δύο 
φορητοί υπολογιστές ώστε οι δραστηριότητες να έχουν χαρακτήρα κοινωνικό και όχι απλά 
ατομικό.  

Τίτλος – Μεθοδολογία – Στόχοι Διδακτικού σεναρίου ΤΠΕ 

Το τίτλος του Σεναρίου που πραγματοποιήσαμε ήταν οι Κατασκευές (ανθρώπινες- φυσικές- 
ζώων) και οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές ήταν αυτές της Γλώσσας, της πληροφορικής, 
των μαθηματικών, της μελέτης του φυσικού περιβάλλοντος, καθώς και της Δημιουργίας και 
έκφρασης. Το διδακτικό σενάριο απευθύνθηκε σε τάξη νηπιαγωγείου ολοήμερου τμήματος 
με 17 νήπια και 5 προνήπια. 

Το θέμα είναι απολύτως συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ, καθώς άπτεται των ενδια-
φερόντων τους και οι δραστηριότητες και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται δίνουν ευ-
καιρίες στα παιδιά να γνωρίσουν πολλά είδη κατασκευών, να τα ταξινομήσουν και να αντι-
ληφθούν τη χρησιμότητά τους. Τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν αποτέλεσαν εργαλεία 
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ανακάλυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο των καθημερινών δραστηριοτήτων 
ενώ ταυτόχρονα προήγαγαν τη συνεργατική μάθηση αλλά και την συμμετοχική διδασκαλία. 
Επίσης όλη η διδασκαλία βασίστηκε στις αρχές της διαφοροποιημένης παιδαγωγικής.  

Σύμφωνα με τον Piaget και την έννοια του δομισμού που αυτός εισάγει το παιδί οικοδομεί 
ενεργά τη γνώση του με τη συνεχή αφομοίωση και εναρμόνιση των νέων πληροφοριών 
(Καψάλης, 2006, σ. 465). Με άλλα λόγια η νέα γνώση προσαρμόζεται στο ήδη υπάρχον οι-
κοδόμημα της γνώσεις, το οποίο τελικά αναμορφώνεται. Τα παιδιά εργάζονται με βάση το 
μοντέλο της διερευνητικής- ανακαλυπτικής μάθησης. Οι μαθητές θα πρέπει: 

Γενικά 

− Να έχουν κατανοήσει τη σημασία της γραφής ως μέσο επικοινωνίας, ανάπτυξης ιδεών 
και μεταφοράς πληροφοριών 

− Να περιγράφουν αντικείμενα, να εξηγούν και να ερμηνεύουν. 

Γνωστικά Προαπαιτούμενα σχετικά με τις ΤΠΕ 

− Να μπορούν να περιηγούνται σχετικά άνετα στα περιβάλλοντα των λογισμικών (διότι 
όλα τα λογισμικά που προτείνουμε χρησιμοποιούνται από την αρχή της χρονιάς και σε 
άλλες θεματικές προσεγγίσεις) 

− Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με τη διαδικασία «Αντιγραφή- Επικόλληση»  
− Σύρω και αφήνω (drag and drop) 

Σχετικά με την υλικοτεχνική υποδομή οι δραστηριότητες πραγματοποιήθηκαν στη γωνιά 
του υπολογιστή της τάξης αλλά και σε δύο lap-tops, τα οποία προμηθεύσαμε εμείς στους 
μαθητές. Χρησιμοποιήσαμε και περιφερειακές συσκευές όπως αυτή του scanner και του 
εκτυπωτή. Χρησιμοποιήσαμε τα λογισμικά: 

− Δημιουργία WebQuest από εμάς και η χρήση τους από τα παιδιά. 
− Υπολογιστικά φύλλα (Excel) 
− Λογισμικό προσομοίωσης Google Earth (Web 2.0) 
− Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης και ανάπτυξης δημιουργικότητας kidspiration 
− Λογισμικό αναζήτησης και παρουσίασης φωτογραφιών flickr.com (web 2.0) 
− Λογισμικό παρουσίασης Glogster (web2.0) 

Οι δραστηριότητες και τα λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν έδωσαν ευκαιρίες στα παιδιά 
(Παιδαγωγικοί Στόχοι): 

− Να αναλαμβάνουν οι μαθητές πρωτοβουλίες και να συμμετέχουν ισότιμα ως μέλη της 
ομάδας 

− Να αποκτήσουν δεξιότητες συνεργασίας στα πλαίσια των ομάδων 
− Να εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους (χωρίς να φοβούνται το «λάθος») και τα συναι-

σθήματά τους 
− Να κινητοποιηθούν τα παιδιά να επιχειρηματολογούν, να αλληλεπιδρούν τόσο μεταξύ 

τους, όσο και μεταξύ του φυσικού και κοινωνικού περιβάλλοντος. 
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− Να μπορεί να επιλύει προβλήματα που τίθενται από την ενασχόλησή του με πραγματι-
κές καταστάσεις. 

Βασικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να αντιληφθούν οι μαθητές τη χρησιμότητα 
των ανθρώπινων κατασκευών, (πιθανώς) τις κοινωνικές και τις περιβαλλοντικές συνέπειες. 
Να γνωρίσουν τις φυσικές κατασκευές, αλλά και τις κατασκευές των ζώων και να είναι σε 
θέση να τις ταξινομήσουν. 

 Γλώσσα: 

− Να συμμετέχουν οι μαθητές σε συζητήσεις και να χρησιμοποιούν κατάλληλα επιχειρή-
ματα ώστε να εδραιώσουν τις θέσεις τους. 

− Να αναγνωρίζουν τις βασικές εκδοχές του γραπτού λόγου με βάση τα εξωτερικά χαρα-
κτηριστικά και το περιεχόμενο και να αντιληφθούν ότι οι εκδοχές αυτές μεταφέρουν 
μηνύματα με διαφορετικό τρόπο. 

− Να παίρνουν πληροφορίες από πολυτροπικά κείμενα και να τις επεξεργάζονται 

 Μαθηματικά: 

− Να μπορούν να ταξινομήσουν στις τρεις κατηγορίες κατασκευών που θα προκύψουν τις 
εικόνες και τα κείμενα που θα μας φέρουν οι μαθητές και αυτές που θα αναζητήσουμε 
στο διαδίκτυο. 

− Να είναι σε θέση να σχηματίζουν σύνολα βασισμένοι σε ένα ή περισσότερα χαρακτηρι-
στικά. 

 Μελέτη περιβάλλοντος 

Ανθρωπογενές Περιβάλλον 

− Να προβληματιστούν γύρω από την χρησιμότητα των ανθρώπινων κατασκευών και τον 
τρόπο που αυτές καθιστούν τη ζωή μας ευκολότερη 

− Να διερευνήσουμε τυχόν περιβαλλοντικές συνέπειες από την παρέμβαση του ανθρώ-
που στις κατασκευές της φύσης αλλά και το πώς οι ανθρώπινες κατασκευές μπορεί να 
είναι επιζήμιες για το περιβάλλον. 

− Να αναζητήσουν μέσα από κατάλληλα λογισμικά προσομοίωσης φυσικές και ανθρώπι-
νες κατασκευές ανά τον κόσμο και να τις εντοπίσουν στον παγκόσμιο χάρτη. 

Φυσικό περιβάλλον 

− Να ανακαλύψουν και να αναζητήσουν τρόπους για την χρήση και την προστασία των 
φυσικών κατασκευών (και αυτές των ζώων) 

− Να παρατηρήσουν και να προσεγγίσουν βιωματικά τους τρόπους με τους οποίους τα 
ζώα φτιάχνουν τις φωλιές τους και αναρωτηθούν γύρω από τον τρόπο και τον τόπο κα-
τασκευής τους. 

 
Δημιουργία και έκφραση 
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Εικαστικά: 

− Να αξιοποιήσουν τις εικόνες και τα κείμενα που θα σκανάρουν και θα εκτυπώσουν ώ-
στε να συνθέσουν ομαδικές τεχνικές καρτεπικολλήσεων. 

Τεχνολογίες 

− Να εντοπίζουν γράμματα στο πληκτρολόγιο και να γράφουν πεζά και κεφαλαία γράμ-
ματα  

− Να αντιληφθούν τη σχέση ανάμεσα στα δεδομένα που έχουμε και πως αυτά μπορούν 
να αναπαρασταθούν με γραφικές παραστάσεις 

− Να χρησιμοποιούν τα ειδικά πλήκτρα του «κενού», της διαγραφής και του enter/ 
return. 

− Να είναι σε θέση να αναζητούν πληροφορίες τοποθετώντας στις μηχανές αναζήτησης 
τις κατάλληλες λέξεις- κλειδιά. 

− Να μπορούν να περιηγούνται σε τρισδιάστατο χάρτη έτσι ώστε να βρίσκουν τις τοποθε-
σίες και τις κατασκευές που αναζητούν. Να χρησιμοποιήσουν τα πλήκτρα πλοήγησης 
από το πληκτρολόγιο, έτσι ώστε να μετακινούνται στον χάρτη. 

− Να κατανοήσουν και να μπορούν να παρακολουθούν διαδικασίες όπως η εισαγωγή 
εικόνων από το φάκελο του υπολογιστή αλλά και η εισαγωγή πολυμέσων. 

Η διάρκεια του σεναρίου ήταν περίπου έξι διδακτικές ώρες, λαμβάνοντας βέβαια υπόψη 
μας ότι κάθε διδακτική ώρα στο νηπιαγωγείο ανταποκρίνεται σε 25΄με 30 λεπτά.  

Δραστηριότητες με ΤΠΕ όπως αυτές εφαρμόστηκαν στην τάξη 

Δραστηριότητα 1(Η δραστηριότητα σχετικά με τις ΤΠΕ είχε διάρκεια 35- 40 λεπτά)  

Ξεκινήσαμε με ερωτήσεις που στοχεύουν στην κινητοποίηση της ομάδας εμπλέκοντας τους 
σε καταστάσεις προβληματισμού χωρίς τη χρήση ΤΠΕ. Προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί 
εξυπηρετούν οι κατασκευές αυτές. Π. χ Για ποιο λόγο χρειάζεται μια γέφυρα;, Με ποιόν 
τρόπο θα μπορούσε κάποιος να περάσει απέναντι το ποτάμι χωρίς να υπάρχει γέφυρα; (Να 
περάσει με μια βάρκα, να πάει γύρω- γύρω). Φτιάξαμε υποτυπώδης κατασκευές (ένα πο-
τάμι, μια γέφυρα), με τη βοήθεια συμβατικών μονάδων μέτρησης (με κορδέλα προσπαθή-
σαμε να μετρήσουμε την συντομότερη διαδρομή (διασχίζοντας τη γέφυρα ή πηγαίνοντας 
γύρω- γύρω;). Βγάζουμε τα συμπεράσματά μας. Κάνουμε την ίδια διαδικασία με το τούνελ. 

Θεωρώντας εξέχουσας σημασίας την οριοθέτηση της δραστηριότητας των μαθητών, στην 
εστίαση της χρήσης της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησής της χρησιμοποιήσαμε τα 
WebQuests. 

http://kataskeueszoonkaianthropon.weebly.com/phiupsilonsigmaiotakappa941sigmaf-
kappaalphataualphasigmakappaepsilonupsilon941sigmaf.html 

http://egpaid.blogspot.com/2011/03/blog-post_27.html 

Με τον τρόπο αυτό οι μαθητές καλλιεργούν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και την κριτι-
κή τους ικανότητα.  
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Κάποιο παιδί πηγαίνοντας προς Καλαμάτα μας είπε ότι πέρασε μια τεράστια γέφυρα. Όλοι 
θέλησαν να δούνε πως είναι και έτσι αναζητήσαμε βίντεο. 

− Ρωτήσαμε τα παιδιά τον τρόπο που μπορούμε να αναζητήσουμε ένα βίντεο. 
− Κάποιος μαθητής πρότεινε το YouTube, ενώ κάποιος άλλος την μπάρα αναζήτησης 

στον ιστότοπο www.google.com  
− Αποφασίσαμε να τα αναζητήσουμε και με τους δύο τρόπους. Πληκτρολογούσαν τα 

ίδια τα παιδιά στις μηχανές αναζήτησης. 
− Διαπιστώσαμε τα αποτελέσματα ήταν παρόμοια. Επιλέξαμε το πρώτο που έβγαινε 

από την αναζήτησή μας και το προβάλαμε. 

 Στην ερώτησή μου αν γνωρίζει κανείς κάποια άλλη γέφυρα ένας μαθητής ανέφερε το «Γε-
φύρι της Άρτας». Παρότι ο μαθητής το περιέγραψε προφορικά, θελήσαμε να το δούμε και 
σε βίντεο. Έγινε η αναζήτηση από τη μηχανή αναζήτησης του google, ακλουθώντας την 
προαναφερθείσα διαδικασία. Παρακολουθούμε βίντεο για την γέφυρα Ρίου- Αντιρρίου και 
για το γεφύρι της Άρτας.  

https://www.youtube.com/watch?v=yIqfMlrUoxw 
https://www.youtube.com/watch?v=0Evv7N3CwZ0 

(Στο βίντεο με τη γέφυρα Ρίου Αντιρρίου είδαμε μόνο ένα μικρό μέρος 8 λεπτών) 

Δραστηριότητα 2(Διάρκεια 20΄- 25΄) 

Αφού συζητήσαμε στην ολομέλεια για το τι είναι οι ανθρώπινες, οι φυσικές και οι κατα-
σκευές των ζώων, αποφασίσαμε να χωριστούμε σε τρεις ομάδες και να σκεφτούν τα μέλη 
τις κάθε ομάδας κάποια είδη κατασκευών. Στη συνέχεια να τα καταγράψουν. Κάποιο παιδί 
από την ομάδα των ανθρώπινων κατασκευών είπε: «Να δούμε ποια ομάδα θα σκεφτεί τις 
περισσότερες κατασκευές και να βγει νικήτρια!». «Με ποιο τρόπο μπορούμε να το κάνουμε 
αυτό;» ρώτησε η εκπαιδευτικός. «Να τι μετρήσουμε τις λέξεις και μετά να δούμε ποιος α-
ριθμός είναι μεγαλύτερος και ποιος ο μικρότερος» είπε ο Γ. «Μπορείτε να σκεφτείτε και 
κάποιο άλλο τρόπο για να το καταλάβουν και τα προνηπιάκια μας;», «Ναι ! να τα ζωγραφί-
σουμε» απάντησε η Α. Μετά από πεντάλεπτη συζήτηση τους πρότεινα ένα «μαγικό» λογι-
σμικό, το excel με το οποίο θα μπορούσαμε εύκολα να δούμε ποια ομάδα θα νικούσε.  

Τα υπολογιστικά φύλλα στοχεύουν στην οπτικοποίηση των δεδομένων, ενώ πρόκειται για 
περιβάλλον μαθηματικής μοντελοποίησης. Συνάδει με τη θεωρία πολλαπλής νοημοσύνης 
του Gardner, αφού πρόκειται για μια πολυαισθητηριακή προσέγγιση. Σε γενικές γραμμές τα 
υπολογιστικά φύλλα είναι εφαρμογές λογισμικού που έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση, 
την επεξεργασία και την παρουσίαση αριθμητικών, κατά κανόνα, δεδομένων. Συνιστούν 
επομένως ένα σχετικά εύχρηστο τρόπο για υπολογιστική μοντελοποίηση δεδομένων και 
πληροφοριών. Έτσι τα παιδιά θα μπορέσουν να συγκρίνουν εύκολα τα αριθμητικά δεδομέ-
να που θα προκύψουν από την απαρίθμηση των κατασκευών της κάθε ομάδας. Θα μπορέ-
σουν να διατυπώσει υποθέσεις και να τις ελέγξει με τη εισαγωγή δεδομένων ή τροποποιώ-
ντας τα ήδη υπάρχοντα δεδομένα. Με τη δημιουργία του λογισμικού φύλλου τα παιδιά θα 
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μπορέσουν να προσομοιώσουν τα αριθμητικά τους δεδομένα. Οι ομάδες έχουν μια οθόνη 
υπολογιστή μπροστά τους και ακολουθούν τα βήματα που τους λέμε: 
− Με τη βοήθειά τη εκπαιδευτικού ανοίγουν οι ομάδες με διπλό κλικ το λογισμικό. 
− Παρατηρούμε το περιβάλλον του λογισμικού και προσπαθούμε να γράψουμε παράλ-

ληλα όλες οι ομάδες στο πρώτο κουτάκι ανθρώπινες κατασκευές, στο δεύτερο φυσικές 
και στο τρίτο κατασκευές των ζώων. 

− Η κάθε ομάδα γράφει κάτω από το όνομα της ομάδας των κατασκευών που έχει ανα-
λάβει αυτά που έχουν ήδη γράψει από πριν στο χαρτί. 

− Αφού ολοκληρώσουμε τη διαδικασία μετρούμε στην ολομέλεια τις κατασκευές και σε 
ένα κελί γράφουμε τον αριθμό 

− Παρατηρούμε ότι μπορούμε να γράφουμε στο κελί που επιλέγουμε ή να γράφουμε στη 
γραμμή τύπων και να έχουμε το ίδιο αποτέλεσμα. 

− Μορφοποιούμε τα δεδομένα όπως θέλουμε. 
− Η εκπαιδευτικός ζητά από τα παιδιά να μαρκάρουν κάποια κελιά που θεωρούν σημα-

ντικά. 
− Τους προτρέπει να πατήσουν «Εισαγωγή» και ένα διάγραμμα 
− Παρατηρούμε ότι αυτό που προκύπτει δεν έχει νόημα. 
− Μαρκάρουμε τα κελιά που λέει η εκπαιδευτικός και ξαναπατάμε «Εισαγωγή»/ Διά-

γραμμα. Τελικά τώρα φαίνεται και παραστατικά ποια ομάδα κατασκευών έγραψε τις 
περισσότερες. 

Όπως το έγραψαν και το μορφοποίησαν τα παιδιά: 

 

 

Ύστερα από καθοδήγηση μαρκάρανε δεδομένα αριθμητικά και εισαγωγή διαγράμματος: 
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Δραστηριότητα 3 (Διάρκεια: 25΄) 

Αρχικά αφήνουμε τα παιδιά να εξοικειωθούν στο περιβάλλον του λογισμικού Kidspiration, 
το οποίο ενθαρρύνει την διερευνητική μάθηση μέσα από την αναπαράσταση γνώσεων (Πε-
ρίπου για 5΄). Το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration αποτελεί ένα ανοι-
κτό υπολογιστικό περιβάλλον, ο παιδαγωγικός σχεδιασμός του οποίου βασίζεται στη θεω-
ρία της οπτικής μάθησης και στον εποικοδομισμό (J. Piaget, Bruner). 

Τα παιδιά καλούνται σε μικρές ομάδες να παρατηρήσουν, να ταξινομήσουν και να ομαδο-
ποιήσουν τις εικόνες των κατασκευών, τις οποίες από πριν είχαμε αποθηκεύσει ως εικόνες 
στον υπολογιστή μας. Με τη δραστηριότητα αυτή τα παιδιά κινητοποιούνται να ταξινομή-
σουν με βάση τα χαρακτηριστικά που αναφέραμε στην ολομέλεια, τις κατασκευές ανάλογα 
με το είδος τους. Έχοντας λοιπόν τρεις κατηγορίες κατασκευών προχωρούμε στην ταξινό-
μησή τους:  
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Το φύλλο εργασίας όπως δόθηκε από τον εκπαιδευτικό:

 

 

Το φύλλο εργασίας όπως διαμορφώθηκε από τα παιδιά.

 

Δραστηριότητα 4 (Διάρκεια: 25΄) 

Τα παιδιά έφεραν υλικό και από το σπίτι (κτίρια, σπήλαια, φωλιές ζώων, μνημεία, δρόμους, 
γέφυρες, βουνά κ. α) το οποίο αναζήτησαν μαζί με τους γονείς τους και επρόκειτο για άρ-
θρα από τις εφημερίδες και φωτογραφίες. 
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 Στην ιστοσελίδα https://www.flickr.com/ πραγματοποιήσαμε την αναζήτηση των εικόνων 
και προχωρήσαμε στην εκτύπωση όσων μας αρέσουν. Θυμίζουμε ότι κάθε ομάδα είχε το 
δικό της υπολογιστή και η εκπαιδευτικός είχε ρόλο συντονιστή. 

Τα παιδιά ανά ομάδες πληκτρολόγησαν (αντιγράφοντας) τις σχετικές λέξεις ανάλογα αν 
ήταν στην ομάδα των ανθρώπινων κατασκευών ή των φυσικών ή τις κατασκευές των ζώων 
στο πλαίσιο «search». (Φύλλο εργασίας 2) Για παράδειγμα η ομάδα των ανθρώπινων κατα-
σκευών είχαν τις λέξεις: Σπίτι, γέφυρα, δρόμος, ουρανοξύστης έντυπα και δίπλα τις φωτο-
γραφίες τους για να διευκολύνονται στην αναγνώρισή τους δεδομένου ότι υπάρχουν και 
προνήπια τα οποία δεν μπορούν να διαβάσουν.  
− Αφού συζητήσουν στην ομάδα και αποφασίσουν ποιες φωτογραφίες τους εξυπηρετούν 

για τη σύνθεση της αφίσας τους, τις εκτυπώνουν. 
− Διαμορφώνουμε το μέγεθος των εικόνων. Επιλέγουμε διάφορα μεγέθη. 

Το συγκεκριμένο site αναφέρεται στη λογική της ανταλλαγής και της διαμοίρασης φωτο-
γραφιών σε μία online κοινότητα. Τα τελευταία χρόνια το Flickr έχει γίνει η δημοφιλέστερη 
και ταχύτατα αναπτυσσόμενη υπηρεσία διαμοίρασης φωτογραφιών στο Διαδίκτυο. Η απο-
θήκευση των εικόνων δεν καθίσταται δυνατή γιατί υπόκεινται σε προστασία πνευματικών 
δικαιωμάτων.  

Τα παιδιά εργάστηκαν σε ομάδες φτιάχνοντας κολλάζ, ζωγραφίζοντας και γράφοντας τις 
αφίσες τους. 

 

Ομάδα 1: Οι κατασκευές των ανθρώπων
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Ομάδα 2: Οι κατασκευές της Φύσης 

 

 

Ομάδα 3: Οι κατασκευές των ζώων 

 

 

Δραστηριότητα 5(Διάρκεια: 30΄) 
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Περιήγηση στο περιβάλλον προσομοίωσης της Google earth. Οργάνωση των μαθητών σε 4 
ομάδες των 5 ατόμων, οι οποίοι δουλεύουν με τη δική μας καθοδήγηση. Η κάθε ομάδα έχει 
ένα φύλλο εργασίας και κάθε μέλος της ομάδας έχει ένα αντίγραφο. Οι δύο ομάδες ψά-
χνουν για ανθρώπινες κατασκευές και οι άλλες δύο για φυσικές κατασκευές. (Βλέπουμε ότι 
σε αυτή τη δραστηριότητα η ομάδα των παιδιών, η οποία στην προηγούμενη δραστηριότη-
τα ασχολήθηκαν με τις κατασκευές των ζώων, ενσωματώθηκαν τώρα στις ομάδες των δύο 
άλλων κατηγοριών: Φυσικές και ανθρώπινες κατασκευές, οι οποίες μπορούν να αναζητη-
θούν στο Google Earth (Φύλλο εργασίας 2) Όσο δουλεύουν οι δύο ομάδες στους δύο υπο-
λογιστές, τα παιδιά των δύο άλλων ομάδων απασχολούνται στις γωνιές της τάξης). 

- Ενθαρρύναμε τα παιδιά να πληκτρολογήσουν στο Fly to:………. Και μετά πατούμε 
search.  

- Στο placemark (πινέζα) τα παιδιά ορίσανε και ονομάσανε τοποθεσίες στο σημείο όπου 
βρέθηκαν.  

- Πήγαμε στα Layers και βρήκαμε τα ηφαίστεια, τα παγόβουνα, ερήμους, ουρανοξύστες, 
τον πύργο το Λευκό κ. α. 

 

 

 

- Πετάξαμε με τον προσομοιωτή πτήσης (Alt+Cntrl+A).  
- Παρουσιάζουν τα ευρήματά τους στην ολομέλεια.  

 

Δραστηριότητα 6 

(Διάρκεια: 35-40΄)  
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Αφού βγάλουμε το δικό μας κλειδί για το περιβάλλον του Glogster ξεκινούμε να φτιάξουμε 
την ηλεκτρονική μας εφημερίδα. Βασική προϋπόθεση τα παιδιά να έρθουν από πριν σε ε-
παφή τόσο με ηλεκτρονικές εφημερίδες, όσο και με έντυπα μέσα. Κύριος στόχος να παρου-
σιάσουν τα παιδιά όσα έμαθαν γύρω από τις ανθρώπινες, τις φυσικές και τις κατασκευές 
των ζώων και να τις παρουσιάσουν τόσο στη σχολική κοινότητα, όσο και στους γονείς τους. 

- «Ξεκλειδώσαμε» με τους κωδικούς μας και μπήκαμε στο περιβάλλον. 
- Πατήσαμε Dashboard και ξεκινήσαμε.  
- Τα παιδιά δούλεψαν στις ομάδες τους με την δική μας καθοδήγηση.  
- Επέλεξαν ένα από τα πρότυπα στην ολομέλεια. 
- Η κάθε ομάδα επεξεργάστηκε το δικό της κομμάτι με όποιο τρόπο ήθελαν.  
- Τα ποιο προχωρημένα παιδιά των ομάδων έγραψαν πολύ μικρά κείμενα (μιας- δύο λέ-

ξεων) και τα υπόλοιπα επιχείρησαν να ανεβάσουν εικόνες και να βάλουν ήχο με τη δική 
μας καθοδήγηση.  

- Τα βίντεο τα πρότειναν τα ίδια τα παιδιά αφού ήταν αυτά που παρακολουθήσαμε τις 
πρώτες ημέρες και τους έκαναν εντύπωση.  

 

Glogster: http://afroditinipiagwgos.edu.glogster.com/constructions/ 

Το αποτέλεσμα: 

 

Αξιολόγηση 
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Στη συγκεκριμένη τάξη του 2ου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου Σταυρούπολης από την αρχή της 
χρονιάς χρησιμοποιούμε τις τεχνολογίες σε πολλά επίπεδα και για όποιο θέμα και αν δου-
λεύουμε. Με την ενασχόλησή τους αυτή τα παιδιά είναι αρκετά εξοικειωμένα τόσο με τις 
λειτουργίες του υπολογιστή, όσο και με τα περιβάλλοντα κάποιων λογισμικών. Ο τεχνολο-
γικός γραμματισμός πραγματοποιήθηκε βαθμιαία, στηριζόμενοι πάντα στις προηγούμενες 
γνώσεις των παιδιών σχετικά με τους υπολογιστές και γενικότερα τις νέες τεχνολογίες. Από 
τα παραπάνω εύκολα καταλαβαίνει κανείς ότι τώρα, στο τέλος της χρονιάς, που πραγματο-
ποιήθηκε το συγκεκριμένο σενάριο, το σχετικό με τις κατασκευές, τα παιδιά είχαν πολλές 
γνώσεις και δυνατότητες ώστε να εκτελούν εύκολα κάποιες εντολές ακόμη και σε λογισμι-
κά, τα οποία δουλεύανε για πρώτη φορά. Επίσης σημαντική παράμετρος στην διαχείριση 
των λογισμικών ήταν ότι πολλά από τα νήπια είχαν κατακτήσει τη γραφή και την ανάγνωση 
σε ικανοποιητικό, για την ηλικία τους, επίπεδο, γεγονός που τα διευκόλυνε και αναφορικά 
με τη χρήση των νέων τεχνολογιών.  

Η εισαγωγή του θέματος έγινε αυθόρμητα από τα παιδιά και αφού φτιάξανε με την εκπαι-
δευτικό το ιστόγραμμά, ξεκίνησαν να δουλεύουνε μαθηματικές έννοιες αρχικά χωρίς τη 
χρήση ΤΠΕ. Η πρώτη δραστηριότητα εμφανίζεται αρκετά μακροσκελής διότι θελήσαμε να 
παραθέσουμε και κάποιες δραστηριότητες που προέκυψαν από τα παιδιά και δεν προϋπό-
θεταν τη χρήση ΤΠΕ. Τα παιδιά με ευκολία αναζήτησαν πληροφορίες γύρω από τις κατα-
σκευές, αφού κινήθηκαν μέσα στα ασφαλή πλαίσια του webquest που είχε δημιουργήσει η 
εκπαιδευτικός από πριν. Μέσα από την ύπαρξη πολυτροπικών κειμένων τα παιδιά κινητο-
ποιήθηκαν ώστε να επιλέγουν με το ποντίκι τα σημεία των ιστότοπων που τους ενδιέφεραν. 
Σχολίαζαν τις εικόνες, διαβάζανε τα κείμενα (με τη διακριτική βοήθεια της εκπαιδευτικού) 
και καταλήγανε σε συμπεράσματα τα οποία κατέγραφε η εκπαιδευτικός. Κατά την αναζή-
τηση του βίντεο σχετικά με τη γέφυρα του Ρίου- Αντίρριου τα παιδιά ήρθαν σε διένεξη γιατί 
ήθελαν πολλά να πληκτρολογήσουν τις λέξεις στη μηχανή αναζήτησης. Το θέμα διευθετή-
θηκε γρήγορα αφού είπαμε ότι όλοι θα έχουν τη δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν το πλη-
κτρολόγιο. Εντυπωσιάστηκαν όταν είδαν ότι όταν πληκτρολόγησαν τις ίδιες λέξεις στο 
youtube εμφανίστηκαν τα ίδια αποτελέσματα. Επιλέξανε να παρακολουθήσουνε το πρώτο 
βίντεο που πρότεινε η μηχανή αναζήτησης. 

Τα υπολογιστικά φύλλα, πιστεύουν κάποιοι, ότι είναι δύσκολο να δουλευτούν στο νηπια-
γωγείο. Ωστόσο η ενασχόληση των παιδιών με υπολογιστικά φύλλα και η εισαγωγή σε αυ-
τά, αντίστοιχων γραφικών παραστάσεων αποτελεί πρόκληση. Τα παιδιά έγραψαν τις λίστες 
και προσπάθησαν μαρκάροντας αρχικά τα κελιά που ήθελαν να εισάγουν γραφικές παρα-
στάσεις χωρίς να μπορούν να αποδώσουν τις πραγματικές τιμές. Τα πιο προχωρημένα παι-
διά αντιλήφθηκαν τη συνάφεια (τη σχέση) που υπάρχει ανάμεσα στα κελιά που μαρκάρου-
με και στις γραφικές παραστάσεις. Για να μπορέσουμε να έχουμε μια πραγματική γραφική 
παράσταση στην οποία θα αναπαρίστανται τα δεδομένα χρειάστηκε η καθοριστική βοήθεια 
της εκπαιδευτικού. Η νηπιαγωγός ζήτησε από τα παιδιά να μαρκάρουν τα κελιά Α1, Β1, C1 
και τα Α9, B9, C9. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα δυσκόλεψε τα παιδιά περισσότερο από 
κάθε άλλη, παρότι κατανόησαν τη σχέση που υπάρχει ανάμεσα στα δεδομένα. ο ρόλος της 
εκπαιδευτικού δεν ήταν διευκολυντικός, καθοδηγητικός αλλά ήταν μάλλον επεμβατικός. 
Αυτό ίσως οφείλεται στο γεγονός ότι ποτέ ξανά δεν είχαν ασχοληθεί τα παιδιά με το συγκε-
κριμένο λογισμικό. 
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Στην τρίτη δραστηριότητα τα παιδιά θα ερχόταν σε επαφή με ένα λογισμικό εννοιολογικής 
χαρτογράφησης, με το οποίο δεν είχαν ξαναδουλέψει. Τους πρότεινα να μπούνε στο περι-
βάλλον και να το εξερευνήσουν για πέντε λεπτά. Τα παιδιά ήταν χωρισμένα σε τρεις ομά-
δες, όσες και οι κατηγορίες των κατασκευών και η κάθε ομάδα δούλευε στο δικό της υπο-
λογιστή: οι δύο στα laptops και η μία στο PC. Τα εντυπωσιακά γραφικά του λογισμικού εν-
θουσίασαν τα παιδιά και μου ζήτησαν να τους αφήσω να περιηγηθούν για άλλα πέντε λε-
πτά. (Τον χρόνο τον μετράμε με μια κλεψύδρα των πέντε λεπτών). Το κάθε μέλος την ομά-
δας έπαιρνε όταν ερχόταν η σειρά του το ποντίκι και επέλεγε αντικείμενα, έσυρε και άφηνε 
άλλα (drug and drop). Σε πολλές περιπτώσεις χρειάστηκε η παρέμβαση της εκπαιδευτικού 
και η καθοριστική βοήθειά της.  

Όταν η νηπιαγωγός τους ενθάρρυνε να πατήσουν στο «file» και να ανοίξουν το αρχείο που 
είχα ετοιμάσει, δεν τα κατάφεραν, αφού τα μεγαλύτερα νήπια, τα οποία ήξεραν να διαβά-
ζουν διαπίστωσαν ότι η γραμμή μενού ήταν γραμμένη σε «μια ξένη γλώσσα» όπως χαρα-
κτηριστικά είπανε. Όταν ρωτήθηκαν «Μήπως μπορεί κάποιος να μου πει από πού φαντάζε-
ται ότι μπορούμε να ανοίξουμε ένα αρχείο;» μόνο δύο νήπια έδειξαν το σημείο «File». Α-
φού το ανοίξανε όλες οι ομάδες, ρωτήθηκαν: «Τι πιστεύετε ότι πρέπει να κάνετε εδώ;» 

Κάποιο παιδί απάντησε: «Οι εικόνες τρελάθηκαν και έφυγαν από την ομαδούλα τους». (Η 
εκπαιδευτικός είχε κρύψει τις οδηγίες στον κόκκινο κύκλο) Ακούστηκαν και άλλες απόψεις 
αλλά καταλήξαμε στην παραπάνω. Σε ερώτησή για το τι πρέπει να κάνουμε, τα παιδιά εύ-
στοχα απάντησαν ότι θα πρέπει να βάλουμε κάθε κατασκευή στον κύκλο που πρέπει. Με 
βάση τα κριτήρια, τα οποία είχαν ορίσει τα παιδιά στην ολομέλεια ξεκίνησε η κάθε ομάδα 
να ταξινομεί τις εικόνες των κατασκευών με drug and drop. Η ομάδες συνεννοούνταν για το 
ποια εικόνα πάει που και το ποντίκι το χρησιμοποιούσαν τα περισσότερα μέλη της ομάδας 
εκ περιτροπής. Τα προνήπια δυσκολεύτηκαν πολύ και τους βοήθησαν να τα καταφέρουν τα 
μεγαλύτερα παιδιά ενθαρρύνοντάς τους, ενεργοποιώντας με τον τρόπο αυτό τη μέθοδο της 
σκαλωσιάς (Vygotsky, 1976). Η μέθοδος αυτή αναφέρεται στη βοήθεια που προσφέρουν οι 
ενήλικες ή κάποιοι ικανότεροι συνομήλικοι, η οποία μέσα από ενθαρρύνσεις και υπομνή-
σεις θα πρέπει σταδιακά να μειώνεται (Καψάλης, 2006). Το αποτέλεσμα του φύλλου εργα-
σίας έδειξε ότι τα παιδιά τόσο ταξινόμησαν σωστά τις εικόνες επιστρατεύοντας τις νέες και 
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τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους, όσο και εξάσκησαν την ήδη αποκτημένη δεξιότητα «Σύρω 
και αφήνω» (drug and drop). 

Τα παιδιά σε προηγούμενες δραστηριότητες γνώριζαν τη διαδικασία αναζήτησης και απο-
θήκευσης εικόνων από την ασφαλή μηχανή αναζήτησης του Google Kids, ωστόσο θέλοντας 
να τους δείξω κάτι διαφορετικό τους πρότεινα να περιηγηθούμε σε ένα καταπληκτικό ιστό-
τοπο https://www.flickr.com/ και να ψάξουμε για φωτογραφίες σχετικά με τις κατασκευές. 
Εντύπωση προκάλεσε το γεγονός ότι δεν μπορούσαμε να αποθηκεύσουμε τις εικόνες στον 
φάκελο που δημιουργήσαμε, οπότε μας δόθηκε η ευκαιρία να μιλήσουμε για τη σημασία 
των πνευματικών δικαιωμάτων. Στη μηχανή αναζήτησης της ιστοσελίδας αρχικά πληκτρο-
λόγησαν τα παιδιά τη λέξη «κατασκευές» και απόρησαν όταν βγήκαν φωτογραφίες με χει-
ροτεχνίες. Αυτό τους έκανε να καταλάβουν ότι πρέπει να γίνουμε πιο συγκεκριμένοι στις 
λέξεις που χρησιμοποιούμε στις αναζητήσεις μας. Δυστυχώς είδαμε ότι όταν πληκτρολο-
γούσαμε ελληνικές λέξεις δεν είχαμε ικανοποιητικά αποτελέσματα. Έτσι αποπειραθήκαμε 
να συνεχίσουμε την αναζήτησή μας στα αγγλικά. Δοκιμάσαμε και πληκτρολογήσαμε και 
σχετικές λέξεις στις μητρικές γλώσσες των παιδιών, τις οποίες είχα ζητήσει να μου γράψουν 
οι γονείς τους. Κατά τη διάρκεια της εκτύπωσης των φωτογραφιών που επιλέξαμε τα παι-
διά πραγματοποιούσαν την όλη διαδικασία. Μάλιστα προσπάθησαν σε ομάδες, με την κα-
θοδήγησή μου να σκανάρουν τις φωτογραφίες που είχαν φέρει από το σπίτι τους, τις απο-
θήκευσαν στον αντίστοιχο φάκελο, που είχαμε δημιουργήσει στην επιφάνεια εργασίας από 
πριν και στη συνέχεια τις εκτυπώσαμε και αυτές. Αφού συλλέξαμε και ταξινομήσαμε όλες 
τις φωτογραφίες στις κατηγορίες (ανθρώπινες- φυσικές- ζώων) ξεκινήσαμε να πραγματο-
ποιεί η κάθε ομάδα το κολλάζ της. Τα παιδιά σε όλη τη διαδικασία εργάστηκαν ουσιαστικά 
και με στόχο η κάθε ομάδα να παρουσιάσει την καλύτερη δουλειά. Μου έκανε εντύπωση 
ότι πολλά παιδιά έφευγαν από την ομάδα τους και πήγαιναν στις άλλες όπου έκαναν πα-
ρεμβάσεις δημιουργικές και εκεί. Στη συγκεκριμένη δραστηριότητα μας έφυγε λίγο ο χρό-
νος, αφού τον υπερβήκαμε για 20΄.  

Η προοπτική να παρουσιάσουμε όλα αυτά που κάναμε στους γονείς από την αρχή κινητο-
ποίησε τα παιδιά και τους ενθουσίασε. Τους εντυπωσίασε το γεγονός ότι θα κάναμε μια 
ηλεκτρονική αφίσα την οποία θα δημιουργούσανε τα ίδια. Τα παιδιά δούλεψαν και εδώ σε 
ομάδες των έξι ατόμων ανάλογα με την ομάδα κατασκευών που ανήκαν με την καθοδήγη-
ση της εκπαιδευτικού. Συναποφασίσανε να βάλουνε ό, τι υλικό είχαν μαζέψει στην αφίσα, 
να ανεβάσουνε τα βίντεο με τις γέφυρες και να γράψει η κάθε ομάδα τι είναι οι ανθρώπινες 
κατασκευές, τι είναι οι φυσικές κα τι είναι οι κατασκευές των ζώων. Τους άρεσε που ανέ-
βασαν τις ήδη αποθηκευμένες εικόνες από το φάκελο στην επιφάνεια εργασίας και είχαν τη 
δυνατότητα να αλλάξουν το μέγεθός τους, να τις περιστρέψουν. Από το φάκελο της Μουσι-
κής όπως τον ονομάσαμε επιλέξανε μια μουσική και τη βάλαμε στην αφίσα. Η εργασία σε 
ομάδες ήταν ευεργετική αφού βοηθήθηκαν πολύ και τα παιδιά που είχαν κάποιες δυσκολί-
ες κατά την εκτέλεση κάποιων εντολών. Ο ρόλος της εκπαιδευτικού ήταν σε κάποιες περι-
πτώσεις καθοδηγητικός (κατά το ανέβασμα των αρχείων) και σε άλλες διευκολυντικός (κα-
τά την πληκτρολόγηση των μικρών κειμένων και κατά τη μορφοποίησή τους). 

Σε γενικές γραμμές οι δραστηριότητες προχώρησαν και διεκπεραιώθηκαν ικανοποιητικά, 
αφού οι περισσότεροι στόχοι εκπληρώθηκαν, τα παιδιά κινητοποιήθηκαν και το ενδιαφέ-
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ρον τους ήταν υψηλό. Τα παιδιά προσπάθησαν να δώσουν απαντήσεις και να λύσουν κα-
θημερινά προβλήματα γύρω από τη χρήση των ανθρώπινων κατασκευών με τα λογισμικά 
που χρησιμοποιήθηκαν και να μπορέσουν να ταξινομήσουν με σωστό τρόπο τα είδη των 
κατασκευών. Όταν προβληματιζόταν για διάφορες καταστάσεις σχετικά με το θέμα προ-
σπαθούσαν να δίνουν λύσεις μέσα από την αναζήτηση από το διαδίκτυο πάντα υπό την 
καθοδήγηση της εκπαιδευτικού. 

Σε μια τάξη νηπιαγωγείου με δυναμική 22 παιδιών δεν μπορεί να πραγματευτεί ένα θέμα 
με τεχνολογία εάν δεν υπάρχουν συγκεκριμένες υλικοτεχνικές υποδομές. Στην προκειμένη 
περίπτωση υπήρχε ένας υπολογιστής (PC), τον οποίο χρησιμοποιούσαν τα παιδιά εκ περι-
τροπής σε ομάδες των δύο ατόμων. Για να μπορέσει η εκπαιδευτικός να εργαστεί με τις 
ομάδες εμπεριστατωμένα και να μην αποκλείεται κανένα παιδί από την εκπαιδευτική δια-
δικασία χρησιμοποίησε και δύο προσωπικούς φορητούς υπολογιστές. Την περίοδο που 
πραγματοποιήθηκε το Project λείπανε αρκετά παιδιά λόγω ασθενείας οπότε η ομάδες δεν 
ξεπερνούσαν τα 6 άτομα., συνεπώς μπορούσαν να δουλεύουν ικανοποιητικά, συμμετέχο-
ντας όλα τα μέλη τους. Λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι τα νήπια υπόκεινται σε αρκε-
τούς περιορισμούς αλλά έχουν και ορισμένες δυνατότητες συγκέντρωσης θεωρείται ότι αν 
το σχολείο διέθετε συσκευή προβολής τα παιδιά θα μπορούσαν να συγκεντρωθούν για πε-
ρισσότερη ώρα και κατά την ενασχόληση στην ολομέλεια.  

Η ενασχόληση με τις δραστηριότητες της τεχνολογίας αποτέλεσαν μέρος ενός ευρύτερου 
Project σχετικά με τις κατασκευές, οι οποίες όμως κινητοποίησαν και κράτησαν το ενδιαφέ-
ρον των παιδιών σε υψηλά επίπεδα. Τα παιδιά μπήκαν στη διαδικασία να προβληματι-
στούν, να συνεργαστούν, να αλληλεπιδράσουν και να μπουν στη διαδικασία να ασκήσουν 
κριτική για τα λογισμικά, με τα οποία ασχοληθήκαμε κατά την ώρα της ανατροφοδότησης.  
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Διδακτικό σενάριο στη Χημεία Β΄ Λυκείου με χρήση Τ.Π.Ε. 
 Ταξινομώντας τα καρβοξυλικά οξέα 
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Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο με χρήση των ΤΠΕ, στα πλαίσια 
του μαθήματος της Χημείας Γενικής Παιδείας της Β΄ Λυκείου και πιο συγκεκριμένα στην 
ενότητα «Ταξινόμηση των καρβοξυλικών οξέων». Το προτεινόμενο σενάριο, το οποίο  υλο-
ποιήθηκε κατά την τρέχουσα σχολική χρονιά σε δύο διαφορετικά Λύκεια της χώρας, βασίζε-
ται στη συμβολή των 3D ψηφιακών μοριακών μοντέλων κατασκευασμένα με Η/Υ, τα οποία 
υλοποιούνται μέσω των δύο ελεύθερων λογισμικών «Jmol» και «JME». Και τα δύο λογισμι-
κά εκτελούνται ως εφαρμογές Java applets μέσω ενός html αρχείου, που δημιουργήθηκε 
για τις ανάγκες του εν λόγω σεναρίου. Μία αλληλουχία δραστηριοτήτων, ειδικά σχεδιασμέ-
νων με βάση την εποικοδομητική προσέγγιση της γνώσης μέσω της συνεργατικής ανακαλυ-
πτικής μάθησης, οδηγεί τους μαθητές στην επίτευξη των διδακτικών στόχων. Συγχρόνως, 
όμως ενισχύεται η φαντασία και η οπτική μνήμη των μαθητών μέσα από ένα περιβάλλον 
μοριακής οπτικοποίησης, γεγονός που καθιστά το εν λόγω σενάριο πρωτότυπο και ιδιαίτε-
ρο.   

Λέξεις - κλειδιά: Διδακτικό σενάριο, Οργανική Χημεία, μοριακά μοντέλα, καρβοξυλικά οξέα 

Εισαγωγή 

Η συμβολή των προσομοιώσεων με τη χρήση ΤΠΕ είναι ιδιαίτερα σημαντική στη διδασκα-
λία των Φυσικών Επιστημών, και ειδικά της Χημείας, καθώς βοηθούν τους μαθητές να αντι-
ληφθούν εκείνα που δεν μπορούν να γίνουν άμεσα αντιληπτά με κάποιο συμβατικό επο-
πτικό μέσο (Παπαγρηγορίου & Τζιλίρας, 2009), να συνδέσουν την μακροσκοπική και ανα-
παραστασιακή/συμβολική διάσταση της Χημείας με το υπομικροσκοπικό επίπεδο (John-
stone, 1991, 2007), καθώς και να έρθουν σε αντίθεση και να ξεπεράσουν πιθανές παρανο-
ήσεις (Τσεπερλής, 2009). Ειδικότερα, τα 3D ψηφιακά μοριακά μοντέλα δίνουν στους μαθη-
τές τη δυνατότητα να αντιληφθούν την τρισδιάστατη δομή του μορίου στο χώρο (Jones, 
Jordan and Stillings, 2005), κάτι το οποίο δεν επιτυγχάνεται εύκολα σε πολλούς από αυτούς 
μόνο μέσα από τη γραφή των μοριακών ή των συντακτικών τύπων των ενώσεων. Η σύνδεση 
δε της τρισδιάστατης με τη δισδιάστατη συμβολική αναπαράσταση της ύλης, αποτελεί 
σύμφωνα με τους Wu και Shah (2004) μία από τις βασικές αρχές σχεδιασμού τέτοιων εργα-
λείων οπτικοποίησης της γνώσης. 

 Στην ελληνική πραγματικότητα, ο εκπαιδευτικός παροτρύνεται να κάνει χρήση των ψηφια-
κών μοριακών μοντέλων κατά τη διδασκαλία της Χημείας, καθώς σύμφωνα με τα Βιβλία 
του καθηγητή της Χημείας στο Λύκειο (2004), προσφέρουν «κέρδος σε πολύτιμο διδακτικό 
χρόνο», είναι «οικονομικές», «ακίνδυνες» και βασίζονται σε ένα εργαλείο με το οποίο πλέ-
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ον οι έφηβοι μαθητές είναι ιδιαίτερα εξοικειωμένοι, καθώς «έχουν περάσει αρκετές ώρες 
μπροστά από έναν Η/Υ».    

Στην παρούσα εργασία προτείνεται ένα διδακτικό σενάριο με τη χρήση 3D δυναμικών μο-
ριακών μοντέλων κατασκευασμένα με Η/Υ, στα πλαίσια του μαθήματος της Χημείας Γενικής 
Παιδείας της Β΄ τάξης του Γενικού Λυκείου, και πιο συγκεκριμένα στην ενότητα «Ταξινόμη-
ση καρβοξυλικών οξέων». Για τις ανάγκες του εν λόγω σεναρίου δημιουργήθηκε ένα φύλλο 
εργασίας (βλ. Παράρτημα), το οποίο ακολουθεί το πρότυπο «πρόβλεψη – επιβεβαίωση – 
συμπεράσματα». Το συγκεκριμένο φύλλο εργασίας, αφού υλοποιήθηκε κατά την τρέχουσα 
σχολική χρονιά από 105 μαθητές των Πρότυπου Πειραματικού Λυκείου Ηρακλείου Κρήτης 
και Λυκείου Ανωγείων, με χρήση των ελεύθερων λογισμικών «Jmol» και «JME», κρίθηκε 
σκόπιμο εκ του αποτελέσματος να παρουσιαστεί στην ευρύτερη εκπαιδευτική κοινότητα.   

Περιγραφή διδακτικού σεναρίου 

Γενικά 

Το διδακτικό σενάριο που ακολουθεί, με τίτλο «Ταξινομώντας τα καρβοξυλικά οξέα» έχει 
εκτιμώμενη διάρκεια μία διδακτική ώρα. Προκειμένου να διδαχθούν οι μαθητές τη συγκε-
κριμένη ενότητα θα πρέπει να είναι εξοικειωμένοι με τη γραφή συντακτικών τύπων απλών 
οργανικών ενώσεων, αλλά και με τους βασικούς κανόνες ονοματολογίας κατά IUPAC της 
Οργανικής Χημείας. Οι προαπαιτούμενες αυτές γνώσεις, αν και αποτελούν διδακτέα ύλη 
στη Χημεία Α΄ Λυκείου, εντούτοις διδάχθηκαν στην αρχή της τρέχουσας σχολικής χρονιάς, 
σύμφωνα με τις οδηγίες του Υπουργείου (εγκύκλιος 139607/Γ2/1-10-2013), καθώς  οι μα-
θητές πέρυσι δεν τα είχαν διδαχθεί. Σύμφωνα με το Βιβλίο του καθηγητή (2004), προτείνε-
ται στη συγκεκριμένη ενότητα να αφιερωθεί μία διδακτική ώρα και να υλοποιηθεί μία πα-
ρουσίαση με προσομοιώματα καρβοξυλικών οξέων από τον διδάσκοντα. Εντούτοις, θεωρή-
θηκε προτιμότερο αντί για προβολή από τον διδάσκοντα, να υπάρξει μία πιο ενεργός συμ-
μετοχή των μαθητών στη μαθησιακή διαδικασία μέσα από την ειδικά διαμορφωμένη για το 
σκοπό αυτό σελίδα html, που επιτρέπει στους μαθητές να χειρίζονται μόνοι τους τα μορια-
κά μοντέλα. Πιο συγκεκριμένα, οι σκοποί και οι στόχοι του διδακτικού σεναρίου, το πώς 
οργανώθηκε η τάξη, το λογισμικό που χρησιμοποιήθηκε και οι δραστηριότητες στις οποίες 
ενεπλάκησαν οι μαθητές περιγράφονται αναλυτικά στη συνέχεια.      

Σκοποί και στόχοι 

Ο γενικός σκοπός του διδακτικού σεναρίου είναι να ταξινομούν οι μαθητές τα καρβοξυλικά 
οξέα στις διάφορες υποκατηγορίες, ενώ στους ειδικότερους στόχους περιλαμβάνονται τα 
ακόλουθα:  

α) να αναδείξει πιθανές παρανοήσεις/εσφαλμένες αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τη 
δομή των μορίων στο χώρο 

β) να εξοικειωθούν οι μαθητές με τη δημιουργία προσομοιωμάτων μέσω Η/Υ 

γ) να γνωρίσουν το μοντέλο «ball & stick»  
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δ) να είναι σε θέση να αντιστοιχίζουν τους συντακτικούς τύπους των μορίων με την τρισ-
διάστατη δομή τους.  

Συγχρόνως, όμως με τους παραπάνω διδακτικούς στόχους το προτεινόμενο σενάριο απο-
σκοπεί τόσο στην ανάπτυξη και άλλων δεξιοτήτων των μαθητών, που ξεπερνούν τα στενά 
όρια της Χημείας και είναι οι ακόλουθοι:    

ε) να αναπτύξουν οι μαθητές την ικανότητά τους στη χρήση των ΤΠΕ 

στ) να αναπτύξουν την ικανότητα της επικοινωνίας και της συνεργασίας ως μέλη μίας ομά-
δας εργασίας 

ζ) να εξοικειωθούν με τη διαδικασία «Πρόβλεψη – Επιβεβαίωση – Συμπέρασμα» 

η) να ενεργοποιηθεί το ενδιαφέρον τους για τη γνώση μέσω της χρήση των ΤΠΕ.   

Οργάνωση της τάξης – Διδακτικό συμβόλαιο 

Με βάση το μοντέλο του κοινωνικού εποικοδομιτισμού, προκειμένου να επιτευχθούν οι 
προηγούμενοι στόχοι, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων, έτσι ώστε κάθε 
ομάδα να έχει μπροστά της έναν τουλάχιστον Η/Υ. Σχετικά με τη σύνθεση της κάθε ομάδας, 
προκρίνεται για παιδαγωγικούς λόγους (Ματσαγγούρας, 2011), η ανομοιογένεια ως προς 
το φύλο και το επίπεδο των μαθησιακών ικανοτήτων των μελών της. Προκειμένου να επι-
τευχθεί αυτός ο σκοπός, ο διαχωρισμός των μαθητών σε ομάδες δεν στηρίζεται ούτε απο-
κλειστικά στις προτιμήσεις των μαθητών, αλλά ούτε και στην τυχαία επιλογή των μελών, 
αλλά σε ένα συνδυασμό μαθητικών προτιμήσεων και παρέμβασης του εκπαιδευτικού. Σε 
κάθε ομάδα μοιράζεται ένα φύλλο εργασίας, το οποίο συμπληρώνεται ομαδικά από τους 
μαθητές με βάση τις οδηγίες του και με χρήση όπου χρειάζεται του λογισμικού που είναι 
εγκατεστημένο στους υπολογιστές τους. Ο εκπαιδευτικός ενθαρρύνει τους μαθητές στην 
εναλλαγή των ρόλων τους μέσα στην ομάδα, επιβλέπει και διευκολύνει το έργο τους παρέ-
χοντας διευκρινίσεις όπου ζητηθεί. Η διδασκαλία πραγματοποιείται στο εργαστήριο Πλη-
ροφορικής του σχολείου, μετά από συνεννόηση με τον Υπεύθυνο καθηγητή του εργαστηρί-
ου. Στο τέλος της διδακτικής ώρας, τα φύλλα εργασίας συλλέγονται από τον διδάσκοντα.    

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή και χρήση ΤΠΕ 

Για την υλοποίηση του διδακτικού σεναρίου απαιτείται ένας επαρκής αριθμός Η/Υ, όπως 
προαναφέρθηκε ένας τουλάχιστον για κάθε ομάδα. Σε περίπτωση που αυτό δεν είναι εφι-
κτό, το εν λόγω σενάριο μπορεί να πραγματοποιηθεί και σε αίθουσα διδασκαλίας που δια-
θέτει έναν Η/Υ και έναν βίντεο-προβολέα. Στην περίπτωση αυτή οι μαθητές εναλλάσσονται 
στη χρήση του κοινού Η/Υ κατά την εκτέλεση των δραστηριοτήτων, υπό την επίβλεψη του 
διδάσκοντα. 

Το φύλλο εργασίας βασίζεται σε δύο ελεύθερα λογισμικά: α) το «Jmol», το οποίο μπορεί να 
παρέχει εντυπωσιακές 3D απεικονίσεις μορίων και β) το «JME», το οποίο δίνει τη δυνατό-
τητα σχεδιασμού δισδιάστατων μορίων. Ο συνδυασμός των συγκεκριμένων  λογισμικών,  
βασισμένα στη Java, δίνει στον χρήστη – μαθητή τη δυνατότητα όχι μόνο να μεταβάλλει 
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ανά πάσα χρονική στιγμή γρήγορα και εύκολα τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται τα 
μόρια (περιστροφή, ζουμ, εμφάνιση ονομάτων των χημικών μορίων, κ.ά.) αλλά και να δη-
μιουργήσει μόνος του δισδιάστατα μόρια τα οποία θα τα δει μετά σε τρεις διαστάσεις. Για 
την εκτέλεση των λογισμικών αυτών απαιτείται μόνο η εγκατάσταση της Java 
(http://jmol.sourceforge.net/), σε περίπτωση που δεν υπάρχει, καθώς και η χρήση του φυλ-
λομετρητή Mozilla Firefox. Και τα δύο λογισμικά εκτελούνται ως εφαρμογές Java applets 
μέσω ενός html αρχείου, που δημιουργήθηκε για τις ανάγκες του εν λόγω σεναρίου και 
βρίσκεται αναρτημένο στην ιστοσελίδα http://users.sch.gr/xsavvas/index.php/senaria. 

Περιγραφή δραστηριοτήτων του διδακτικού σεναρίου 

Οι δραστηριότητες του προτεινόμενου φύλλου εργασίας βασίζονται στην εποικοδομητική 
προσέγγιση της γνώσης μέσω της ανακαλυπτικής μάθησης. Η κάθε ομάδα ακολουθεί την 
δική της και τους δικούς της ρυθμούς, μέσα από την υποστήριξη του εκπαιδευτικού και των 
εκπαιδευτικών εργαλείων, εν προκειμένω το φύλλο εργασίας και το λογισμικό στον Η/Υ. Η 
νέα γνώση αφομοιώνεται σταδιακά από τους μαθητές μέσα από την ομαδοσυνεργατική 
μέθοδο. Η χρήση των ΤΠΕ διευκολύνει τη μετάβαση από το δασκαλοκεντρικό σε ένα περισ-
σότερο μαθητοκεντρικό πρότυπο διδασκαλίας.  

Οι δραστηριότητες του φύλλου εργασίας σχεδιάστηκαν από τους διδάσκοντες με τέτοιο 
τρόπο, έτσι ώστε μεταξύ άλλων να ενισχύσουν το ενδιαφέρον των μαθητών για τη νέα γνώ-
ση και να συνδέσουν τη μάθηση με τη διασκέδαση. Οι δραστηριότητες είναι οι ακόλουθες 
και οι χρόνοι που αντιστοιχούν σε κάθε μία από αυτές είναι ενδεικτικοί και έχουν προκύψει 
ως μέσος όρος των χρόνων των εμπλεκόμενων ομάδων. 

1η δραστηριότητα (διάρκεια 2-3 λεπτά): ζητείται από τους μαθητές να σχεδιάσουν ένα μό-
ριο οξικού οξέος. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο να ελέγξει τις ιδέες των μαθητών 
σχετικά με τη δομή ενός μορίου στο χώρο και να αναδείξει πιθανές παρανοήσεις και λαν-
θασμένες αντιλήψεις (στόχος α). 

2η δραστηριότητα (διάρκεια περίπου 5 λεπτά): οι μαθητές καλούνται αρχικά να ανοίξουν το 
αρχείο «oksea.html», που βρίσκεται στην επιφάνεια εργασίας τους, να διαβάσουν το κείμε-
νο που υπάρχει εκεί και να θυμηθούν τη χαρακτηριστική ομάδα των καρβοξυλικών οξέων.  
Στη συνέχεια έρχονται σε μία πρώτη επαφή με το μοντέλο «ball and stick», όπου και τους 
ζητείται να αναγνωρίσουν σε ένα προσομοίωμα τα άτομα του άνθρακα, του υδρογόνου και 
του οξυγόνου (στόχοι β και γ). 

3η δραστηριότητα (διάρκεια περίπου 10 λεπτά): οι μαθητές καλούνται αφού διαβάσουν ένα 
κείμενο για την ταξινόμηση των καρβοξυλικών οξέων, να εμπλακούν σε κάποιες ασκήσεις 
αντιστοίχισης και ανάπτυξης προκειμένου να εμπεδώσουν τις διαφορετικές κατηγορίες (γε-
νικός σκοπός σεναρίου). 

4η δραστηριότητα (διάρκεια περίπου 15 λεπτά): οι μαθητές καλούνται να σχεδιάσουν μόνοι 
τους τρισδιάστατες δομές με βάση τις οδηγίες του φυλλαδίου, ξεκινώντας από απλές δομές 
και προχωρώντας σε πιο σύνθετες, και στη συνέχεια να αντιστοιχίσουν αυτές τις δομές με 
τις ονομασίες τους (στόχος δ) . 
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5η δραστηριότητα (διάρκεια περίπου 12 λεπτά): στο τέλος οι ομάδες εμπλέκονται σε ένα 
κουίζ εμπέδωσης για να ελέγξουν τις γνώσεις που απέκτησαν με τις προηγούμενες δραστη-
ριότητες. Η εν λόγω δραστηριότητα αξιολόγησης, που περιλαμβάνει προβλήματα διαβαθ-
μισμένης δυσκολίας (εύκολο – μέτριο – δύσκολο επίπεδο), αποτελεί για τους διδάσκοντες 
έναν δείκτη αποτίμησης του βαθμού εμπέδωσης της νέας γνώσης.                  

Συμπεράσματα 

Το διδακτικό σενάριο «Ταξινόμηση των καρβοξυλικών οξέων με χρήση ΤΠΕ» είναι ένα πρω-
τότυπο σενάριο, το οποίο δημιουργήθηκε μέσα από τη συνεργασία δύο εκπαιδευτικών, με 
απώτερο σκοπό την επίτευξη των διδακτικών στόχων μέσα από την εμπλοκή των μαθητών 
με τις νέες τεχνολογίες, την ανακαλυπτική μέθοδο μάθησης και την ομαδοσυνεργατικότη-
τα. Μετά από την υλοποίηση του παραπάνω σεναρίου σε αρκετούς μαθητές δύο διαφορε-
τικών λυκείων αναδείχθηκαν τα ακόλουθα. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό των μαθητών φαίνεται να μην έχει ξεκάθαρη εικόνα της δομής των 
μορίων στο χώρο, γεγονός που αποδεικνύεται από τις απαντήσεις των μαθητών στην πρώτη 
δραστηριότητα, όπου τους ζητείται να σχεδιάσουν το μόριο ενός οξέος. Οι περισσότεροι 
μαθητές γράφουν τον συντακτικό τύπο του οξέος. Αυτή η εσφαλμένη αντίληψη τείνει να 
εξαλειφθεί μέσα από μία αλληλουχία δραστηριοτήτων, όπου ο μαθητής όχι μόνο παρατη-
ρεί, αλλά αυτενεργεί και δημιουργεί και ο ίδιος τα δικά του μόρια στο χώρο με τη βοήθεια 
του Η/Υ. Συγχρόνως, μέσα από τη διαδικασία της αλληλοπαρατήρησης της διδασκαλίας α-
νάμεσα στους δύο εκπαιδευτικούς, προέκυψε ότι η χρήση του Η/Υ κέντρισε το ενδιαφέρον 
ακόμη και των μαθητών που δεν έδειχναν πριν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για το μάθημα. Η 
συμμετοχή των μαθητών στις ομάδες εργασίας προκάλεσε την εμπλοκή όλων των μαθητών 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, ενώ συγχρόνως η κάθε ομάδα καθόριζε τον δικό της ρυθμό 
ολοκλήρωσης των δραστηριοτήτων του φύλλου εργασίας. Τέλος, η δραστηριότητα αξιολό-
γησης των μαθητών (κουίζ) έδωσε στις ομάδες τη χαρά του παιχνιδιού και της υγιούς άμιλ-
λας, ενώ στους εκπαιδευτικούς τη δυνατότητα να ελέγξουν την επίτευξη ή μη των στόχων 
του διδακτικού σεναρίου. 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο μπορεί με κάποιες μικρές αλλαγές να εφαρμοστεί και 
σε άλλες ενότητες του μαθήματος της Χημείας Γενικής Παιδείας Β΄ Λυκείου, όπως για πα-
ράδειγμα στην ταξινόμηση των αλκοολών ή στην ταξινόμηση των υδρογονανθράκων, ή α-
κόμη και σε μαθήματα Χημείας άλλων τάξεων. Κρίνεται απαραίτητο, οι μαθητές να εμπλα-
κούν μία τουλάχιστον φορά στη μαθητική τους ζωή με τη συγκεκριμένη διαδικασία, καθώς 
φαίνεται ότι είναι βαθιά ριζωμένη μέσα τους η δισδιάστατη αντίληψη των μορίων. Έτσι, 
αυτή η διαδικασία, η οποία δίνει έμφαση στα ψηφιακά μοριακά μοντέλα επιχειρεί να εφο-
διάσει τους μαθητές με ένα πρόσθετο εργαλείο προς την κατεύθυνση της μελέτης, περι-
γραφής, κατανόησης και επικοινωνίας των χημικών εννοιών.          
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Παράρτημα 

ΤΑΞΙΝΟΜΩΝΤΑΣ ΤΑ ΚΑΡΒΟΞΥΛΙΚΑ ΟΞΕΑ 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 1Η  

 

1.1. Πως φαντάζεσαι ότι είναι ένα μόριο CH3COOH;  

 

 

Προσπάθησε να το σχεδιάσεις στον κενό χώρο δίπλα.  

 

 

 

 

 
 

 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 2Η 

 

2.1 Κάνε διπλό κλικ στο αρχείο «Oksea.html» που υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας 
του υπολογιστή σου. 

Διάβασε το κείμενο που υπάρχει σε αυτή τη σελίδα. 

2.2 α) Ποια είναι η χαρακτηριστική ομάδα των καρβοξυλικών οξέων; ……………………………. 

 

 

β) Γράψε δίπλα σε κάθε σφαί-
ρα το χημικό στοιχείο που α-
ναπαριστά. 

 
 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 3Η 
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3.1 Κάνε κλικ στο «Ταξινόμηση» που υπάρχει στο πάνω μενού. Διάβασε το κείμενο 
που υπάρχει σε αυτή τη σελίδα και κάνε κλικ στις διάφορες κατηγορίες καρβοξυλικών 
οξέων και πειραματίσου με τις δομές που εμφανίζονται. Μπορείς να περιστρέψεις τις 
δομές των οξέων που εμφανίζονται αλλά και να εμφανίσεις τα ονόματα των χημικών 
στοιχείων στο ψηφιακό μοριακό μοντέλο κάνοντας κλικ στο κείμενο: «Ονόματα χημι-
κών στοιχείων» 

 

3.2 Ποιες διαφορετικές κατηγορίες έχουμε για την ταξινόμηση των καρβοξυλικών ο-
ξέων;  
 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

3.3 Κάνε κλικ σε όλες τις κατηγορίες των καρβοξυλικών οξέων που υπάρχουν και διά-
βασε το κείμενο που εμφανίζεται κάθε φορά.  

3.4 Αντιστοίχισε τις κατηγορίες της πρώτης στήλης με αυτές της δεύτερης στήλης 

     Στήλη Α  Στήλη Β 

Κορεσμένο •  • Το οξύ που περιέχει δύο καρβοξύλια 

Ακόρεστο •  • Το οξύ που περιέχει βενζολικό δακτύ-
λιο 
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Μονοκαρβοξυλικό •  • Τα οξέα που περιέχουν χλώριο 

Δικαρβοξυλικό •  • Το οξύ που περιέχει ένα καρβοξύλιο 

Αλειφατικό (άκυκλο) •  • Το οξύ στο οποίο τα άτομα άνθρακα 
δεν είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μόνο με 
απλούς δεσμούς. 

Αρωματικό •  • Το οξύ στο οποίο τα άτομα άνθρακα 
είναι συνδεδεμένα μεταξύ τους μόνο με α-
πλούς δεσμούς 

Χλωροξέα •  • Το οξύ που δεν περιέχει βενζολικό δα-
κτύλιο 

 

 

3.5 Το αιθανικό οξύ σε ποιες κατηγορίες ανήκει; 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………
… 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 4Η 

 

4.1 Κάνε κλικ στο «Σχεδιαστής μορίων» που υπάρχει στο πάνω μενού. Διάβασε τις 
οδηγίες με τις οποίες παριστάνονται τα μόρια στον σχεδιαστή μορίων σε δύο διαστά-
σεις. 

 

 

4.2 Αντιστοίχισε τις σχέδια της πρώτης γραμμής με τα ονόματα των ενώσεων της δεύ-
τερης. 
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Δισδιάστατο 
σχέδιο 

(α) 

 

(β) 

 

(γ) 

 

(δ) 

 

 

    

 

 

Όνομα 

(1) 

Προπανικό 
οξύ 

(2) 

Βουτάνιο 

(3) 

Προπενικό 
οξύ 

(4) 

Μέθυλο-
βουτανικό οξύ 

 

 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ 5Η 

 

5.1 Κάνε κλικ στη λέξη «Quiz» που υπάρχει στο πάνω μενού της σελίδας.  

Προσπάθησε να δημιουργήσεις τρία κορεσμένα μονοκαρβοξυλικά οξέα (ένα πρόβλημα 
με επίπεδο δυσκολίας εύκολο, ένα μέτριο και ένα δύσκολο πρόβλημα). 

Πόσους πόντους έχεις σε κάθε επίπεδο δυσκολίας;  Εύκολο: ……    Μέτριο: ……    Δύσκο-
λο: …… 
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Εκμάθηση ξένης γλώσσας με τη βοήθεια κινητού τηλεφώνου 
 

Γράμψας Λάμπρος 
Κοινωνιολόγος - Μεταπτυχιακός Φοιτητής του προγράμματος "Φύλο και νέα εκπαιδευτικά 

και εργασιακά περιβάλλοντα στην Κοινωνία της Πληροφορίας" - Ρόδος 
sociologist@mail.gr 

Περίληψη 

Σκοπός της παρούσας βιβλιογραφικής ανασκόπησης είναι να παρουσιαστούν τα κυριότερα 
πειράματα και οι έρευνες σε μία υποκατηγορία του πεδίου της κινητής μάθησης (m-
learning) που αφορά στην "εκμάθηση ξένης γλώσσας με τη χρήση κινητής συσκευής" 
(Mobile Assisted Language Learning - MALL). Συγκεκριμένα, επιλέξαμε να εστιάσουμε στο 
"κινητό τηλέφωνο" ως μέσο παραγωγής και χρήσης της εκπαιδευτικής πληροφορίας επι-
διώκοντας, ταυτόχρονα, να συνδέσουμε τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν με τα ειδικό-
τερα παιδαγωγικά και ψυχολογικά υποδείγματα που τις ενέπνευσαν. Μολονότι οι περισσό-
τερες μελέτες στο πεδίο αυτό βρίσκονται σε πειραματικό στάδιο, η ανασκόπηση υποδει-
κνύει ένα πρώιμο σχηματισμό τεσσάρων βασικών κατηγοριών - κατευθύνσεων, χωρίς, ω-
στόσο, να διαπιστώνεται η επικράτηση μίας συγκεκριμένης μεθόδου. Τα ευρήματα υπο-
γραμμίζουν, επίσης, την απουσία "γραμμικότητας" και την έλλειψη συγκριτικών ερευνών. 
Ως κατακλείδα, προτείνεται ένα πεδίο πιθανής εφαρμογής της κινητής μάθησης στη χώρα 
μας. 

Λέξεις - κλειδιά: κινητή μάθηση, κινητό τηλέφωνο, εκμάθηση ξένης γλώσσας, ανασκόπηση 

Εισαγωγή 

Η κινητή μάθηση αποτελεί ένα ταχύτατα αναπτυσσόμενο γνωστικό πεδίο καθώς τα τελευ-
ταία χρόνια γίνεται αντικείμενο μελέτης όλο και περισσότερων επιστημόνων. Σύμφωνα με 
τον ορισμό του Traxler (2005) η κινητή μάθηση αφορά σε "κάθε εκπαιδευτική δραστηριότη-
τα η οποία περιλαμβάνει ως μοναδικό ή βασικό τεχνολογικό μέσο, ασύρματες ή φορητές 
συσκευές όπως οι υπολογιστές χειρός και τα κινητά τηλέφωνα" (σελ. 262). 

Μολονότι στις μέρες μας η σχέση ανάμεσα στις κινητές συσκευές και την εκπαίδευση ε-
κλαμβάνεται όλο και περισσότερο ως "δεδομένη", εντούτοις, όχι πολλά χρόνια πριν οι προ-
σπάθειες ανάδειξης πιθανών εκπαιδευτικών χρήσεων αυτών των συσκευών αντιμετωπίζο-
νταν με καχυποψία και σκεπτικισμό. Η πρώιμη κριτική απέναντι στο νέο μέσο επικεντρώθη-
κε: α.) στους περιορισμούς παιδαγωγικής, ψυχολογικής και τεχνολογικής φύσεως (Shudong 
& Higgins, 2006), β.) στο υψηλό κόστος των υπηρεσιών (Stockwell, 2007) και γ.) στην έλλει-
ψη κατάλληλου εκπαιδευτικού υλικού για τις συγκεκριμένες συσκευές (Gay, Stefanone, 
Grace-Martin & Hembrooke, 2001). Ειδικότερα, όσον αφορά στο τεχνολογικό σκέλος, ως 
σημαντικά προβλήματα επισημάνθηκαν η μικρή οθόνη, η χαμηλή ανάλυση, τα δυσλειτουρ-
γικά πλήκτρα, η κακή ποιότητα εικόνας και ήχου, η αργή σύνδεση με το διαδίκτυο, η ασυμ-
βατότητα με άλλες συσκευές και η ανεπαρκής μπαταρία και μνήμη. 

Η ραγδαία τεχνολογική εξέλιξη που σημειώθηκε την τελευταία δεκαετία στον τομέα των 
κινητών συσκευών μετέβαλε άρδην το τοπίο καθώς οδήγησε στην εμφάνιση μίας νέας γε-
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νιάς συσκευών με εξαιρετικά αυξημένες δυνατότητες (Kukulska-Hulme, 2009). Ορισμένες 
από τις συσκευές αυτές, γνωστές με την ονομασία "έξυπνα τηλέφωνα" (smartphones) επέ-
τρεπαν στο χρήστη να διεκπεραιώνει εργασίες που μέχρι πρότινος πραγματοποιούσε μόνο 
με τη βοήθεια του ηλεκτρονικού υπολογιστή. Επιπλέον, πολλές από τις προσθήκες (π.χ. 
πλήκτρα αφής, GPS, 3G και WiFi) δεν έλυσαν μόνο αρκετά από τα τεχνικά προβλήματα που 
επεσήμαναν προηγούμενες έρευνες, αλλά ταυτόχρονα, κατέστησαν τις συσκευές περισσό-
τερο εύχρηστες και φιλικότερες προς τον χρήστη (Godwin-Jones, 2011). 

 Αναμφίβολα, η εξέλιξη αυτή δεν θα μπορούσε να παραβλεφθεί από τους επιστήμονες του 
κλάδου της εκπαίδευσης. Έτσι, μία από τις κεντρικές κατευθύνσεις που ακολουθήθηκε, ως 
προς την εκπαιδευτική αξιοποίηση του νέου μέσου, αφορά στην εκμάθηση ξένων γλωσσών 
με τη χρήση κινητού τηλεφώνου. Η τάση αυτή, γνωστή πλέον με το ακρωνύμιο "MALL" 
(Mobile Assisted Language Learning), περιλαμβάνει την ειδικότερη βιβλιογραφία της τα κυ-
ριότερα άρθρα της οποίας θα παρουσιαστούν στην ακόλουθη εισήγηση. 

Μέθοδος 

 Για τον εντοπισμό και τη συλλογή των άρθρων επιλέχθηκε η χρήση των παρακάτω λέξεων-
κλειδιών: "mobile phone, cell phone, language, learning". Το εύρος της αναζήτησης που 
πραγματοποιήθηκε αφορά στα έτη 2003-2013. Οι μηχανές αναζήτησης οι οποίες χρησιμο-
ποιήθηκαν για τον παραπάνω σκοπό είναι η Scopus, η ERIC, το Google Scholar και οι ιστο-
σελίδες των μεγάλων εκδοτών (Taylor & Francis, ACM, Elsevier, SpringerLink, Sage, Wiley) 
μέσω του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών. Από την ακολουθούμενη δια-
δικασία σχηματίστηκε ένας κορμός πενήντα τριών (53) επιστημονικών άρθρων. Η επιλογή 
των τελικών ερευνών αφορά σε δημοσιεύσεις σε έγκυρα επιστημονικά περιοδικά, πρακτικά 
συνεδρίων και κεφάλαια βιβλίων με επιμέλεια. 

Βιβλιογραφική Ανασκόπηση 

Αξιοποίηση Μεμονωμένων Λειτουργιών 

 Σύμφωνα με διάφορες έρευνες (Carpenter & DeLosh, 2005. Toppino & Bloom, 2002) που 
πραγματοποιήθηκαν στον τομέα της γνωστικής ψυχολογίας, τόσο ο αριθμός των ερεθισμά-
των (πληροφορίες), όσο και ο χρόνος που μεσολαβεί μεταξύ τους είναι κρίσιμα στοιχεία της 
μαθησιακής διαδικασίας. Πιο συγκεκριμένα, έχει υποστηριχθεί ότι η κατανεμημένη ανά 
τακτά χρονικά διαστήματα εξάσκηση (distributed practice) οδηγεί σε καλύτερες επιδόσεις 
από τη μάθηση που βασίζεται στην αφομοίωση μεγάλου όγκου πληροφοριών σε μικρό 
χρόνο (massed practice). Όπως προκύπτει από την ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε, 
ένα μεγάλο ποσοστό των ερευνών που επικεντρώθηκαν στη βελτίωση του ξενόγλωσσου 
λεξιλογίου βασίστηκε στην προγραμματισμένη, συχνή προώθηση ("push mode") των εκπαι-
δευτικών πληροφοριών δίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στην επανάληψη. 

 Σε μία από τις συχνότερα παρατιθέμενες έρευνες στη σχετική βιβλιογραφία, οι Thornton 
και Houser (2005) εστίασαν στη δυνατότητα αποστολής e-mail μέσω του κινητού τηλεφώ-
νου. Η μέθοδος που ακολούθησαν (LOTM - Learning on the Move) για την εκμάθηση αγγλι-
κού λεξιλογίου περιελάμβανε την αποστολή διδακτικού υλικού ειδικά προσαρμο-σμένου 
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στις δυνατότητες των κινητών τηλεφώνων. Όπως διαπιστώθηκε, το δείγμα τους, αποτελού-
μενο από φοιτήτριες ιαπωνικού πανεπιστημίου, σημείωσε υψηλότερες επιδόσεις από τους 
συμμετέχοντες που είχαν επιλέξει να μελετήσουν με δική τους πρωτοβουλία το αγγλικό 
λεξιλόγιο από παραδοσιακές πηγές (βιβλία, σημειώσεις κτλ). Ανάλογες διαφορές εντοπί-
στηκαν και ως προς την εκμάθηση των ιδιωματισμών. Οι ερευνητές κατέληξαν στο συμπέ-
ρασμα ότι η εκμάθηση μέσω κινητού τηλεφώνου ενισχύει τη συστηματική μελέτη. 

 Στην ίδια κατεύθυνση, πείραμα των Alemi, Sarab και Lari (2012) με δείγμα πρωτοετείς φοι-
τητές ιρανικού πανεπιστημίου, ίδιου γλωσσικού επιπέδου, ερεύνησε τη συμβολή των γρα-
πτών μηνυμάτων (SMS) στην εκμάθηση ξενόγλωσσου "ακαδημαϊκού λεξιλογίου". Η στατι-
στική επεξεργασία των δεδομένων έδειξε ότι οι φοιτητές που διδάσκονταν το αγγλικό λεξι-
λόγιο μέσω γραπτών μηνυμάτων πετύχαιναν υψηλότερες επιδόσεις από τους φοιτητές που 
μάθαιναν τις λέξεις μέσω αναζήτησης στο λεξικό. 

 Πρόσφατη έρευνα των Hayati, Jalilifar και Mashhadi (2013) επικεντρώθηκε στη χρήση σύ-
ντομων γραπτών μηνυμάτων με σκοπό την εκμάθηση των αγγλικών "ιδιωματισμών". Τα 
αποτελέσματα του πειράματός τους έδειξαν ότι οι συμμετέχοντες που αξιοποίησαν τη συ-
γκεκριμένη εφαρμογή στο κινητό τους πέτυχαν υψηλότερες επιδόσεις από εκείνους που 
βασίστηκαν στην ανάγνωση των ιδιωματισμών από παραδοσιακές γραπτές πηγές (βιβλία, 
σημειώσεις κτλ). Οι ερευνητές παρατήρησαν, επίσης, ότι οι μαθητές που χρησιμοποίησαν 
το κινητό τους τηλέφωνο για τον παραπάνω σκοπό παρουσίασαν μεγαλύτερο βαθμό δέ-
σμευσης καθ' όλη την εκπαιδευτική διαδικασία. 

 Τέλος, μελέτη των Saran, Seferoglu και Cagiltay (2009) εστίασε στις τεχνικές βελτίωσης της 
ξενόγλωσσης προφοράς. Χρησιμοποιώντας μικτές ερευνητικές μεθόδους βρήκαν ότι η α-
κρόαση αγγλικών ηχητικών αποσπασμάτων (MP3) διαμέσου κινητού τηλεφώνου είχε θετι-
κή επίδραση στην προφορά των Τούρκων φοιτητών που συμμετείχαν στο πείραμα. 

Χρήση Πολυμέσων 

 Παρά τα όποια θετικά ευρήματα επισημάνθηκαν μέσω της χρήσης των μεμονωμένων ερ-
γαλείων (SMS, MP3 κτλ) που παρουσιάστηκαν στην προηγούμενη ενότητα, διάφοροι ερευ-
νητές εξέφρασαν τις αμφιβολίες τους σχετικά με το αν η μέθοδος αυτή αποτελεί πράγματι 
τον αποτελεσματικότερο τρόπο μάθησης. Στον πυρήνα των παραπάνω αμφιβολιών βρίσκο-
νται ορισμένες επισημάνσεις της Θεωρίας της Διπλής Κωδικοποίησης και της Γνωστικής 
Θεωρίας της Πολυμεσικής Μάθησης (Paivio, 1986. Mayer, 2001). Σύμφωνα με τα συγκεκρι-
μένα υποδείγματα, η ανθρώπινη προσωρινή μνήμη διαθέτει δύο ξεχωριστά κανάλια επε-
ξεργασίας πληροφοριών, ένα λεκτικό και ένα οπτικό, τα οποία χαρακτηρίζονται από περιο-
ρισμένη "χωρητικότητα" (capacity). Εν τέλει, η μάθηση επιτυγχάνεται ευκολότερα όταν κα-
τά την παροχή της εκπαιδευτικής πληροφορίας χρησιμοποιούνται ταυτόχρονα και τα δύο 
κανάλια αντί του ενός αφού έτσι παρέχεται στο μαθητή η δυνατότητα να δημιουργήσει πε-
ρισσότερες γνωστικές διαδρομές, τις οποίες μπορεί να ακολουθήσει στη συνέχεια για την 
ανάκληση των πληροφοριών. 

 Σχετικά με τις έρευνες που πραγματοποιήθηκαν προς αυτήν την κατεύθυνση, στην πλατ-
φόρμα που ανέπτυξε ο Anaraki (2008), διάφορες λειτουργίες του κινητού τηλεφώνου συν-

1769

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



δυάστηκαν με την αξιοποίηση νέων εφαρμογών (flash-based) που προσέφεραν οι συσκευές 
τελευταίας γενιάς. Οι συμμετέχοντες μέσα από την πλατφόρμα "FML4ESL" είχαν τη δυνατό-
τητα να μαθαίνουν την αγγλική γλώσσα μέσα από την ταυτόχρονη χρήση γραπτού κειμένου 
και σύντομων ηχητικών αποσπασμάτων. Η στατιστική επεξεργασία των αποτελεσμάτων 
έδειξε σαφή βελτίωση των δεξιοτήτων τους στον τομέα της προφοράς και της κατανόησης 
τόσο του προφορικού λόγου όσο και του γραπτού κειμένου.  

 Παρόμοια έρευνα των Saran, Cagiltay και Seferoglu (2008) για την εκμάθηση αγγλικού λεξι-
λογίου, επικεντρώθηκε στην αποστολή ειδικά προσαρμοσμένων MMS στο κινητό τηλέ-
φωνο των χρηστών. Κάθε ξενόγλωσσο μήνυμα "SMIL" (Synchronized Multimedia Integration 
Language) εμπεριείχε ταυτόχρονα πληροφορίες σε μορφή κειμένου, εικόνας και ήχου. 
Σύμφωνα με τους ερευνητές, η πλειοψηφία των συμμετεχόντων μαθητών αποτίμησε ως 
ιδιαίτερα χρήσιμη και λειτουργική την πρακτική που ακολουθήθηκε. 

 Η πλατφόρμα των Flores, Canto, Cervantes και Torralba (2010) κινήθηκε επίσης στα πλαί-
σια της αξιοποίησης των πολυμέσων. Η εφαρμογή που ανέπτυξαν εκμεταλλεύεται όλες τις 
λειτουργίες των "έξυπνων κινητών" (εικόνες, κείμενο, βίντεο, ηχογραφήσεις), οι οποίες έ-
χουν χρησιμοποιηθεί σε προγενέστερες έρευνες μεμονωμένα ή σε συνδυασμό, με μοναδι-
κή ουσιαστική προσθήκη τη δυνατότητα ηχογράφησης ξενόγλωσσων τραγουδιών σε μορφή 
"karaoke". Τα δεδομένα που συγκέντρωσαν από δείγμα Μεξικάνων μαθητών λυκείου υπο-
γραμμίζουν τόσο τη βελτίωση της αγγλικής προφοράς και της ομιλίας των συμμετεχόντων 
όσο και τον υψηλό βαθμό δέσμευσής τους. 

 Με αφετηρία αντίστοιχα ευρήματα που ανέδειξαν τη χρησιμότητα των πολυμέσων στην 
εκπαιδευτική διαδικασία, πρόσφατη έρευνα των Lin και Yu (2012) επιχείρησε να συγκρίνει 
τη χρήση μεμονωμένων λειτουργιών του κινητού τηλεφώνου με τη συνδυασμένη χρήση 
διαφόρων λειτουργιών του. Στα πλαίσια του πειράματος που πραγματοποιήθηκε με μικρό 
δείγμα μαθητών από την Ταϊβάν, το εκπαιδευτικό περιεχόμενο δόθηκε στους συμμετέχο-
ντες σε 4 μορφές: κείμενο μόνο, κείμενο-ήχος, κείμενο-εικόνα και κείμενο-ήχος-εικόνα. Τα 
αποτελέσματα των δοκιμασιών, όσον αφορά στην εκμάθηση και την κατανόηση του αγγλι-
κού λεξιλογίου, έδειξαν ότι ο συνδυασμός των πολυμέσων οδηγούσε σε καλύτερες επιδό-
σεις έναντι του απλού γραπτού κειμένου. 

Συνεργατική Μάθηση με τη Χρήση του Κινητού Τηλεφώνου 

 Όπως γίνεται αντιληπτό, οι παραπάνω προσπάθειες επικεντρώθηκαν κυρίως στη μετάδοση 
του περιεχομένου, χωρίς να επιτρέπουν κάποια ιδιαίτερη αλληλεπίδραση ανάμεσα στους 
μαθητές και τους διδάσκοντες. Το περιεχόμενο των πλατφόρμων, είτε με την απλή μορφή 
γραπτού κειμένου (SMS) είτε μέσω συνδυασμού πολυμέσων, είχε, σε γενικές γραμμές, ένα 
καθαρά "εργαλειακό" χαρακτήρα καθώς το διδακτικό υλικό καθορίζονταν αποκλειστικά 
από τους σχεδιαστές στα πλαίσια επίτευξης a priori μαθησιακών στόχων (Pettit & Kukulska-
Hulme, 2007). Επιπλέον, σύμφωνα με τις Kukulska-Hulme και Shield (2008), η μέθοδος της 
προγραμματισμένης αποστολής ("push mode") του υλικού, που επιλέχθηκε από αρκετούς 
ερευνητές, ερχόταν σε καταφανή αντίθεση με την ειδικότερη φιλοσοφία της κινητής μάθη-
σης ("anytime, anywhere"). Όπως υπογραμμίστηκε στην κριτική τους, η μάθηση – και ιδιαί-
τερα η γλωσσική – είναι κατά βάση μια "κοινωνική δραστηριότητα" που προϋποθέτει την 
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ταυτόχρονη εμπλοκή μαθητών και διδασκόντων. Σε σύμπνοια με τις παραπάνω επισημάν-
σεις παρατηρείται ένα πλέγμα ερευνών που επικεντρώνεται στην αξιοποίηση της σύγχρο-
νης και ασύγχρονης συνεργασίας μεταξύ των εμπλεκομένων. 

 Μία σχετική προσπάθεια, ανιχνεύεται σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε από τους Vi-
havainen , Kuula και Federley (2010) με δείγμα Φιλανδούς μαθητές δημοτικού. Ο κεντρικός 
σκοπός της πλατφόρμας που δημιούργησαν αφορούσε στην παράλληλη χρήση, εντός της 
σχολικής τάξης, του κινητού τηλεφώνου και των παραδοσιακών έντυπων πηγών (σχολικά 
βιβλία) για την εκμάθηση αγγλικών. Μέσω μίας εφαρμογής (IMediaLink) που αξιοποιούσε 
τη φωτογραφική μηχανή των κινητών τηλεφώνων, οι μαθητές έστελναν σε έναν κεντρικό 
διακομιστή (server) ληφθείσες εικόνες από τα σχολικά τους βιβλία. Ο διακομιστής στη συ-
νέχεια, αφού αναγνώριζε το περιεχόμενο, εμφάνιζε στην οθόνη του κινητού τηλεφώνου 
συμπληρωματικές, ξενόγλωσσες ασκήσεις. Τέλος, οι ασκήσεις αυτές, με τη μορφή ερωτή-
σεων πολλαπλής επιλογής ή σταυρόλεξων, επιλύονταν μέσω συνερ-γασίας μαθητών - δα-
σκάλων. 

 Σε πρόσφατη μελέτη περίπτωσης, ο Gromik (2012) ερεύνησε τα αποτελέσματα της χρήσης 
της κάμερας του κινητού αναφορικά με την εκμάθηση αγγλικών σε δείγμα Ιαπώνων μαθη-
τών. Συγκεκριμένα, κάθε μαθητής καλούνταν να μαγνητοσκοπήσει ένα μονόλογο σε μια 
θεματική σχετική με τα ενδιαφέροντα του και στη συνέχεια να μοιραστεί το υλικό αυτό, 
μέσω του διαδικτύου, με τους καθηγητές και τους υπόλοιπους συμμετέχοντες. Όπως διαπι-
στώθηκε, οι μαθητές παρουσίασαν σταδιακά σημαντική βελτίωση τόσο στη χρήση του λεξι-
λογίου, όσο και στην ευχέρεια ομιλίας της ξένης γλώσσας.  

 Μία παρόμοια σύζευξη κινητού τηλεφώνου και διαδικτυακών εφαρμογών συναντάμε και 
στο πείραμα των Hsu, Wang και Comac (2008). Σε αυτή την περίπτωση ως μέσο αλληλεπί-
δρασης μεταξύ διδάσκοντα και μαθητών επιλέχθηκε το προσωπικό ιστολόγιο (blog). Κάθε 
συμμετέχοντας κάνοντας χρήση του κινητού τηλεφώνου του αναλάμβανε να ηχογραφήσει 
και να δημοσιεύσει ηχητικά αποσπάσματα με σκοπό τη βελτίωση της αγγλικής ομιλίας, της 
προφοράς και της κατανόησης του προφορικού λόγου. Τα αποσπά-σματα αξιολογούνταν 
από τον διδάσκοντα ο οποίος στη συνέχεια χρησιμοποιούσε το blog του μαθητή για τη δη-
μοσίευση της εξατομικευμένης ανατροφοδότησης. 

Η Μάθηση Έξω από την Αίθουσα και η Μάθηση ως Παιχνίδι 

 Ένα από τα σημαντικότερα θέματα που αντιμετωπίζει η εκπαίδευση αναφορικά με την εκ-
μάθηση ξένων γλωσσών είναι το γεγονός ότι σπανίως οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να 
αξιοποιήσουν σε καταστάσεις της πραγματικής ζωής τις γνώσεις που έχουν αποκομίσει 
στην τάξη (Xiao & Luo, 2009). Στο πλαίσιο της θεωρίας του κοινωνικού κονστρουκτιβισμού, 
έχει υποστηριχθεί ότι η μάθηση, προκειμένου να αποκτήσει "νόημα", δεν αρκεί να είναι 
απλώς εξατομικευμένη και συνεργατική. Θα πρέπει να είναι ταυτόχρονα και πρακτική. Να 
επιτελείται δηλαδή σε πραγματικό χρόνο, σε πραγματικές συνθήκες, μέσα σε ένα πραγμα-
τικό πλαίσιο λειτουργιών και αναγκών. 

 Η πλατφόρμα που ανέπτυξαν οι Kim, Lee και Lee (2010) επιδιώκει να γεφυρώσει το παρα-
πάνω χάσμα (μάθηση σε αίθουσα / πραγματικές καταστάσεις) εκμεταλλευόμενη τις δυνα-
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τότητες που παρέχει το "Σύστημα Θεσιθεσίας" (GPS) των κινητών νέας γενιάς. Έτσι, μέσω 
της λειτουργίας εντοπισμού θέσης η πλατφόρμα εφοδιάζει τον χρήστη με ένα πλέγμα ξενό-
γλωσσων φράσεων που αρμόζουν στη συγκεκριμένη τοποθεσία. 

 Μία ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εφαρμογή που ανέπτυξαν οι Fotouhi, Earnshaw, Moeini, 
Robison και Excell (2011) επιχειρεί να εισάγει στοιχεία "παιχνιδιού" στην εκπαιδευτική δια-
δικασία επιδιώκοντας να αξιοποιήσει σχεδόν κάθε δυνατότητα των κινητών τηλεφώνων 
νέας γενιάς (smartphones). Το παιχνίδι (Detective Alavi) βασίζεται στο συνδυασμό τεχνικών 
χαρακτηριστικών (bluetooth, GPS, κάμερα) και ασύρματης επικοινωνίας (WiFi, GPRS, 3G ή 
4G) προκειμένου να επιτρέψει μία πιο ολοκληρωμένη αλληλεπίδραση μεταξύ των χρηστών. 
Η μαθησιακή διαδικασία περιλαμβάνει περιηγήσεις σε εικονικούς και πραγματικούς χώ-
ρους, προφορική και γραπτή (σύγχρονη) επικοινωνία μεταξύ μαθητών και καθηγητών με 
σκοπό τη συνεργασία για την επίλυση γρίφων και την ολοκλήρωση συγκεκριμένων θεμάτων 
που αφορούν στη "γλώσσα - στόχο". Σύμφωνα με τους ερευνητές, η παραπάνω μέθοδος 
παρουσιάζει πολλαπλά οφέλη καθώς συνδυάζει την υιοθέτηση ενός ευχάριστου τρόπου 
μάθησης με την ανάπτυξη του αισθήματος "κοινότητας" μεταξύ των συμμετεχόντων. 

 Εστιασμένη στη μάθηση μέσω "παιχνιδιού" είναι και η πλατφόρμα (ΑΜΙ) που παρουσιάζει 
ο Robison (2012). Ο χρήστης με τη βοήθεια του κινητού τηλεφώνου του, περιηγούμενος σε 
πραγματικές τοποθεσίες όπως η Βαρκελώνη, το Τολέδο, η Σικελία, η Σαρδηνία κ.α. συλλέγει 
δεδομένα στις γλώσσες-στόχους (αγγλικά, χίντι, ιταλικά, αραβικά, ισπανικά κ.α.) ακολου-
θώντας ένα προκαθορισμένο σενάριο και λειτουργώντας στην ουσία ως "ηθοποιός". Μέσα 
από την αλληλεπίδρασή του με άλλες ομάδες πραγματικών προσώ-πων ή εικονικών χαρα-
κτήρων ο χρήστης συμμετέχει σε δοκιμασίες, λύνει γρίφους και κερδίζει διάφορα έπαθλα 
καθώς ολοκληρώνει τους αντίστοιχους εκπαιδευτικούς στόχους που τίθενται. Σύμφωνα με 
τον σχεδιαστή της πλατφόρμας, η συγκεκριμένη μέθοδος επιδιώκει να συνδυάσει τη ξενό-
γλωσση μάθηση με την αποκόμιση χρήσιμων τουριστικών, πολιτισμικών και ιστορικών πλη-
ροφοριών για το μέρος στο οποίο λαμβάνει χώρα το παιχνίδι. 

Συζήτηση 

Αξιοποίηση του Συνόλου των Λειτουργιών 

 Από τη βιβλιογραφική ανασκόπηση που πραγματοποιήθηκε διαπιστώνεται ότι έχει χρησι-
μοποιηθεί, για εκπαιδευτικούς σκοπούς, κάθε λειτουργία που απαντάται στα κινητά τηλέ-
φωνα παλαιότερου και νέου τύπου. Με βάση το είδος της λειτουργίας και το ειδικότερο 
εκπαιδευτικό μέσο που έχει αξιοποιηθεί διακρίνουμε τέσσερις κατηγορίες ερευνών και 
πειραματικών προσπαθειών. 

Α.) Η πρώτη κατηγορία εστιάζει στην αξιοποίηση μεμονωμένων λειτουργιών που απαντώ-
νται στα περισσότερα κινητά τηλεφώνα με γνώμονα, κυρίως, την "πρακτικότητα" και τη 
"συμβατότητα". Ο κύριος όγκος των ερευνών αυτών εστιάζει στην εκμάθηση του λεξιλογίου 
ή τη βελτίωση της προφοράς μέσω εφαρμογών και πλατφόρμων που έχουν στον πυρήνα 
τους τα γραπτά μηνύματα (SMS) και τα ηχητικά αποσπάσματα (MP3). Β.) Η δεύτερη κατη-
γορία ερευνών επικεντρώνεται στην ταυτόχρονη αξιοποίηση περισσότερων λειτουργιών 
του κινητού τηλεφώνου. Το εκπαιδευτικό περιεχόμενο παρέχεται στους συμμετέχοντες μέ-
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σω της χρήσης πολυμέσων. Το γραπτό κείμενο συνεπικουρείται από τις εικόνες (MMS), τα 
ηχητικά αποσπάσματα (MP3) και τις μαγνητοσκοπήσεις (Video) σε μία προσπάθεια βελτίω-
σης της συνολικής εκπαιδευτικής εμπειρίας. Γ.) Η τρίτη κατηγορία ερευνών στρέφει την 
προσοχή της στην αλληλεπίδραση των λειτουργιών του κινητού τηλεφώνου με τα παραδο-
σιακά διδακτικά μέσα ή τις διάφορες διαδικτυακές εφαρμογές και προϋποθέτει τη δυνατό-
τητα σύνδεσης στο διαδίκτυο. Παράλληλα, δίδεται έμφαση στη συνεργασία ανάμεσα στους 
εμπλεκόμενους μαθητές και καθηγητές. Δ.) Τέλος, η τέταρτη κατηγορία ερευνών επιδιώκει 
να εισάγει στοιχεία "παιχνιδιού" στην εκπαιδευτική εμπειρία. Η μάθηση της ξένης γλώσσας 
συντελείται "επί τόπου", δηλαδή, μέσω της περιήγησης του χρήστη σε πραγματικούς ή ει-
κονικούς κόσμους και της αλληλεπίδρασής του με αληθινά πρόσωπα ή φανταστικούς χαρα-
κτήρες στα πλαίσια εκτύλιξης ενός "σεναρίου". Οι συγκεκριμένες πλατφόρμες επιχειρούν 
να αξιοποιήσουν το σύνολο των λειτουργιών των κινητών τηλεφώνων νέας γενιάς 
(smartphones) δίνοντας έμφαση στο ενσωματωμένο "σύστημα θεσιθεσίας" (GPS). 

Απουσία "Γραμμικότητας" και Κυρίαρχου Παραδείγματος 

 Αναφορικά με τις εκπαιδευτικές μεθόδους που παρουσιάστηκαν άνωθεν, θα πρέπει να 
υπογραμμιστεί ότι δεν παρατηρείται επικράτηση κάποιου "παραδείγματος" αλλά ούτε και 
κάποια "γραμμικότητα". Με άλλα λόγια, εμφανίζονται νέες έρευνες οι οποίες "εμμένουν" 
στους τρόπους μάθησης μέσω των παλαιότερων τεχνικών / λειτουργιών (π.χ. SMS). Το γε-
γονός αυτό θα πρέπει να αποδοθεί κυρίως σε δύο παράγοντες.  

 Ο πρώτος παράγοντας σχετίζεται με ένα πιθανό πλέγμα 1.) τεχνολογικο-οικονομικών πε-
ριορισμών (υψηλό κόστος συσκευών - υπηρεσιών), 2.) περιορισμών που σχετίζονται με την 
τεχνολογική εξοικείωση του πληθυσμού (μικρός βαθμός διείσδυσης των ΤΠΕ) και 3.) ελλεί-
ψεων ως προς τις τεχνολογικές υποδομές της εκάστοτε χώρας (μικρή κάλυψη δικτύου). Εί-
ναι σαφές ότι ο βαθμός διάχυσης της τεχνολογίας και των παραγώγων της ανάμεσα στις 
ανεπτυγμένες και τις αναπτυσσόμενες χώρες δεν είναι ο ίδιος. Συνεπώς, η φαινομενική 
προσκόλληση πρόσφατων πειραμάτων σε παλαιότερες μεθόδους διάδοσης της εκπαιδευτι-
κής πληροφορίας πιθανόν να αντανακλά τους άνωθεν περιορισμούς. 

 Ο δεύτερος παράγοντας σχετίζεται με μία "επαναξιολόγηση" του ρόλου και των δυνατοτή-
των του κινητού τηλεφώνου αναφορικά με την ένταξή του στο πεδίο της γλωσσικής εκπαί-
δευσης. Από τη μία, διάφοροι ερευνητές επισημαίνουν ότι τα όρια ανάμεσα στους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές και τα έξυπνα τηλέφωνα γίνονται όλο και πιο δυσδιάκριτα (Cavus 
& Ibrahim, 2009) επιτρέποντας στα κινητά νέας γενιάς να είναι πιο "ανταγωνιστικά". Από 
την άλλη, εκφράζεται η αντίληψη ότι μερικές από τις πλέον αποτελεσματικές εκπαιδευτικές 
λύσεις εντοπίζονται στη χρήση "απλών εργαλείων" (SMS, MP3) τα οποία ευρίσκονται ακόμα 
και στις παλαιότερου τύπου συσκευές (Robison, 2012).  

 Το ερώτημα λοιπόν που τίθεται εύλογα είναι κατά πόσο η "αυτονόμηση" του νέου μέσου 
στην εκπαιδευτική διαδικασία επιτυγχάνεται μέσα από την ενίσχυση των τεχνολογικών του 
χαρακτηριστικών ή αντίθετα, περνάει μέσα από τη στόχευση σε πεδία όπου ο συμβατικός 
υπολογιστής δεν μπορεί να υπεισέλθει. Στη δεύτερη περίπτωση, το πλέον σημαντικό στοι-
χείο του κινητού τηλεφώνου δεν έγκειται τόσο στις τεχνικές του δυνατότητες όσο στο εξαι-
ρετικά απλό χαρακτηριστικό της "φορητότητάς" του. Με άλλα λόγια, στη δυνατότητα και 
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στην ευκολία που παρέχει στον χρήστη να το χρησιμοποιεί άμεσα, "εν κινήσει" - σε "νεκρά 
διαστήματα" (Stockwell, 2010) - στο πλαίσιο αυτού που στην εκπαίδευση αποκαλείται πλέ-
ον "διάχυτη" ή "πανταχού παρούσα" μάθηση (ubiquitous learning).  

Έλλειψη Συγκριτικών Ερευνών – Εδραίωσης 

 Προς το παρόν εντοπίζονται ελάχιστες μελέτες (π.χ. Lin & Yu, 2012) που επικεντρώνονται 
στη "σύγκριση" των επιμέρους εκπαιδευτικών μεθόδων που έχουν ακολουθηθεί για την 
εκμάθηση της ξένης γλώσσας μέσω κινητού τηλεφώνου. Η πλειοψηφία των ερευνών εστιά-
ζει είτε στη σύγκριση των επιδόσεων των συμμετεχόντων πριν και μετά την εφαρμογή της 
εκάστοτε μεθόδου (pre-test / post-test), είτε προβαίνει στη σύγκριση των επιδόσεων ανά-
μεσα στους μαθητές που συμπεριέλαβαν το κινητό τηλέφωνο στην εκπαιδευτική διαδικα-
σία και εκείνους που βασίστηκαν στα παραδοσιακά εκπαιδευτικά μέσα. 

 Είναι σαφές ότι το συγκεκριμένο πεδίο βρίσκεται ακόμα σε ένα πολύ πρώιμο στάδιο εξέλι-
ξης με τις όποιες προσπάθειες να έχουν, πρωτίστως, πειραματικό χαρακτήρα. Ωστόσο, η 
ανάπτυξη του μέσα στα επόμενα χρόνια προβλέπεται ραγδαία. Ήδη, όπως επισημαίνει ο 
Godwin-Jones (2011), η εκμάθηση γλωσσών μέσω κινητού τηλεφώνου – ακόμη και σε αυτό 
το πρώιμο στάδιο – φαίνεται να απομακρύνεται σταδιακά από το στενό πλαίσιο των ερευ-
νητικών εργαστηρίων και να απαντάται όλο και συχνότερα στις συσκευές των χρηστών μέ-
σω των αντίστοιχων ηλεκτρονικών καταστημάτων. 

Μελλοντικές Ερευνητικές Κατευθύνσεις 

 Ολοκληρώνοντας τη βιβλιογραφική ανασκόπηση, στο σημείο αυτό κρίνουμε σκόπιμο να 
υπογραμμίσουμε την έλλειψη ελληνικών ερευνών προσανατολισμένων στο εν λόγω θέμα. 
Σε μία χώρα όπου η διείσδυση των κινητών τηλεφώνων χαρακτηρίζεται συχνά ως εντυπω-
σιακή, ενδεχομένως, παραβλέπονται σημαντικές εκπαιδευτικές ευκαιρίες και δυνατότητες, 
όχι μόνο στο πεδίο των ξένων γλωσσών, αλλά και στον ευρύτερο τομέα της εκπαίδευσης. 
Υπό το πρίσμα των όσων αναφέρθηκαν, θα είχε εξαιρετικό ενδιαφέρον η προσπάθεια ανά-
πτυξης μιας πλατφόρμας αλφαβητισμού για ειδικές πληθυσμιακές κατηγορίες (π.χ. Ρομά), 
των οποίων ο τρόπος ζωής και ο τύπος των δεξιοτήτων που κατέχουν (βλέπε Georgiadou, 
Kekkeris & Kalantzis, 2007) τις καθιστά, πιθανώς, "συμβατές" με τις επιδιώξεις και τις επιτα-
γές της "κινητής μάθησης". 
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Περίληψη 

Στο παρόν άρθρο, παρουσιάζονται οι εκπαιδευτικές τεχνικές που χρησιμοποιήθηκαν στην 
εκπαίδευση ατόμων τρίτης ηλικίας στο διδακτικό αντικείμενο «Νέες Τεχνολογίες», η οποία 
έλαβε χώρα στο Κ.Δ.Β.Μ Αγίου Δημητρίου από τις 10 Φεβρουαρίου έως τις 5 Μαΐου 2014, 
προκειμένου να μετασχηματιστούν οι εσφαλμένες προϋπάρχουσες γνώσεις των εκπαιδευ-
όμενων, ώστε να επιτευχθεί η ενεργητική τους συμμετοχή στην οικοδόμηση της νέας γνώ-
σης. Επίσης, στο εν λόγω άρθρο, επισημαίνονται τα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαι-
δευόμενων, οι προϋποθέσεις για αποτελεσματική μάθηση καθώς και ο ρόλος του εκπαι-
δευτή στην εκπαιδευτική διαδικασία, με σκοπό την ομαλή διεξαγωγή της μαθησιακής δια-
δικασίας. 

Λέξεις - κλειδιά: εκπαίδευση ενηλίκων, τρίτη ηλικία, χαρακτηριστικά ενηλίκων, εμπόδια 
στην μάθηση, προϋποθέσεις μάθησης, ΚΔΒΜ. 

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας οι ραγδαίες εξελίξεις στον κοινωνικοοικονομικό και τεχνολογικό τομέα, 
επιτάσσουν στους ενήλικες την διαρκή μάθηση, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
αυξανόμενες απαιτήσεις της προσωπικής και εργασιακής τους ζωής. Αυτό τους οδηγεί, στην 
συνεχόμενη και διαρκή παρακολούθηση επιμορφωτικών προγραμμάτων, προκειμένου να 
αποκτήσουν γνώσεις και δεξιότητες προσαρμοσμένες στις απαιτούμενες αλλαγές. 

Για την υποστήριξη των νέων πολιτικών και την άμεση εκπαιδευτική παρέμβαση σε τοπικό 
επίπεδο η Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης (Γ.Γ.Δ.Β.Μ.) του Υπουργείου Παιδείας & 
Θρησκευμάτων, ως φορέας πρότασης, ενέταξε, τον Απρίλιο του 2012, στο Επιχειρησιακό 
Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάθηση», στους Άξονες Προτεραιότητας 7 και 8, τις 
Πράξεις με τίτλο «Κέντρα Διά Βίου Μάθησης – Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας και 
Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας ΑΠ7 & ΑΠ8», με φορέα υλοποίησης το Ίδρυμα Νεολαίας 
και Δια Βίου Μάθησης (Ι.ΝΕ.ΔΙ.ΒΙ.Μ) και συνεργαζόμενους εταίρους τους: Κεντρική Ένωση 
Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ), Ελληνική Εταιρία Τοπικής Ανάπτυξης και Αυτοδιοίκησης (ΕΕΤΑΑ), 
Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ), Εθνικό Συμβούλιο Νεολαίας (ΕΣΥΝ) και όλους τους 
ενδιαφερομένους Δήμους. (Γενική Γραμματεία Διά Βίου Μάθησης, 2013) 

Τα Κέντρα Διά Βίου Μάθησης (Κ.Δ.Β.Μ.) είναι η βασική δομή εκπαίδευσης ενηλίκων που 
από το 2010, σύμφωνα με το Ν. 3879/2010, συστήνονται και λειτουργούν σε όσους Δήμους 
το επιθυμούν. Συγκεκριμένα, οι υπηρεσιακές μονάδες που ασκούν αρμοδιότητες δια βίου 
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μάθησης των Δήμων ιδρύουν Κ.Δ.Β.Μ, στα οποία υλοποιούνται εκπαιδευτικά προγράμματα 
Γενικής Εκπαίδευσης Ενηλίκων, με εκπαιδευτικές δράσεις Εθνικής ή Τοπικής Εμβέλειας. 

Τα Προγράμματα Εθνικής Εμβέλειας, που επιλέγονται από τους Δήμους εκφράζουν τις 
Εθνικές και Ευρωπαϊκές Πολιτικές σε θέματα Διά Βίου Μάθησης Ενηλίκων και 
περιλαμβάνουν τις εξής επτά (7) θεματικές ενότητες: Οικονομία – Επιχειρηματικότητα, 
Ποιότητα ζωής – Περιβάλλον, Νέες Τεχνολογίες, Γλώσσα και Επικοινωνία, Κοινωνικές 
Δεξιότητες και Δράσεις, Πολιτισμός και Τέχνη, Προγράμματα Ευάλωτων Κοινωνικά Ομάδων. 

Από την άλλη μεριά, τα Προγράμματα Τοπικής Εμβέλειας προτείνονται από τους Δήμους με 
γνώμονα τις τοπικές ανάγκες και την προώθηση της οικονομικής, κοινωνικής, πολιτιστικής 
και προσωπικής ανάπτυξης των δημοτών. 

Χαρακτηριστικά Ενήλικων Εκπαιδευόμενων 

Ένα άτομο χαρακτηρίζεται ως ενήλικο εφόσον βρίσκεται στην κατάσταση της ενηλικιότητας. 
Ορισμένοι θεωρούν την ηλικία των 25 χρόνων ως καθοριστική για την ενηλικιότητα, ενώ 
άλλοι προτιμούν να μην θέτουν όρια. Σύμφωνα με τον Hiemstra, «Ενήλικος» θεωρείται 
οποιοσδήποτε έχει κατακτήσει ένα επίπεδο ωριμότητας, τέτοιο που να του επιτρέπει να 
αναλάβει την ευθύνη για τον εαυτό του, συμπεριλαμβανομένων και των οικονομικών 
ευθυνών, τόσο σε ατομικό επίπεδο αλλά ακόμα και για τρίτους (Hiemstra, 1991). Γενικά, η 
ενηλικιότητα δίνει κύρος και δικαιώματα στα άτομα, ενώ ταυτόχρονα τα επιφορτίζει με 
καθήκοντα και ευθύνες (Tight, 2002). 

Τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που έχουν οι ενήλικοι ως εκπαιδευόμενοι είναι ότι 
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, έχοντας συγκεκριμένους στόχους, όπως για 
παράδειγμα επαγγελματικούς, εκπλήρωσης κοινωνικών ρόλων, προσωπικής ανάπτυξης, 
απόκτησης κύρους. Επίσης, έχουν αποκρυσταλλώσει τους τρόπους με τους οποίους 
προτιμούν να μαθαίνουν σύμφωνα με τις ικανότητές τους, τις εμπειρίες τους και τα 
χαρακτηριστικά της προσωπικότητάς τους. Επιπλέον, διαθέτουν γνώσεις και ευρύ φάσμα 
εμπειριών, μεγαλύτερο από εκείνο των ανηλίκων, καθώς και ήδη διαμορφωμένες 
αντιλήψεις. Επιπρόσθετα, επειδή τείνουν προς τον αυτοκαθορισμό, αποζητούν την 
ενεργητική συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία. Τέλος, αντιμετωπίζουν εμπόδια 
στην μαθησιακή διαδικασία που απορρέουν από την προσωπικότητα τους και τους 
οδηγούν στο να αναπτύξουν μηχανισμούς παραίτησης και άμυνας απέναντι στην νέα 
γνώση, προκειμένου να διατηρήσουν την εσωτερικής τους ισορροπία. 

Εμπόδια στην Μάθηση που Αντιμετωπίζουν οι Ενήλικοι Εκπαιδευόμενοι 

Οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι πολύ συχνά έρχονται αντιμέτωποι με εμπόδια που δυσχεραί-
νουν την ομαλή διεξαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας. Τα εμπόδια αυτά είτε είναι εξωτε-
ρικά είτε εσωτερικά. 

Τα εξωτερικά εμπόδια - κακή οργάνωση του εκπαιδευτικού προγράμματος, κοινωνικές 
υποχρεώσεις και καθήκοντα, εξωτερικοί παράγοντες - δυσκολεύουν την πρόσβαση των 
ενήλικων εκπαιδευόμενων στα προγράμματα εκπαίδευσης, ενώ τα εσωτερικά εμπόδια που 

1778

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



αφορούν προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες ή οφείλονται σε ψυχολογικούς παράγοντες, 
επηρεάζουν την διεργασία της μάθησης. (Κόκκος, 2005). 

Τα εσωτερικά εμπόδια που αφορούν προϋπάρχουσες γνώσεις και αξίες προκύπτουν από το 
ότι οι ενήλικοι εκπαιδευόμενοι έχουν επενδύσει συναισθηματικά στις γνώσεις και τις αξίες 
που διαθέτουν με αποτέλεσμα να προσκολλώνται σε αυτές, έτσι ώστε να δυσκολεύονται να 
αποδεχτούν καινούργια μαθησιακά αντικείμενα ή νέες εκπαιδευτικές μεθόδους. Επιπλέον, 
αν ο οποιοσδήποτε επιδιώξει να τις μετασχηματίσει, θεωρείται ότι αμφισβητεί την προσω-
πικότητά τους και αμφιβάλλει για την κρίση τους. 

Τα εσωτερικά εμπόδια που απορρέουν από ψυχολογικούς παράγοντες, σχετίζονται με χα-
ρακτηριστικά της προσωπικότητας των ενήλικων εκπαιδευόμενων και αφορούν την χαμηλή 
αυτοεκτίμηση, την έλλειψη αυτοπεποίθησης, τον φόβο της αποτυχίας και το άγχος, το ο-
ποίο οφείλεται σε πολλά αίτια, όπως φόβος αποτυχίας, κριτικής, γελοιοποίησης, αβεβαιό-
τητα για το αν θα ανταποκριθούν στις απαιτήσεις της εκπαίδευσης. 

Προϋποθέσεις Αποτελεσματικής Μάθησης 

Λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων εκπαιδευομένων και το 
ρόλο τους στην εκπαιδευτική διαδικασία, οι βασικές προϋποθέσεις, με βάση τις οποίες 
είναι δυνατόν οι ενήλικοι να μαθαίνουν αποτελεσματικά μπορούν να συνοψιστούν ως εξής: 

• Η εκπαίδευση πρέπει να έχει εθελοντικό χαρακτήρα, αφού κάθε είδους πίεση προς 
τους ενηλίκους για συμμετοχή σε μία εκπαιδευτική διαδικασία έχει σχεδόν πάντα 
αρνητικά αποτελέσματα. 

• Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα πρέπει να είναι άψογα οργανωμένο σε όλα τα επίπεδα 
(σχεδιασμός, εκπαιδευτική διαδικασία, υλοποίηση). 

• Το περιεχόμενο του προγράμματος πρέπει να έχει άμεση σχέση με τις ανάγκες και 
τις εμπειρίες των εκπαιδευομένων. 

• Οι γνώσεις και οι εμπειρίες των εκπαιδευομένων πρέπει να αξιοποιούνται. 

• Οι εκπαιδευτικοί στόχοι του προγράμματος πρέπει να αποσαφηνίζονται. 

• Οι προτιμώμενοι τρόποι μάθησης των εκπαιδευόμενων πρέπει να λαμβάνονται 
υπόψη στην οργάνωση της διδασκαλίας. 

• Τα εμπόδια στη μάθηση που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευόμενοι, καθώς και οι τρό-
ποι για την υπέρβασή τους πρέπει να διερευνώνται. 

• Πρέπει να ενθαρρύνεται σταδιακά η ενεργητική συμμετοχή στην εκπαιδευτική 
διαδικασία. 

• Πρέπει να διαμορφώνεται μαθησιακό κλίμα που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική 
επικοινωνία, συνεργατικό πνεύμα και αμοιβαίο σεβασμό. 
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Εκπαιδευτικές Τεχνικές 

Κάθε εκπαιδευτής, προκειμένου η μαθησιακή διαδικασία να ανταποκρίνεται στις ανάγκες 
καθενός ενήλικου εκπαιδευόμενου, χρησιμοποιεί ένα ευρύ και ποικίλο φάσμα εκπαιδευτι-
κών τεχνικών. 

Οι εκπαιδευτικές τεχνικές είναι το σύνολο των δραστηριοτήτων, που βοηθούν τον εκπαι-
δευτή να επιτύχει τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους ενός προγράμματος ή μιας δι-
δακτικής ενότητας, ενεργοποιώντας τη συμμετοχή των εκπαιδευόμενων και καλύπτοντας 
τις ατομικές και ομαδικές τους ανάγκες (Τσιμπουκλή κ.α, 2010). Σύμφωνα με τον Κόκκο 
(Κόκκος, 1998), αυτές οι εκπαιδευτικές τεχνικές είναι η εισήγηση, η πρακτική άσκηση, η με-
λέτη περίπτωσης, το παίξιμο ρόλων, οι ερωτήσεις και οι απαντήσεις, η συζήτηση, η χιονο-
στιβάδα, ο καταιγισμός ιδεών, η επίδειξη, οι ομάδες εργασίας. 

Ο Ρόλος του Εκπαιδευτή Ενηλίκων 

Η οργάνωση της μαθησιακής διαδικασίας οικοδομείται πάνω στο ρόλο του εκπαιδευτή και 
στις διαπροσωπικές σχέσεις εκπαιδευτής -εκπαιδευόμενος, εκπαιδευόμενος – 
εκπαιδευόμενος, με αποτέλεσμα το δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης να είναι ανεπαρκές 
και ακατάλληλο. Ο δάσκαλος αυθεντία, ο μεταδότης προκαθορισμένων γνώσεων, 
μεταμορφώνεται σε ερευνητή, ψάχνοντας να ανακαλύψει τις ανάγκες των 
εκπαιδευόμενων, να τους προσεγγίσει, να τους συμβουλέψει και κυρίως να τους 
εμψυχώσει, παρακινώντας τους να δραστηριοποιηθούν, να εκμεταλλευτούν τις γνώσεις και 
τις εμπειρίες που διαθέτουν 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 του, παραμένοντας 
αντικειμενικός στις κρίσεις του. Επιπλέον, πρέπει να είναι σε θέση να κατανοεί τα 
φαινόμενα που σχετίζονται με την δυναμική των σχέσεων που δημιουργούνται μέσα στην 
ομάδα (π.χ την αδράνεια, τις αναστολές και αντιστάσεις απέναντι στο καινούργιο, την 
αδυναμία επικέντρωσης στους συμφωνηθέντες στόχους, τις εμφανείς ή υπόγειες 
αντιπαραθέσεις κ.α), ώστε να προσαρμόζει ανάλογα την στρατηγική του και να οδηγεί την 
ομάδα προς το επιθυμητό αποτέλεσμα 

Συμπερασματικά, ο εκπαιδευτής ανάλογα με τις ανάγκες της ομάδας του στα πλαίσια της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας πρέπει να είναι ταυτόχρονα εμψυχωτής, συντονιστής, 
διαμεσολαβητής, παρακινητής, σύμβουλος, εμπνευστής, υποκινητής, εισηγητής. Επειδή 
όμως είναι δύσκολο ένα εκπαιδευτής να συγκεντρώνει ταυτόχρονα όλα αυτά τα 
χαρακτηριστικά, η επίγνωση των δυνατοτήτων του και των ορίων της παρέμβασής του 
μπορεί να τον οδηγήσει τόσο σε προσωπική όσο και σε επαγγελματική ολοκλήρωση. 

Σχεδιασμός Διδακτικής Ενότητας 

Ο σχεδιασμός μιας διδακτικής ενότητας απαιτεί τον καλύτερο δυνατό συνδυασμό του 
περιεχομένου της ενότητας αυτής, με τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των εκπαιδευόμενων, 
έτσι ώστε να διασφαλίζεται η επίτευξη συγκεκριμένων μαθησιακών στόχων, μέσα από τη 
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χρήση κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών και εκπαιδευτικών μέσων. Τα διαδοχικά 
βήματα που περιλαμβάνει ο σχεδιασμός μια διδακτικής είναι τα εξής: 

• Μελέτη του οικονομικού – κοινωνικού πλαισίου του εκπαιδευτικού προγράμματος. 

• Διερεύνηση των χαρακτηριστικών των εκπαιδευόμενων. 

• Διερεύνηση των εκπαιδευτικών αναγκών. 

• Προσδιορισμός του σκοπού και των στόχων της διδακτικής ενότητας. 

• Προσδιορισμός του περιεχομένου. 

• Προσδιορισμός των κατάλληλων εκπαιδευτικών τεχνικών. 

• Ανάπτυξη διδακτικού υλικού. 

• Επεξεργασία των κινήτρων των εκπαιδευόμενων. 

• Διαμόρφωση κατάλληλου κλίματος στον εκπαιδευτικό οργανισμό. 

• Σχεδιασμός συστήματος αξιολόγησης της διδακτικής ενότητας. 

Εναρκτήρια Συνάντηση 

Κατά την χρονική περίοδο Φεβρουαρίου – Μαΐου 2014, στο Κ.Δ.Β.Μ Αγίου Δημητρίου 
δημιουργήθηκε τμήμα είκοσι ατόμων τρίτης ηλικίας προκειμένου να διδαχθούν την 
υποενότητα «Επεξεργασία Κειμένου – Διαδίκτυο» της θεματικής ενότητας «Νέες 
Τεχνολογίες». Ο απαιτούμενος χρόνος διδασκαλίας της υποενότητας αυτής ήταν πενήντα 
διδακτικές ώρες. 

Στην πρώτη ή εναρκτήρια συνάντηση ο εκπαιδευτής παρουσιάστηκε στην ολομέλεια, η 
οποία είχε σχηματίσει ένα κύκλο στο χώρο, δίνοντας έμφαση στην εκπαιδευτική του 
πορεία. Κατόπιν, ζήτησε από τους εκπαιδευόμενους να σηκωθούν και να διαλέξουν ένα 
άτομο το οποίο ήθελαν να γνωρίσουν καλύτερα και να σχηματίσουν με αυτό ζευγάρι. Οι 
περισσότεροι εκπαιδευόμενοι ναι μεν χωρίστηκαν σε ζευγάρια αλλά με το διπλανό τους. 
Στην συνέχεια, ζητήθηκε από τους εκπαιδευόμενους, μέσα από την συνέντευξη των δύο, να 
ανιχνευθεί η επαγγελματική και εκπαιδευτική τους πορεία καθώς και ο λόγος συμμετοχής 
τους στο πρόγραμμα. Κατόπιν, ο εκπαιδευτής ζήτησε οι δυάδες να ενωθούν μεταξύ τους 
έτσι ώστε να προκύψουν τετράδες και να ακολουθηθεί η ίδια διαδικασία, όπως με τα 
ζευγάρια. Επίσης, ζήτησε από κάθε τετράδα να δώσει ένα όνομα στην ομάδα της και να 
ορίσει ένα μέλος το οποίο θα συστήσει εν συντομία τα υπόλοιπα μέλη στην ολομέλεια και 
θα παρουσιάσει τους προβληματισμούς και τις προσδοκίες που έχουν τα μέλη της ομάδας 
του από την συμμετοχή τους στο πρόγραμμα. Ο εκπαιδευτής κατά την διάρκεια γνωριμίας 
κατέγραφε τα ονόματα των ομάδων στον πίνακα, προκειμένου να γίνει αποδέκτης των 
συναισθημάτων που βίωνε κάθε ομάδα. Επίσης, κατέγραφε σε ένα χαρτί τις προσδοκίες 
των εκπαιδευόμενων. 
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Μετά το πέρας αυτής της διαδικασίας, ο εκπαιδευτής για να διαγνώσει το γνωστικό 
υπόβαθρο των εκπαιδευόμενων τους μοίρασε ένα ερωτηματολόγιο. Στο πρώτο μέρος οι 
εκπαιδευόμενοι έπρεπε να απαντήσουν σε ερωτήσεις σχετικά με το Φύλο τους, την Ηλικία 
τους και τις Σπουδές τους, ενώ στο δεύτερο μέρος κλήθηκαν να απαντήσουν σε ερωτήσεις 
σχετικά με τις γνώσεις και τις δεξιότητες χρήσης Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, όπως αν 
κατέχουν υπολογιστή, αν γνωρίζουν κάποιες εφαρμογές γραφείου (Ms Office), αν 
περιηγούνται στο διαδίκτυο, αν χρησιμοποιούν κοινωνικά δίκτυα, αν χρησιμοποιούν 
ηλεκτρονικές σελίδες του δημοσίου για την διεκπεραίωση συναλλαγών με αυτό, αν 
πραγματοποιούν εμπορικές συναλλαγές μέσω διαδίκτυο. 

Στην συνέχεια, ο εκπαιδευτής ζήτησε από τους εκπαιδευόμενους να ξανά συστήσουν τον 
εαυτό τους στην ομάδα λέγοντας απλώς το μικρό τους όνομα και τα ονόματα όσων 
κάθονται πριν από αυτούς, ενώ ο εκπαιδευόμενος που συστήθηκε πρώτος έπρεπε να 
αναφέρει τα ονόματα όλης της ομάδας. 

Αμέσως μετά, ο εκπαιδευτής παρουσίασε στην ολομέλεια το περιεχόμενο του 
προγράμματος αποσαφηνίζοντας τους εκπαιδευτικούς στόχους και διευκρίνισε τη 
μεθοδολογία και τον τρόπο λειτουργίας του. Κατόπιν, μαζί με τους εκπαιδευόμενους 
προέβησαν στην διαμόρφωση του μαθησιακού συμβολαίου. 

Το μαθησιακό συμβόλαιο περιλαμβάνει τη διάγνωση των αναγκών των εκπαιδευομένων, 
τον ορισμό των στόχων του προγράμματος, τον εντοπισμό των μεθόδων μάθησης, τον 
προσδιορισμό των κανόνων λειτουργίας της ομάδας και την αξιολόγηση της ατομικής και 
ομαδικής εξέλιξης. Στην περίπτωση, που το μαθησιακό συμβόλαιο δεν τηρηθεί, είτε από 
τον εκπαιδευτή είτε από τους εκπαιδευόμενους, αυτομάτως διακυβεύονται η εμπιστοσύνη, 
ο αμοιβαίος αλληλοσεβασμός, ο προγραμματισμός και οι στόχοι της ομάδας. 
(Παπαδημητρίου κ.α., 2011). 

Συνοψίζοντας, στην εναρκτήρια συνάντηση επιδιώχθηκε να οικοδομηθεί η σχέση 
εμπιστοσύνης μεταξύ εκπαιδευτή και εκπαιδευόμενων, να επιτευχθεί η συνεργασία μεταξύ 
των εκπαιδευόμενων, να παραμεληθούν οι φόβοι, οι ενοχές και οι τυχόν ανησυχίες, να 
καλλιεργηθεί η ενεργητική συμμετοχή και να υπάρξει πληροφόρηση για το πρόγραμμα που 
θα ακολουθήσει. 

Δεύτερη Συνάντηση 

Ο εκπαιδευτής, αφού έλαβε υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά των ενήλικων 
εκπαιδευομένων, τα εμπόδια που αντιμετωπίζουν, τις βασικές προϋποθέσεις, με βάση τις 
οποίες είναι δυνατόν να μαθαίνουν αποτελεσματικά, τις κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές 
που θα τον βοηθούσαν να επιτύχει τους επιμέρους εκπαιδευτικούς στόχους του 
προγράμματος και τον ρόλο του ως εκπαιδευτή ενηλίκων, προέβηκε στις κατάλληλες 
τροποποιήσεις που αφορούσαν το σχεδιασμό του προγράμματος, έτσι ώστε αυτές να 
συνδέονται με τις εκπαιδευτικές ανάγκες των εκπαιδευόμενων. Μια σημαντική 
τροποποίηση ήταν η εισαγωγή των ενοτήτων «Βασικές Έννοιες Πληροφορικής» και «Χρήση 
Υπολογιστή» στο διδακτικό σχεδιασμό, λόγω του ότι η πλειοψηφία των εκπαιδευόμενων 
ήταν αρχάριοι με μηδενικές γνώσεις χρήσης ηλεκτρονικού υπολογιστή.  
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Επιπλέον, ο βασικός στόχος του εκπαιδευτή ήταν η ενεργητική συμμετοχή των 
εκπαιδευόμενων στην πορεία της μάθησης, ώστε να πλησίαζαν το ιδανικό της 
ενηλικιότητας, προκειμένου να προκύψει αποτελεσματική μάθηση, ανάπτυξη κοινωνικών 
ικανοτήτων, επαύξηση ωριμότητας και όχι ανεπιθύμητα φαινόμενα όπως η πρόωρη 
εγκατάλειψη του προγράμματος. 

Στην δεύτερη συνάντηση, κατά την διάρκεια του μαθήματος, ο εκπαιδευτής χρησιμοποίησε 
κατάλληλες εκπαιδευτικές τεχνικές, προκειμένου να επιτύχει τη ενεργητική συμμετοχής των 
εκπαιδευόμενων στο πρόγραμμα. 

Στην αρχή, με την εκπαιδευτική τεχνική «καταιγισμό ιδεών», ο εκπαιδευτής ζήτησε από 
τους εκπαιδευόμενους, μέσα από την ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών, να 
προτείνουν ατομικά όσες περισσότερες ιδέες μπορούσαν πάνω στο θέμα «τι είναι 
Ηλεκτρονικός Υπολογιστής». Οι απαντήσεις που δόθηκαν και καταγράφηκαν στο πίνακα 
είχαν να κάνουν με τα μέρη του υπολογιστή, με το λογισμικό, με το υλικό, με τους 
φυλλομετρητές, με ιστοσελίδες κ.α. Όμως πέρα από τα πέντε άτομα που συμμετείχαν στην 
διαδικασία οι υπόλοιποι δεκαπέντε εκπαιδευόμενοι ήταν απλώς ακροατές. 

Ο εκπαιδευτής ανέτρεξε στο ερωτηματολόγιο που είχαν συμπληρώσει οι εκπαιδευόμενοι 
στην πρώτη συνάντηση και διαπίστωσε ότι τα δεκαπέντε άτομα είχαν γεννηθεί μεταξύ του 
1940 και του 1944. Αμέσως, κατάλαβε ότι οι συγκεκριμένοι εκπαιδευόμενοι είναι 
εξοικειωμένοι με το δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης και για αυτό δεν συμμετείχαν στην 
παραπάνω διαδικασία. 

Με αφορμή τα δύο παραπάνω γεγονότα, ο εκπαιδευτής στην συνέχεια, χρησιμοποίησε την 
εκπαιδευτική τεχνική «εισήγηση», προκειμένου να μεταδώσει στο ακροατήριο γνώσεις 
γύρω από το τι είναι Ηλεκτρονικός Υπολογιστής, από ποια μέρη αποτελείται και ποια από 
αυτά είναι συσκευές εξόδου και ποια εισόδου. Στο τέλος της εισήγησης, ο εκπαιδευτής 
υπέβαλε στους εκπαιδευόμενους ερωτήσεις εμπέδωσης των γνώσεων αυτών και 
παρατηρήθηκε η ολική τους συμμετοχή. 

Επειδή, οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές που ήταν διαθέσιμοι ήταν δέκα, ο εκπαιδευτής 
χρησιμοποίησε την εκπαιδευτική τεχνική «εργασία σε ομάδες», με σκοπό την πληρέστερη 
επεξεργασία της διδακτέας ύλης, μέσω της ανταλλαγής εμπειριών και της ολοκλήρωσης 
δραστηριοτήτων. Ο εκπαιδευτής ζήτησε από τους εκπαιδευόμενους να σχηματίζουν 
ζευγάρια και να καθίσει το κάθε ζευγάρι σε έναν υπολογιστή. 

Αμέσως, δημιουργήθηκε μια ένταση στην αίθουσα, εξαιτίας του γεγονότος ότι ο κάθε 
εκπαιδευόμενος ήθελε να καθίσει στον δικό του υπολογιστή. Επίσης, παρατηρήθηκε το ότι 
τέσσερα άτομα με την στάση τους δεν αποδέχτηκαν την πρόταση του εκπαιδευτή και 
αρνήθηκαν να δραστηριοποιηθούν. Ο εκπαιδευτής προσπάθησε να εξηγήσει το ρόλο της 
ομάδας στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά η ένταση αυξανόταν. Τότε ως καταλύτης, 
προκειμένου να εκτονωθεί η ένταση πρότεινε μια δεκαπεντάλεπτη διακοπή του 
μαθήματος. 
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Ο εκπαιδευτής εκμεταλλευόμενος την δεκαπεντάλεπτη διακοπή, αγόρασε ένα κουτί γλυκά 
και αναψυκτικά με σκοπό να υλοποιήσει μια μουσικοχορευτική εκδήλωση, προκειμένου να 
εξηγήσει στους εκπαιδευόμενους μέσω της βιωματικής μάθησης την έννοια της ομάδας. 

Μόλις οι εκπαιδευόμενοι μπήκαν στην αίθουσα ο εκπαιδευτής τους κέρασε γλυκό και 
αναψυκτικό, προκειμένου να αισθανθούν ότι βρίσκονται επίσκεψη σε ένα οικείο 
περιβάλλον και όχι ότι είναι μέσα σε μία τάξη. Στην συνέχεια, με την βοήθεια της 
τεχνολογίας και του δικτυακού ιστότοπου «youtube» ο εκπαιδευτής δημιούργησε μια λίστα 
με ελληνικούς παραδοσιακούς χορούς και ενεργοποίησε την αναπαραγωγή της. 

Μετά από λίγο, δειλά δειλά οι πρώτοι εκπαιδευόμενοι σηκώθηκαν, πιάστηκαν χέρι με χέρι 
δημιουργώντας ένα κύκλο, και ξεκίνησαν τον χορό. Με την παρότρυνση και την συμμετοχή 
του εκπαιδευτή σηκώθηκαν και τα υπόλοιπα άτομα και μπήκαν και αυτοί στο χορό. Η 
μουσικοχορευτική εκδήλωση συνεχίστηκε μέχρι το τέλος της διδακτικής ώρας. Κατά την 
διάρκεια της εκδήλωσης κυριαρχούσαν συναισθήματα ψυχικής ανάτασης και στα πρόσωπα 
των εκπαιδευόμενων απλωνόταν ένα απέραντο χαμόγελο που προερχόταν τόσο από την 
τόνωση της αυτοπεποίθησή τους όσο και από την ενίσχυση της αυτοεκτίμησής τους (Σχήμα 
1). 

 

Σχήμα 1: Hope is: wanting to pull clouds (Sigmar Polke) 

 

Τρίτη Συνάντηση 

Στην τρίτη συνάντηση ο εκπαιδευτικός με το που μπήκε στην τάξη έμεινε έκπληκτος, γιατί οι 
εκπαιδευόμενοι είχαν δημιουργήσει ομάδες εργασίας και επικρατούσε ένα ευχάριστο 
κλίμα αλληλεγγύης και συνεργατικότητας. 

Στην συνέχεια, με την εκπαιδευτική τεχνική «συζήτηση», ο εκπαιδευτής και οι 
εκπαιδευόμενοι αντάλλαξαν απόψεις μεταξύ τους σχετικά με το συμβάν, το οποίο έλαβε 
χώρα στην δεύτερη συνάντηση. Ο εκπαιδευτής σε αυτήν την διαδικασία, έγινε αποδέκτης 
θετικών συναισθημάτων. 

Το κλίμα συνεργασίας και εμπιστοσύνης που δημιουργήθηκε ευνόησε την διαδικασία της 
μάθησης και σε συνδυασμό με την ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία το 
μάθημα, από ανιαρό, μετατράπηκε σε διασκεδαστικό και ενδιαφέρον, διότι δόθηκε η 
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ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να ανακαλύψουν μόνοι τους την γνώση, με αποτέλεσμα 
να ενισχυθεί η αυτοπεποίθηση τους και η κριτική τους σκέψη.  

Αξιολόγηση του Προγράμματος 

Στην τελευταία συνάντηση ο εκπαιδευτικός μοίρασε στους εκπαιδευόμενους ένα 
ερωτηματολόγιο, προκειμένου οι εκπαιδευόμενοι να αξιολογήσουν το εκπαιδευτικό 
πρόγραμμα και ο εκπαιδευτής μέσα από αυτήν την διαδικασία να αυτοβελτιωθεί.  

Οι ερωτήσεις ήταν σχετικές με την οργάνωση του προγράμματος, με την υλικοτεχνική 
υποδομή, με το μαθησιακό κλίμα, με το περιεχόμενο του προγράμματος, με τις γνώσεις 
που αποκόμισαν, με την κάλυψη των προσδοκιών τους, με τον εκπαιδευτή, και με την 
αξιοποίηση των νέων γνώσεων στην καθημερινότητα τους και στην ποιοτική βελτίωση της 
ζωής τους. 

Επίσης, τόσο κατά την διάρκεια του προγράμματος όσο και μετά το πέρας του, 
οικοδομήθηκαν ισχυρές φιλίες μεταξύ των εκπαιδευόμενων και μεταξύ αυτών και του 
εκπαιδευτή. Αυτό επιβεβαιώθηκε με ένα απρόσμενο ηλεκτρονικό μήνυμα, ένα μήνα μετά 
το πέρας του προγράμματος, που έλαβε ο εκπαιδευτής από τους εκπαιδευόμενους, το 
περιεχόμενο του οποίου ήταν πρόσκληση σε κοινωνική εκδήλωση με συμμετοχή όλου του 
τμήματος. 

Συμπεράσματα 

Η μάθηση στην τρίτη ηλικία ενθαρρύνει τα άτομα στη διάρκεια της ζωής τους να αναλαμ-
βάνουν πρωτοβουλίες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, με απώτερο σκοπό την 
αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού και της απομόνωσης και την ενίσχυση της 
πνευματικής και σωματικής υγείας τους. 

Προκειμένου η μάθηση να είναι αποτελεσματική, πρέπει το επίκεντρο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας να είναι οι εκπαιδευόμενοι, να ενθαρρύνεται και να επιδιώκεται η ενεργητική 
συμμετοχή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία και να επιδιώκεται η δημιουργία μαθησια-
κού κλίματος που χαρακτηρίζεται από ουσιαστική επικοινωνία, πνεύμα συνεργασίας και 
αμοιβαίο σεβασμό (Couraou, 2000). Μέσω αυτής της διαδικασίας, οι εκπαιδευόμενοι μα-
θαίνουν πώς να μαθαίνουν, στηρίζονται στις δικιές τους δυνάμεις και ανακαλύπτουν την 
καινούργια γνώση, αφού μέσα τους έχουν εξαλείψει τα εμπόδια της μάθησης. 

Η λειτουργία των Κέντρων Διά Βίου Μάθησης αφορά στη διαδικασία απόκτησης γνώσης, 
γενικής και επιστημονικής, στο πλαίσιο διαμόρφωσης μιας ολοκληρωμένης προσωπικότη-
τας, και εγκύπτει με πραγματικό ενδιαφέρον και με θέσεις στις ανάγκες και στις απορίες 
του ανθρωπίνου βίου. Είναι δηλαδή η εμπλοκή της εκπαιδευτικής διαδικασίας στην εμπει-
ρία της καθημερινότητας. 

Όμως, εκτός από την στήριξη που παρέχει η πολιτεία στη δημιουργία προγραμμάτων 
«εκπαίδευσης ενηλίκων» και γενικότερα στη Δια Βίου Εκπαίδευση, τα προγράμματα αυτά 
πρέπει να ανταποκρίνονται στους στόχους και στις προσδοκίες των ενήλικων 
εκπαιδευομένων και να δημιουργούν ουσιαστικές ευκαιρίες μάθησης. 
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Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή περιγράφονται τα αποτελέσματα του Α’ μέρους μίας έρευνας που διε-
ξήχθη σε γονείς μαθητών σχολικής εκπαίδευσης σχετικά με τις απόψεις τους για τη χρήση 
του facebook, για την ενδοσχολική βία και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Συγκεκριμένα, πα-
ρακάτω αναφέρονται τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των γο-
νέων για τη χρήση του facebook και για το αν νιώθουν ικανοί να προστατευθούν από τους 
κινδύνους του, τόσο οι ίδιοι, όσο και τα παιδιά τους. Η έρευνα ήταν τύπου επισκόπησης. Ως 
ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματολόγιο. Συμμετείχαν 158 γονείς μαθη-
τών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ενός Δήμου της Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. 
Οι γονείς πιστεύουν ότι το facebook κρύβει κινδύνους σε πολύ μεγάλο βαθμό, φοβούνται 
μήπως κινδυνέψει να εθιστεί το παιδί/τα παιδιά τους στο facebook και θεωρούν ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση από το σχολείο τόσο των παιδιών τους όσο και των ίδιων. 

 Λέξεις - κλειδιά: Μέσα κοινωνικής δικτύωσης, facebook, έρευνα σε γονείς 

Εισαγωγή 

Τα κοινωνικά μέσα δικτύωσης είναι υπηρεσίες που βασίζονται στο Διαδίκτυο και επιτρέ-
πουν στους χρήστες τους να κατασκευάσουν ένα δημόσιο προφίλ, να αποτελούν μέλη μίας 
ομάδας ή μιας κοινότητας, η οποία επηρεάζει τις δράσεις και τις αποφάσεις των χρηστών, 
αλλά και να αλληλοεπιδρούν μεταξύ τους τόσο για την επίτευξη προσωπικών τους στόχων, 
όσο και κοινών στόχων της ομάδας τους (Antoci, Sabatini, & Sodini, 2010). Το facebook απο-
τελεί ίσως το πιο δημοφιλές κοινωνικό δίκτυο. Είναι μια υπηρεσία κοινωνικής δικτύωσης 
όπου οι άνθρωποι έχουν την δυνατότητα να επικοινωνούν με τους φίλους τους, να δη-
μιουργούν νέους φίλους και ομάδες που έχουν κοινά ενδιαφέροντα.  

Το facebook ιδρύθηκε το 2004, από τον Mark Zuckerberg και τρεις συγκατοίκους του στο 
κολλέγιο. Αρχικά προοριζόταν για τους φοιτητές του Χάρβαρντ, αλλά σταδιακά επεκτάθηκε 
σε άλλα 2.000 κολλέγια στις Ηνωμένες Πολιτείες (Ellison, Steinfield, & Lampe, 2007). Οι 
χρήστες μπορούν να κάνουν εγγραφή στο facebook αφού συμπληρώσουν τα στοιχεία που 
ζητούνται στην αρχική φόρμα: το ονοματεπώνυμό τους, τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυ-
δρομείου τους, τον κωδικό πρόσβασης που θα χρησιμοποιούν για να συνδέονται στον ιστο-
χώρο, το φύλο τους και την ημερομηνία γέννησής τους (Saferinternet, 2014). Δημιουργώ-
ντας το ηλεκτρονικό τους προφίλ μπορούν να γνωρίζονται, να συζητούν, να ανταλλάσουν 
απόψεις με άλλους χρήστες, να παίζουν ψυχαγωγικά παιχνίδια και να ακούνε μουσική. 
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Αν και η δυνατότητα για εξ αποστάσεως επικοινωνία που προσφέρει το facebook είναι χρη-
σιμότατη, όμως οι κίνδυνοι που ελλοχεύουν από τη μη ασφαλή χρήση του είναι εξίσου ση-
μαντικοί. Γι’ αυτό επείγει η ενημέρωση των χρηστών του facebook για θέματα ασφαλούς 
χρήσης του διαδικτύου. Ειδικά οι μαθητές που πλοηγούνται στο διαδίκτυο, εκτός από τα 
εκπαιδευτικά οφέλη έρχονται αντιμέτωποι με σοβαρότατους κινδύνους (Κέκκερης & Δέλ-
λας, 2005, Πανσεληνάς, 2010).  

Συγκεκριμένα, σε αυτήν την τεράστια σε μέγεθος διαδικτυακή κοινότητα υπάρχουν και 
χρήστες οι οποίοι προσπαθούν να οικειοποιηθούν τα προσωπικά στοιχεία των υπολοίπων 
χρηστών προς δικός τους όφελος. Τα τελευταία χρόνια παρουσιάζεται συνεχώς αύξηση των 
καταγγελιών που αφορούν παραβιάσεις των προσωπικών δεδομένων των χρηστών του fa-
cebook. Το ποσοστό των καταγγελιών που αφορούν το facebook το 2013 ανέρχεται στο 40% 
του συνόλου των καταγγελιών που δέχθηκε η Ελληνική Ανοικτή Γραμμή για το παράνομο 
περιεχόμενο στο Διαδίκτυο (Safeline, 2014). 

Επιπροσθέτως οι χρήστες του facebook, εάν δεν γνωρίζουν πώς να προστατευτούν, είναι 
εκτεθειμένοι και σε κινδύνους όπως η εξαπάτηση, η παρενόχληση από άτομα εντελώς ά-
γνωστα, αλλά μέλη του κοινωνικού αυτού δικτύου με ψευδή προσωπικά στοιχεία, η έκθεση 
σε ακατάλληλο πορνογραφικό ή προσβλητικό περιεχόμενο, ο εθισμός τους στη χρήση του 
διαδικτύου με κίνδυνο να παραμελήσουν τις κοινωνικές τους δραστηριότητες και τις σχολι-
κές τους υποχρεώσεις (Κασφίκης, Κατάνου, & Μαλαματή, 2009).  

Λόγω του ότι πάρα πολλοί μαθητές σχολικής εκπαίδευσης κάνουν χρήση του facebook, κρί-
θηκε απαραίτητη η διενέργεια έρευνας στους γονείς τους, για να εξαχθούν δεδομένα σχετι-
κά με τις απόψεις τους για το facebook και τον βαθμό επικινδυνότητάς του για τα ανήλικα 
παιδιά τους που φοιτούν στο σχολείο.    

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι αντιλήψεις των γονέων 
για τη χρήση του facebook. Τα κυριότερα από τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν είναι 
τα παρακάτω: 

1. Σε ποιο βαθμό υποστηρίζουν τη χρήση του facebook; 

2. Κατά πόσο μπορούν να προστατευτούν οι ίδιοι και τα παιδιά τους από τους κινδύνους 
που προέρχονται από τη χρήση του facebook; 

3. Σε ποιο βαθμό γνωρίζουν τους επίσημους φορείς από τους οποίους μπορούν να αντλή-
σουν πληροφορίες για την προστασία τη δική τους αλλά και των παιδιών τους από τους 
κινδύνους που προέρχονται από τη χρήση του facebook; 

4. Κατά πόσο κρίνουν απαραίτητη την ενημέρωση τόσο τη δική τους όσο και των παιδιών 
τους για θέματα σχετικά με το facebook; 
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Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2014 σε γονείς μαθητών 
σχολικής εκπαίδευσης (Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων), ενός Δήμου της Περιφερεια-
κής Ενότητας Σερρών. Η έρευνα ήταν τύπου επισκόπησης (Cohen & Manion, 1997) και το 
μεθοδολογικό εργαλείο ήταν ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Αρχικά πραγ-
ματοποιήθηκε προκαταρκτική έρευνα σε 20 άτομα (10 γυναίκες, 10 άνδρες), της ίδιας πε-
ριοχής με βάση τα αποτελέσματα της οποίας ελέγχθηκε η εγκυρότητα του ερωτηματολογί-
ου πριν λάβει την τελική του μορφή. 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαία δειγματοληψία (Παρασκευόπουλος, 1993), και 
συνολικά συμμετείχαν 158 άτομα, γονείς μαθητών που φοιτούσαν σε σχολεία της παραπά-
νω περιοχής. Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS. 

Το ερωτηματολόγιο 

Στο ερωτηματολόγιο συμπεριλήφθηκαν ερωτήσεις κλειστού τύπου. Οι ερωτήσεις διερευ-
νούσαν το βαθμό υποστήριξης ή όχι της χρήσης του facebook, τη συχνότητα χρήσης του 
facebook, τον βαθμό επικινδυνότητάς του, την ιδεατή ηλικία απόκτησης προφίλ και τις α-
ντιλήψεις των γονέων για θέματα προστασίας από τους κινδύνους που προέρχονται τόσο 
από τη δική τους χρήση του facebook, όσο και των παιδιών τους. Επίσης υπήρχαν ερωτή-
σεις σε σχέση με τα προσωπικά στοιχεία των γονέων καθώς και τις γνώσεις τους για τη χρή-
ση των υπολογιστών και του διαδικτύου.  

Περιγραφή του δείγματος 

Στην έρευνα συμμετείχαν 158 άτομα, 54 (34,18%) άνδρες και 104 (65,82%) γυναίκες. Οι πε-
ρισσότεροι ήταν 41-45 ετών (32,28%), απόφοιτοι λυκείου (34,18%), ασχολούμενοι με τα 
οικιακά (41,77%), κατοικώντας σε αγροτική περιοχή (58,86%). Οι πιο πολλοί είχαν δύο παι-
διά (41,14%), ενώ υπήρχε σημαντικός αριθμός οικογενειών με τέσσερα παιδιά (24,05%) και 
τρία παιδιά (20,25%). Από το σύνολο των παιδιών τους, τα αγόρια ήταν το 53,75% και τα 
κορίτσια το 46,25%. Στην πλειοψηφία τους, είχαν σύνδεση στο διαδίκτυο στο σπίτι τους 
(88,61%). Οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους, σε ποσοστό 38,61% των συμμετεχόντων 
στην έρευνα, έκαναν χρήση τριών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών, π.χ. επιτραπέζιου υ-
πολογιστή, laptop και tablet. Οι υπολογιστές βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού 
(50,00%), τους οποίους οι γονείς της έρευνας γνώριζαν να χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό 
(34,18%) και οι περισσότεροι δεν είχαν κινητό τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο 
(64,56%). 

Αποτελέσματα 

Οι απαντήσεις των γονέων για τα ανήλικα παιδιά τους τα οποία είναι μαθητές Δημοτικού, 
Γυμνασίου ή Λυκείου φαίνονται στον πίνακα 1. 
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Ηλικία παι-

διών 
(%) 

 
Έχουν προφίλ στο face-

book 

Έχουν κινητό 
τηλέφωνο με 
σύνδεση στο 

διαδίκτυο 

 
Γνωρίζουν να χειρίζονται τους 

υπολογιστές 

 (επί του συνόλου των παιδιών κάθε ηλικιακής κατηγορίας) 
Ναι Όχι Δεν 

γνωρί- 
ζω 

Ναι Όχι Καθό- 
λου 

Λίγο Πολύ Πάρα 
πολύ 

6-8 6,56
% 

0,00% 100% 0,00% 0,00% 100% 20,00% 80,00% 0,00% 0,00% 

9-11 9,18
% 

0,00% 100% 0,00% 42,86% 57,14% 14,29% 71,42% 14,29% 0,00% 

12-14 20,00
% 

80,33% 13,11% 6,56% 60,66% 39,34% 0,00% 36,07% 57,38% 6,55% 

15-17 64,26
% 

94,90% 3,06% 2,04% 75,51% 24,49% 3,06% 10,20% 41,33% 45,41% 

Πίνακας 1: Κατανομή συχνοτήτων για τις απαντήσεις των γονέων για τα ανήλικα παιδιά τους 

Από τους γονείς που απάντησαν, το 46,20% υποστηρίζει λίγο τη χρήση του facebook, τo 
20,89% δεν υποστηρίζει καθόλου τη χρήση του facebook, το 15,19% υποστηρίζει πολύ τη 
χρήση του facebook, το 3,8% υποστηρίζει πάρα πολύ τη χρήση του facebook και το 13,92% 
δεν γνωρίζει τι είναι το facebook. Επίσης, το 31,01% των γονέων είχε προφίλ στο facebook, 
ενώ το 68,99% δεν είχε. 

Από τους γονείς που διαθέτουν προφίλ στο facebook (31,01%), κανένας δεν είναι συνεχώς 
online στο facebook, ενώ το 3,80% χρησιμοποιεί το facebook από 3 έως 6 ώρες ημερησίως, 
το 7,32% χρησιμοποιεί το facebook 1 έως 2 ώρες κάθε ημέρα, το 8,23% δύο έως τρεις φορές 
την εβδομάδα, το 3,80% δύο έως τρεις φορές το μήνα ενώ το 7,86% δημιούργησε ένα προ-
φίλ από περιέργεια και δεν το ξαναχρησιμοποίησε. Ποσοστό 84,17% των γονέων (133 γο-
νείς) πιστεύουν ότι το facebook κρύβει κινδύνους σε πολύ και πάρα πολύ μεγάλο βαθμό, 
ενώ 21 γονείς (13,29%) σε μικρό βαθμό και 4 γονείς (2,54%) πιστεύουν ότι το facebook δεν 
κρύβει κινδύνους.  

 Από τους γονείς που απάντησαν, το 5,06% (8 γονείς) πιστεύουν πως μπορεί κάποιος να 
αποκτήσει προφίλ στο facebook σε ηλικία κάτω των 10 ετών, 8 γονείς (5,06%) σε ηλικία με-
ταξύ 10 και 13 ετών, 54 γονείς (34,18%) σε ηλικία μεταξύ 14 και 17 ετών, 61 γονείς (38,61%) 
πιστεύουν ότι μόνο ένα ενήλικος μπορεί να αποκτήσει προφίλ στο facebook, ενώ 27 γονείς 
(17,09%) πιστεύουν ότι δεν χρειάζεται κάποιος να αποκτήσει ποτέ προφίλ. Στον πίνακα 2 
φαίνονται οι αντιλήψεις των γονέων για τη χρήση του facebook τόσο από τους ίδιους όσο 
και από τα παιδιά τους. 
 1* 2* 3* 4* 5* 

f 
(%) 

f 
(%) 

f 
(%) 

f 
( %) 

f 
(%) 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως γνω-
ρίζετε τις ενέργειες του/των παι-
διού/ων σας στο facebook; 

26 
(16,46%) 

69 
(43,67%) 

40 
(25,32%) 

19        
(12,03%) 

4      
(2,53%) 

Σε ποιο βαθμό φοβάστε να μην κιν-
δυνεύσει ή εθιστεί το παιδί σας (ή 
τα παιδιά σας), στο facebook; 

6        
(3,80%) 

20        
(12,66%) 

55       
(34,81%) 

73        
(46,20%) 

4        
(2,53%) 
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Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως μπο-
ρείτε να προστατευθείτε από τους 
κινδύνους που προέρχονται από τη 
χρήση του facebook; 

12        
(7,59%) 

46       
(29,11%) 

45        
(28,48%) 

17       
(10,76%) 

38       
(24,05) 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως μπο-
ρείτε να προστατέψετε τα παιδιά 
σας από τους κινδύνους που προ-
έρχονται από τη χρήση του 
facebook; 

24       
(15,19%) 

66       
(41,77%) 

45       
(28,48%) 

19        
(12,03) 

4       
(2,53%) 

Σε ποιο βαθμό προσπαθήσατε να 
ενημερωθείτε προκειμένου να απο-
κτήσετε γνώσεις, ώστε να μπορείτε 
να προστατέψετε τον εαυτό σας, 
(αν είστε χρήστες του facebook), 
αλλά και τα παιδιά σας από τους 
κινδύνους που προέρχονται από τη 
χρήση του; 

22        
(13,92%) 

68         
(43,04%) 

48        
(30,38%) 

20       
(12,66%) 

 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως γνω-
ρίζετε τους επίσημους Φορείς από 
τους οποίους θα πάρετε έγκυρη 
πληροφόρηση για θέματα ασφά-
λειας στο facebook (π.χ. έγκυρους 
δικτυακούς τόπους, υπηρεσίες, τη-
λέφωνα βοήθειας κτλ); 

43       
(27,22%) 

69        
(43,67%) 

30          
(18,99%) 

16           
(10,12%) 

 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως συμ-
βάλλει η απόκτηση τεχνικών γνώ-
σεων, (π.χ. γνώση ελέγχου Η/Υ από 
ιούς, γνώση ελέγχου του ιστορικού 
επισκέψεων του φυλλομετρητή, 
γνώση σμίκρυνσης και θόλωσης 
εικόνων κτλ), για να νιώθετε περισ-
σότερο ασφαλείς όταν κάνετε χρή-
ση του facebook; 

4         
(2,53%) 

30       
(18,99%) 

54      
(34,18%) 

36       
(22,78%) 

34       
(21,52%) 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως είναι 
απαραίτητη η ενημέρωση γονέων 
και μαθητών για τους κινδύνους 
του facebook από το σχολείο 
του/των παιδιού/παιδιών σας; 

2       
(1,27%) 

4      
(2,53%) 

26         
(16,46%) 

126       
(79,75%) 

 

*1=καθόλου, 2=λίγο, 3=πολύ, 4=πάρα πολύ, 5=Δεν κάνει/κάνουν χρήση του facebook 

Πίνακας 2: Κατανομή απαντήσεων για τις αντιλήψεις των γονέων για τη χρήση του facebook 
τόσο από τους ίδιους όσο και από τα παιδιά τους 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Ενώ οι περισσότεροι από τους μισούς γονείς δεν είχαν κινητό με σύνδεση στο διαδίκτυο, 
σχεδόν τα μισά παιδιά (42,86%) ηλικίας 9-11 ετών έχουν κινητό με σύνδεση στο διαδίκτυο 
και μεγαλώνει το ποσοστό αυτό (60,66%) στην ηλικία των 12-14 ετών και κορυφώνεται 
(75,51%) στην ηλικία των 15-17 ετών. Η συντριπτική πλειοψηφία των γονέων πιστεύει ότι 
το facebook κρύβει κινδύνους σε πολύ μεγάλο βαθμό αλλά υπάρχει και ένα ποσοστό 
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(5,06%) που πιστεύει πως μπορεί κάποιος να αποκτήσει προφίλ και όταν έχει ηλικία μικρό-
τερη των 10 ετών.  

Περισσότεροι από τους μισούς γονείς (60,13%) γνωρίζουν ελάχιστα έως καθόλου τις ενέρ-
γειες των παιδιών τους στο facebook και παρόλο που στην πλειονότητά τους (81,01%)  φο-
βούνται να μην κινδυνέψει να εθιστεί το παιδί/τα παιδιά τους στο facebook, περισσότεροι 
από τους μισούς (56,96%) προσπάθησαν ελάχιστα ή καθόλου να ενημερωθούν προκειμέ-
νου να αποκτήσουν γνώσεις, ώστε να προστατευτούν οι ίδιοι αλλά να προστατέψουν και τα 
παιδιά τους από τη χρήση του, ενώ σχεδόν όλοι οι γονείς θεωρούν ότι είναι απαραίτητη η 
ενημέρωση από το σχολείο τόσο των παιδιών τους όσο και των ίδιων. 

Με την εξάπλωση του διαδικτύου η αναζήτηση πληροφοριών, η διασκέδαση μέσα από αυ-
τό και η ανταλλαγή απόψεων σε φόρουμ τόσο από γονείς όσο και από τα παιδιά τους ολοέ-
να και αυξάνεται. Ειδικά η χρήση του facebook κορυφώνεται συνεχώς. Παρόλα αυτά, η συ-
γκεκριμένη έρευνα έδειξε πως ένα μικρό ποσοστό των γονέων γνωρίζει τη χρήση του υπο-
λογιστή και το πώς να προστατευτεί από κινδύνους που προέρχονται από το facebook. Επι-
τακτική πλέον είναι η ανάγκη της ενημέρωσης τόσο των γονέων όσο και των παιδιών τους 
και για την πλοήγηση στο διαδίκτυο και για τη χρήση των κοινωνικών δικτύων και ειδικά 
του facebook, είτε μέσα από επίσημους φορείς, είτε από το σχολείο, ώστε να καταστούν 
ικανοί να προφυλαχθούν για να απολαμβάνουν την πλοήγηση τους στα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης χωρίς κινδύνους.  
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Περίληψη 

Στην εισήγηση αυτή περιγράφονται τα αποτελέσματα του Γ’ μέρους μίας έρευνας που διε-
ξήχθη σε γονείς μαθητών σχολικής εκπαίδευσης σχετικά με τις απόψεις τους για τη χρήση 
του facebook, για την ενδοσχολική βία και τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Συγκεκριμένα, πα-
ρακάτω αναφέρονται τα ερευνητικά δεδομένα που προέκυψαν από τις απαντήσεις των γο-
νέων για το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού, για τον βαθμό που θεωρούν επικίν-
δυνα τα περιστατικά του φαινομένου, για τον βαθμό που νιώθουν ικανοί να προστατέψουν 
τα παιδιά τους και για τους φορείς που κρίνουν κατάλληλους για την ενημέρωσή τους. Η 
έρευνα ήταν τύπου επισκόπησης. Ως ερευνητικό εργαλείο χρησιμοποιήθηκε το ερωτηματο-
λόγιο. Συμμετείχαν 158 γονείς μαθητών Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων ενός Δήμου της 
Περιφερειακής Ενότητας Σερρών. Οι γονείς φοβούνται μήπως το παιδί τους πέσει θύμα 
διαδικτυακού εκφοβισμού, ενώ οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι το συγκε-
κριμένο φαινόμενο. Θεωρούν πως μπορούν να προστατεύσουν τα παιδιά τους, αλλά δεν 
γνωρίζουν τους επίσημους φορείς από τους οποίους θα έπαιρναν έγκυρες πληροφορίες. 
Επίσης, δηλώνουν πως πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με το φαινόμενο του διαδικτυακού 
εκφοβισμού πρωτίστως από το σχολείο, ώστε να είναι σε θέση να προστατέψουν τα παιδιά 
τους.  

Λέξεις - κλειδιά: Διαδικτυακός εκφοβισμός, cyberbullying, έρευνα σε γονείς 

Εισαγωγή 

Τα τελευταία χρόνια ολοένα και περισσότερο εμφανίζεται μια νέα μορφή εκφοβισμού που 
έχει να κάνει με τον κυβερνοχώρο και ονομάζεται διαδικτυακός εκφοβισμός (αναφέρεται 
και ως ηλεκτρονικός εκφοβισμός). Πρώτος ο Bill Belsey (2000) αναφέρθηκε στον διαδικτυα-
κό εκφοβισμό ή αλλιώς cyberbullying. Διαδικτυακός εκφοβισμός είναι μία επιθετική πράξη 
μέσω των ηλεκτρονικών μέσων που επαναλαμβάνεται από ένα άτομο ή από μία ομάδα α-
τόμων προς ένα άλλο άτομο (Smith et al., 2008).  

Στον διαδικτυακό εκφοβισμό έχουμε τους θύτες, τα θύματα και τους παρατηρητές. Επειδή 
στο διαδίκτυο συνηθίζεται να χρησιμοποιούνται ψευδώνυμα, οι θύτες χρησιμοποιούν την 
ανωνυμία τους αυτή ως ενθάρρυνση για τις πράξεις τους ( Strom & Strom, 2005). Η επίδειξη 
δύναμης έναντι των συμμαθητών τους, η δύναμη που νιώθουν όταν παρενοχλούν κάποιον, 
η ζήλια και η προκατάληψη είναι ορισμένα από τα κίνητρα των θυτών (Bendel Draa & Syd-
ney, 2009). 
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Τα θύματα, διαφέρουν από την πλειοψηφία. Είτε έχουν διαφορετικό σεξουαλικό προσανα-
τολισμό, είτε έχουν περισσότερα από τα κανονικά κιλά (Willard, 2007). Τα θύματα σπάνια 
αναφέρουν το γεγονός του διαδικτυακού τους εκφοβισμού, είτε στους γονείς τους, είτε σε 
κάποιο άλλο κοντινό τους πρόσωπο, γιατί θεωρούν ότι οι ίδιοι ευθύνονται για την κατά-
σταση αυτή (Feinberg & Robey, 2009). 

Οι παρατηρητές τέλος, έχουν συνήθως την ίδια ηλικία με το θύτη ή το θύμα. Υπάρχουν δύο 
κατηγορίες παρατηρητών: οι επιβλαβείς για το θύμα παρατηρητές, αφού επικροτούν την 
συμπεριφορά του θύτη, και οι χρήσιμοι παρατηρητές που κινητοποιούν και άλλα άτομα για 
να σταματήσουν το συμβάν του διαδικτυακού εκφοβισμού (Willard, 2007). 

Στο ερευνητικό πεδίο υπάρχουν πολύ λίγα δεδομένα για τον διαδικτυακό εκφοβισμό τα 
οποία εξάγουν διαφορετικά συμπεράσματα από χώρα σε χώρα. Στις Η.Π.Α για παράδειγμα, 
οι Kowalski και Limber (2007), σε δείγμα 3.767 μαθητών γυμνασίου αναφέρουν ότι το 11% 
του δείγματος ήταν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού μία φορά τουλάχιστον κατά τη 
διάρκεια της δίμηνης έρευνάς τους, ενώ το 7% ήταν και θύτες και θύματα. Στον Καναδά οι 
Beran και Li (2007), σε δείγμα 432 μαθητών γυμνασίου αναφέρουν ότι το 58% του δείγμα-
τος ήταν θύματα ενώ το 26% θύτες.  

Στην Ελλάδα οι Kapatzia και Sygkollitou (2007), αναφέρουν ότι σε δείγμα 544 μαθητών 12-
18 ετών το 14,7% του δείγματος ήταν θύματα ενώ σε πιο πρόσφατη έρευνα που έγινε το 
2001 σε Ευρωπαϊκό επίπεδο στην οποία η Ελλάδα συμμετείχε με την Μονάδα Εφηβικής 
Υγείας της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών Νοσοκομείο Παίδων «Παν. 
& Αγλ. Κυριακού», αναφέρεται ότι το 21,9% του δείγματος των 13.300 ατόμων υπέστησαν 
διαδικτυακό εκφοβισμό. 

Μεθοδολογία της έρευνας 

Σκοπός και ερευνητικά ερωτήματα 

Σκοπός της έρευνας ήταν να διερευνηθούν και να καταγραφούν οι αντιλήψεις των γονέων 
σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό. Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν: 

1. Κατά πόσο γνωρίζουν για τον διαδικτυακό εκφοβισμό;  

2. Έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού κάποιο ή κάποια από το παιδί/παιδιά τους 
και που απευθύνθηκαν; 

3. Έχουν ενημερωθεί για τον διαδικτυακό εκφοβισμό και από ποιον φορέα; 

Σχεδιασμός και διεξαγωγή της έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το διάστημα Μαρτίου – Απριλίου 2014 σε γονείς μαθητών 
σχολικής εκπαίδευσης (Δημοτικών, Γυμνασίων και Λυκείων), ενός Δήμου της Περιφερεια-
κής Ενότητας Σερρών. Η έρευνα ήταν τύπου επισκόπησης (Cohen & Manion, 1997) και το 
μεθοδολογικό εργαλείο ήταν ερωτηματολόγιο με ερωτήσεις κλειστού τύπου. Αρχικά πραγ-
ματοποιήθηκε προκαταρκτική έρευνα σε 20 άτομα (10 γυναίκες, 10 άνδρες), της ίδιας πε-
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ριοχής με βάση τα αποτελέσματα της οποίας ελέγχθηκε η εγκυρότητα του ερωτηματολογί-
ου πριν λάβει την τελική του μορφή. 

Η επιλογή του δείγματος έγινε με τυχαία δειγματοληψία (Παρασκευόπουλος, 1993), και 
συνολικά συμμετείχαν 158 άτομα, γονείς μαθητών που φοιτούσαν σε σχολεία της παραπά-
νω περιοχής. Για την ανάλυση των ποσοτικών δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το στατιστικό 
πρόγραμμα SPSS. 

Το ερωτηματολόγιο 

Οι ερωτήσεις του ερωτηματολογίου ήταν κλειστού τύπου και διερευνούσαν τις αντιλήψεις 
των γονέων σε σχέση με περιστατικά διαδικτυακού εκφοβισμού. Επίσης αντικείμενο διε-
ρεύνησης ήταν το εάν είχε πέσει κάποιο παιδί τους θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, εάν η 
οικογένεια απευθύνθηκε για να λάβει ενημέρωση σχετικά με τον διαδικτυακό εκφοβισμό, 
σε ποιο βαθμό ενημερώθηκε και από ποιον φορέα. 

Περιγραφή του δείγματος 

Στην έρευνα συμμετείχαν 158 άτομα, 54 (34,18%) άνδρες και 104 (65,82%) γυναίκες. Οι πε-
ρισσότεροι ήταν 41-45 ετών (32,28%), απόφοιτοι λυκείου (34,18%), ασχολούμενοι με τα 
οικιακά (41,77%), κατοικώντας σε αγροτική περιοχή (58,86%). Οι πιο πολλοί είχαν δύο παι-
διά (41,14%), ενώ υπήρχε σημαντικός αριθμός οικογενειών με τέσσερα παιδιά (24,05%) και 
τρία παιδιά (20,25%). Από το σύνολο των παιδιών τους, τα αγόρια ήταν το 53,75% και τα 
κορίτσια το 46,25%. Στην πλειοψηφία τους, είχαν σύνδεση στο διαδίκτυο στο σπίτι τους 
(88,61%). Οι ίδιοι ή τα μέλη της οικογένειάς τους, σε ποσοστό 38,61% των συμμετεχόντων 
στην έρευνα, έκαναν χρήση τριών ειδών ηλεκτρονικών υπολογιστών, π.χ. επιτραπέζιου υ-
πολογιστή, laptop και tablet. Οι υπολογιστές βρισκόταν σε κοινόχρηστο χώρο του σπιτιού 
(50,00%), τους οποίους οι γονείς της έρευνας γνώριζαν να χρησιμοποιούν σε μικρό βαθμό 
(34,18%) και οι περισσότεροι δεν είχαν κινητό τηλέφωνο με σύνδεση στο διαδίκτυο 
(64,56%). 

Αποτελέσματα 

Στον πίνακα 1 φαίνονται με τη μορφή ποσοστών οι αντιλήψεις και γνώσεις των γονέων για 
το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού. 
 1* 2* 3* 4* 5* 

f 
(%) 

f 
(%) 

f 
(%) 

f 
( %) 

f 
(%) 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε ότι γνωρί-
ζετε για τον διαδικτυακό εκφοβι-
σμό; 

21    
(13,29) 

64  
(40,51) 

53   
(33,54) 

20  
(12,66) 

 

Σε ποιο βαθμό φοβάστε να μην πέ-
σει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού 
το παιδί ή τα παιδιά σας; 

4  (2,53) 6   (3,80) 60   
(37,97) 

82   
(51,90) 

6   (3,80) 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως μπο-
ρείτε να προστατεύσετε το/τα παι-
δί/ιά σας από τους κινδύνους που 
προέρχονται από τον διαδικτυακό 

23    
(14,54) 

49  
(31,01) 

72    
(45,57) 

8     
(5,06) 

6    
(3,80) 
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εκφοβισμό; 
Σε ποιο βαθμό προσπαθήσατε να 
ενημερωθείτε προκειμένου να απο-
κτήσετε γνώσεις, ώστε να μπορείτε 
να προστατεύσετε τα παιδιά σας 
από τους κινδύνους που προέρχο-
νται από τον διαδικτυακό εκφοβι-
σμό; 

20     
(12,66) 

59 
(37,34) 

48     
(30,38) 

31    
(19,62) 

 

Σε ποιο βαθμό πιστεύετε πως γνω-
ρίζετε τους επίσημους Φορείς από 
τους οποίους θα πάρετε έγκυρη 
πληροφόρηση για θέματα που σχε-
τίζονται με τον διαδικτυακό εκφο-
βισμό (π.χ. έγκυρους δικτυακούς 
τόπους, υπηρεσίες, τηλέφωνα βοή-
θειας κτλ); 

33    
(20,89) 

66     
(41,77) 

40   
(25,32) 

19    
(12,02) 

 

*1=καθόλου, 2=λίγο, 3=πολύ, 4=πάρα πολύ, 5=Δεν κάνει/κάνουν χρήση του διαδικτύου 

Πίνακας 1: Κατανομή απαντήσεων για τις αντιλήψεις και γνώσεις των γονέων για το φαινό-
μενο του διαδικτυακού εκφοβισμού. 

Οι απόψεις των γονέων για τον βαθμό επικινδυνότητας των περιστατικών διαδικτυακού 
εκφοβισμού φαίνονται στον πίνακα 2: 
 Καθόλου Λίγο Πολύ Πάρα πολύ 
 f 

(%) 
f 

(%) 
f 

(%) 
f 

(%) 
Προσβλητικές εκφράσεις 2 

(1,27) 
45 

(28,48) 
73 

(46,20) 
38 

(24,05) 
Απειλές 2 

(1,27) 
10 

(6,33) 
45 

(28,48) 
101 

(63,92) 
Ειρωνεία 4 

(2,53) 
53 

(33,54) 
51 

(32,28) 
50 

(31,65) 
Κλοπή προσωπικών δεδο-
μένων 

0 
(0,00) 

10 
(6,33) 

19 
(12,03) 

129 
(81,65) 

Απόρριψη από άλλους 10 
(6,33) 

42 
(26,58) 

46 
(29,11) 

60 
(37,97) 

Σεξουαλική παρενόχληση 0 
(0,00) 

12 
(7,59) 

6 
(3,80) 

140 
(88,61) 

Δυσφήμιση 2 
(1,27) 

30 
(18,99) 

40 
(25,32) 

86 
(54,43) 

Πλαστοπροσωπία 2 
(1,27) 

0 
(0,00) 

36 
(22,78) 

120 
(75,95) 

Πίνακας 2: Κατανομή συχνοτήτων ως προς τον βαθμό επικινδυνότητας των περιστατικών 
διαδικτυακού εκφοβισμού, με βάση τις απαντήσεις των γονέων. 

Ποσοστό 93,04% των γονέων (147 γονείς) απάντησαν ότι δεν τους είχε αναφέρει κάποιο 
από τα παιδιά τους ότι είχε πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, ενώ το 6,96% των γονέ-
ων (11 γονείς) απάντησαν καταφατικά. Από αυτούς τους 11 γονείς που απάντησαν πως το 
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παιδί τους είχε πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, οι 10 ανέφεραν πως απευθύνθηκαν 
στο σχολείο και σε ψυχολόγο, ενώ κανένας από τους 11 δεν απευθύνθηκε στην Περιφέρεια 
(π.χ στο Παρατηρητήριο για την Πρόληψη της Σχολικής Βίας), ούτε στις Δομές Δευτεροβάθ-
μιας Εκπαίδευσης (π.χ. στον Συμβουλευτικό Σταθμό Νέων), ούτε στον Δήμο, ούτε στην Α-
στυνομία αλλά ούτε και στη Γραμμή Βοήθειας «Υποστηρίζω». Ένα γονιός από τους 11 δεν 
απευθύνθηκε σε κανέναν φορέα για να ενημερωθεί και να ζητήσει βοήθεια.  

Οι απαντήσεις των γονέων σχετικά με τους φορείς, από τους οποίους θεωρούν ότι είναι 
απαραίτητη η ενημέρωσή τους, αλλά και των παιδιών τους, για τους κινδύνους του διαδι-
κτυακού εκφοβισμού φαίνονται στον πίνακα 3: 
 Δηλώθηκε Δεν δηλώθηκε 

f 
(%) 

f 
(%) 

Σχολείο  146 
(92,41) 

12 
(7,59) 

Σχολές Γονέων 67 
(42,41) 

91 
(57,59) 

Δομές Περιφέρειας (π.χ. «Παρατηρητήριο για την 
Πρόληψη της Σχολικής Βίας») 

61 
(38,61) 

97 
(61,39) 

Δομές Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης (π.χ. Συμ-
βουλευτικό Σταθμό Νέων) 

52 
(32,91) 

106 
(67,07) 

Άλλοι Δημόσιοι Φορείς 37 
(23,42) 

121 
(76,58) 

Σχετικοί Ιδιωτικοί Φορείς 33 
(20,89) 

125 
(79,11) 

Δήμος 29 
(18,35) 

129 
(81,65) 

Υπουργείο Υγείας 16 
(10,13) 

142 
(89,87) 

Πίνακας 3: Κατανομή συχνοτήτων ως προς τους φορείς από τους οποίους θεωρούν οι γονείς 
ότι είναι απαραίτητη η ενημέρωσή τους, αλλά και των παιδιών τους, για τους κινδύνους του 
διαδικτυακού εκφοβισμού. 

Συζήτηση – Συμπεράσματα 

Στη συντριπτική πλειοψηφία τους οι γονείς φοβούνται μήπως το παιδί τους πέσει θύμα 
διαδικτυακού εκφοβισμού, ενώ οι περισσότεροι δεν γνωρίζουν ακριβώς τι είναι ο διαδι-
κτυακός εκφοβισμός. Οι μισοί από τους γονείς πιστεύουν ότι μπορούν να προστατεύσουν 
τα παιδιά τους ώστε να μην πέσουν θύματα διαδικτυακού εκφοβισμού και προσπάθησαν 
να ενημερωθούν προκειμένου να αποκτήσουν γνώσεις χωρίς όμως να γνωρίζουν τους επί-
σημους φορείς από τους οποίους θα έπαιρναν έγκυρες πληροφορίες. Επίσης, θεωρούν πως 
πρέπει να ενημερωθούν σχετικά με το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού πρωτί-
στως από το σχολείο, ώστε να είναι σε θέση να προστατέψουν τα παιδιά τους. 
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Το ποσοστό των παιδιών που έχουν πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, σύμφωνα με τις 
απαντήσεις των γονέων τους, είναι χαμηλότερο από το ποσοστό των ερευνών που προανα-
φέρθηκαν. Θεωρούμε πως αυτό οφείλεται στο ότι ενδεχομένως οι γονείς να μην ενημερώ-
θηκαν για τέτοια περιστατικά από τα παιδιά τους, γεγονός που είναι ιδιαίτερα ανησυχητι-
κό. Σημαντικότατο εύρημα αποτελεί και το γεγονός πως ένας γονιός, από όσους ενημερώ-
θηκαν για το ότι το παιδί τους έχει πέσει θύμα διαδικτυακού εκφοβισμού, δεν απευθύνθη-
κε σε κανέναν φορέα για να δηλώσει το συμβάν, να ενημερωθεί και να λάβει βοήθεια.  

Συμπερασματικά, αν και η κλίμακα της έρευνας είναι περιορισμένη, έχουν εξαχθεί σημαντι-
κά ερευνητικά δεδομένα, τα οποία μπορούν να φανούν χρήσιμα στην ευρύτερη εκπαιδευ-
τική κοινότητα, αλλά και σε κάθε ενδιαφερόμενο, σχετικά με το τι πιστεύουν οι γονείς για 
το φαινόμενο του διαδικτυακού εκφοβισμού. Η ανάδειξη του σχολείου ως του κυριότερου 
φορέα παροχής ενημέρωσης, θα πρέπει να αποτελέσει την αφορμή για την υλοποίηση επι-
μορφωτικών προγραμμάτων εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων, τα οποία θα συμβάλουν 
στη θωράκισή τους από φαινόμενα διαδικτυακού εκφοβισμού.  
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Οι απαντήσεις στα διλήμματα μέσα από τη συμπεριφορά των Αγίων. Οι Άγιοι ως πρότυ-
πα συμπεριφοράς των μαθητών.  

Πρόταση δημιουργίας εκπαιδευτικών σεναρίων στα Θρησκευτικά για τις τελευταίες τά-
ξεις του Δημοτικού Σχολείου με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Παπουτσιδάκη Σοφία  
Μεταπτυχιακό δίπλωμα κλάδου Πρακτικής Θεολογίας Θεολογικής Σχολής ΑΠΘ- Περιφε-

ρειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Κ. Μακεδονίας  
spap@theo.auth.gr 

Περίληψη 

Σύμφωνα με τα ισχύοντα Προγράμματα Σπουδών, οι μαθητές στοχεύεται «να κατανοήσουν 
τις απαντήσεις του Χριστιανισμού σε θεμελιώδεις διαστάσεις των ανθρώπινων σχέσεων» 
όπως είναι, θεωρούμε, οι πανανθρώπινες και διαχρονικές ηθικές αξίες: η Αγάπη, η Αλή-
θεια, ο Σεβασμός, η Ειρήνη. Αυτές οι αρχές βρίσκονται πίσω από ανάλογες ανθρώπινες 
στάσεις και συμπεριφορές, όπως π.χ. η Ταπεινοφροσύνη, η Ελεημοσύνη, η Συγχωρητικότη-
τα, η Ειλικρίνεια, δηλαδή αρετές που καλλιέργησαν στη ζωή τους οι Άγιοι. Με το εκπαιδευ-
τικό λογισμικό λοιπόν που δημιουργήθηκε, σκοπεύουμε να κατανοήσουν και να νιώσουν οι 
μαθητές ότι οι Άγιοι αποτελούν πρότυπα βίου και ότι με το παράδειγμά τους θα δοθούν οι 
απαντήσεις στα διλήμματα που διαπραγματεύονται αξίες. Μέσα από την προβολή των Α-
γίων ως προτύπων, μέσα από τη λογική της ηθικής κριτικής σκέψης, και την καλλιέργεια της 
ηθικής συνείδησης, στοχεύουμε να περάσουμε από την απλή εκμάθηση συμπεριφορών 
στην συνειδητή βίωσή τους στην καθημερινότητα, προς το τέλος της διάπλασης των μαθη-
τών μας. 

Λέξεις-Κλειδιά: Εκπαιδευτικά σενάρια, Αξιακά Διλήμματα, Μίμηση προτύπων, Διερευνητι-
κός Διάλογος 

Οι μαθητές των τελευταίων τάξεων του Δημοτικού Σχολείου μαθαίνουν για τους Αγίους, και 
σίγουρα πολλοί από αυτούς θα ήθελαν να καταλάβουν γιατί διδάσκονται οι Άγιοι. Σύμφω-
να με τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών- Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγράμματος 
Σπουδών (ΦΕΚ 303/B/13-3-2003) στόχος της διδασκαλίας του Μαθήματος των Θρησκευτι-
κών είναι να συνειδητοποιήσουν οι μαθητές ότι οι Άγιοι αποτελούν «πρότυπα βίου». Σύμ-
φωνα με τα Προγράμματα Σπουδών 2011 (ΦΕΚ 2335/B/17-10-2011) οι μαθητές στοχεύεται 
«να κατανοήσουν τις απαντήσεις του Χριστιανισμού σε θεμελιώδεις διαστάσεις των αν-
θρώπινων σχέσεων». Με την εφαρμογή της πρότασής μας, σκοπεύουμε να κατανοήσουν 
και να εκτιμήσουν οι μαθητές ότι οι Άγιοι αποτελούν πρότυπα βίου και ότι με το παράδειγ-
μά τους θα δοθούν οι απαντήσεις του Χριστιανισμού σε θεμελιώδεις διαστάσεις των αν-
θρώπινων σχέσεων. «Θεμελιώδεις διαστάσεις των ανθρωπίνων σχέσεων», αποτελούν κατά 
τη γνώμη μας, οι ηθικές αξίες.  

Κατά τον Πασσάκο (2011: 208-9), οι ηθικές αξίες όπως η Αγάπη, η Αλήθεια, ο Σεβασμός, η 
Ελευθερία, η Δικαιοσύνη και η Ειρήνη είναι πανανθρώπινες και διαχρονικές αρχές, όπως 
προκύπτει από τη διαπίστωση ότι παγκοσμίως γίνεται λόγος περί καλού και κακού, αγαθού 
και πονηρού. Αυτές οι αρχές βρίσκονται πίσω από ανάλογες ανθρώπινες στάσεις και συ-
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μπεριφορές, όπως π.χ. η Ταπεινοφροσύνη, η Ελεημοσύνη, η Συγχωρητικότητα, η Ειλικρί-
νεια. Πρόκειται για τις αρετές που καλλιέργησαν στη ζωή τους οι Άγιοι και θελήσαμε να τις 
αναδείξουμε με αυτό το υλικό, ώστε, να περάσουμε από την απλή εκμάθηση συμπεριφο-
ρών στη συνειδητή βίωσή τους στην καθημερινότητα, προς το τέλος της διάπλασης των 
μαθητών μας. Αυτός ο στόχος εξυπηρετήθηκε με τέσσερις τρόπους: 

α) Μέσα από την προβολή των Αγίων ως προτύπων κατά τη Θεωρία μάθησης με μίμηση 
προτύπων του Α. Βandura (1989) 

β) Μέσα από τη λογική της ηθικής κριτικής σκέψης που θεωρήσαμε ότι αναδύεται καλύτε-
ρα στα πλαίσια της Κριτικής Διδασκαλίας (Ματσαγγούρας, 2000) σε συνδυασμό με τον διε-
ρευνητικό διάλογο που επινοήθηκε από τους Mercer & Wegerif (1996, 1997, 1999), καθώς 
και με ηθικά διλήμματα που προσιδιάζουν κάπως σε αυτά του Kohlberg, του Hoffman και 
της N. Eisenberg (1982-1990). Ο Kohlberg διατύπωσε τα διλήμματα στις πειραματικές εργα-
σίες του με υποθετικό τρόπο, γιατί θεώρησε ότι με αυτό τον τρόπο εμφανίζεται πιο αποτε-
λεσματικά η ηθική σκέψη του εξεταζόμενου (Κακαβούλης, 1994: 81). Στην εργασία μας οι 
μαθητές καλούνται να κάνουν προβλέψεις πάνω στα πραγματικά γεγονότα βάσει των ο-
ρισμών που έχουν μελετήσει· βάσει βοηθητικών πληροφοριών, ερωτώνται: «Τί νομίζεις ότι 
έκανε τελικά ο Άγιος;» Ωστόσο, δύνανται να ανακαλύπτουν μέσα από την ιστορία το δίλημ-
μα, παίρνοντας μαζί και την απάντηση μέσα από την προβολή των απαντήσεων των Αγίων 
και του συναφούς υλικού. 

γ) μέσα από την καλλιέργεια της ηθικής συνείδησης, που προωθεί η εφαρμογή με παρέμ-
βαση του εκπαιδευτικού της ευήκοης ενσυναισθητικής ακρόασης (Mitsakos).  

δ) με την ιδέα της δημιουργίας ενός συναφούς εκπαιδευτικού ηλεκτρονικού παιχνιδιού, με 
καταστάσεις εμπειρικής μάθησης (Κοlb, 1984), που θα καλύπτει την ανάγκη για λειτουργική 
κατανόηση του γνωστικού αντικειμένου του ήδη υπάρχοντος λογισμικού (Ματσαγγούρας, 
2000: 142), και θα προωθεί τον διερευνητικό διάλογο.  

Ένα εκπαιδευτικό σενάριο περιγράφει τους στόχους, τις μεθόδους, τον εκτιμώμενο χρόνο, 
τις φάσεις της διδασκαλίας και περιλαμβάνει το υλικό, στο οποίο συνήθως συμπεριλαμβά-
νεται εκπαιδευτικό λογισμικό και φύλλα εργασίας, ενώ χρειάζεται να γίνεται και αξιολόγη-
ση (βλ. π.χ. http://b-epipedo2.cti.gr). Όλα τα παραπάνω στοιχεία περιέχονται στη διπλωμα-
τική μας εργασία η οποία προσφέρεται μαζί με το λογισμικό κατόπιν ηλεκτρονικής επικοι-
νωνίας με την εισηγήτρια. 

Το Εκπαιδευτικό Λογισμικό «Αγώνας: Πορεία προς τον Ουρανό μαζί με τους Αγίους», έχει 
στηθεί σε εφαρμογή μακροεντολών του Powerpoint. Ο σχεδιασμός έγινε σύμφωνα με τις 
θεωρίες μάθησης με πολυμέσα :Θεωρία επεξεργασίας πληροφοριών, Θεωρία της Διπλής 
Κωδικοποίησης (Dual Coding Theory), Θεωρία του Γνωστικού Φορτίου (Cognitive Load 
Theory), τις ερευνητικές διαπιστώσεις των Mayer, Moreno, Chandler, Sweller, Robinson, 
Johnson κ.ά. (1999-2008) και τις παιδαγωγικές αρχές της εποπτείας, της αλληλεπίδρασης, 
της αυτενέργειας και της εξατομίκευσης. (Μητροπούλου, 2008: 49-58). Σχεδιάστηκε εν μέ-
ρει κατά τα πρότυπα του λογισμικού των Θρησκευτικών Γ’και Δ΄ Δημοτικού του Παιδαγωγι-
κού Ινστιτούτου (ΟΕΔΒ), εντάσσεται όμως μέσα σε ένα διηγηματικό σχήμα και προκαλεί 
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τους μαθητές να επεξεργαστούν το υλικό θέτοντας τους ένα στόχο: να φτάσουν στο τέλος 
της δικής τους πορείας. Αν συγκεντρώσουν τις έννοιες-κλειδιά θα μπορέσουν να ξεκλειδώ-
σουν την συνέχεια της πορεία τους . Στο ξεκίνημα του λογισμικού ο μικρός Αναστάσης δια-
βάζει το βιβλίο του Αγώνα και προβληματίζεται όταν βλέπει ένα εννοιολογικό χάρτη-
προοργανωτή τον οποίο του επεξηγεί η Ελπίδα. (Εικόνα 1) Στη συνέχεια, καλείται να συ-
μπληρώνει σταδιακά με τις έννοιες-κλειδιά που θα συναντά κατά την περιήγησή του στην 
επιφάνεια διεπαφής, ένα αναλυτικότερο εννοιολογικό χάρτη βασισμένο στόν προηγούμε-
νο. (εικόνα 2). Με τη βοήθεια αυτού του χάρτη οι μαθητές μπορούν εποπτικά και διαδρα-
στικά να διαπιστώσουν ότι οι αρετές εντάσσονται μέσα στη γενικότερη έννοια του πνευμα-
τικού αγώνα (αποτελούν τα Μέσα του Αγώνα (Αγ. Γρηγορίου Παλαμά, Έργα, 9, Α7.34, 
Γ25.104 και Ἁγ. Νικολάου Καβάσιλα, Λόγος Γ.14 ,Λόγος Στ΄ )) και επίσης σχετίζονται με άλ-
λες θεμελιώδεις έννοιες που αφορούν τον καθημερινό χριστιανικό αγώνα.[S1] 

 

Εικόνα 1: Ο παιδικός εννοιολογικός χάρτης που χρησιμοποιείται για να διευκολύνει την κα-
τανόηση του κυρίως χρησιμοποιούμενου χάρτη. 
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Εικόνα 2: Ο εννοιολογικός χάρτης που καλούνται να συμπληρώσουν οι μαθητές. 

Τα επιμέρους τμήματα του λογισμικού στα οποία διδάσκονται οι αρετές είναι δομημένα 
πάνω στη διάρθρωση της Απαγωγικής Στρατηγικής της Κριτικής Διδασκαλίας (Ματσαγγού-
ρας, 2000: κεφ. 7) σε συνδυασμό με το εποικοδομητικό μοντέλο διδασκαλίας (Κόκκοτας, 
1998:131). (Βλ. Πίνακα 1):  

ΦΑΣΗ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ:  
Α΄ Φάση: ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ 
ΨΥΧΟΛΟΓΙΚΗ ΚΑΙ ΓΝΩΣΙΟΛΟ-
ΓΙΚΗ 
Β΄ Φάση: ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΤΩΝ Ι-
ΔΕΩΝ ΤΩΝ ΜΑΘΗ-
ΤΩΝ(εποικοδομητικό μοντέλο 
διδασκαλίας) 
Γ΄ Φάση: ΕΝΝΟΙΟΛΟΓΙΚΗ ΣΥ-
ΓΚΡΟΥΣΗ και ΑΝΑΔΟΜΗΣΗ 
ΤΩΝ ΙΔΕΩΝ με τη βοήθεια του 
εκπ/κού (εποικοδομητικό μο-
ντέλο διδασκαλίας) 

Α΄-Παρουσιάζεται η ιστορία του Αγίου-υπόθεση,  
Β’-Προκαλείται συζήτηση πάνω στη διλημματική κατάστα-
ση (Εικόνα 4): οι μαθητές κάνουν αιτιολογημένες προβλέ-
ψεις για την τελική επιλογή του Αγίου, έχοντας διερευνή-
σει το βοηθητικό βιβλιογραφικό υλικό με υπερσυνδέσμους 
στο «Λεξικό» και τη «Φιλοκαλία».  
Γ΄-Παρουσιάζεται η τελική επιλογή του Αγίου στο δίλημμα. 
(Διαχείριση των προβλέψεων κατ’ αντιστοιχία με το λογι-
σμικό που προωθήθηκε στην Αγγλία για τη διδασκαλία του 
αντικειμένου “Experimental and Investigative Science” σε 
παιδιά 9-10 ετών και που χρησιμοποιήθηκε επίσης για την 
εφαρμογή του διερευνητικού διαλόγου (Wegerif, Mercer & 
Dawes, 1998) 
 

Γ’ Φαση-συνέχεια:ΕΝΑΡΞΗ 
ΑΠΑΓΩΓΙΚΗΣ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ 

Προσδιορίζεται η έννοια, συνδέεται με τις παράλληλες έν-
νοιες, αναλύεται με παραδείγματα από την παιδική ζωή. 
Παράλληλα, παρουσιάζονται τα πρότυπα των Αγίων και 
στη συμπεριφορά τους εντοπίζονται τα βασικά χαρακτηρι-
στικά της έννοιας και της σχέσης που τα συνδέει. 

Δ΄ Φάση: ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΚΑΙ 
ΑΝΑΤΡΟΦΟΔΟΤΗΣΗ ΚΑΤΑ-
ΝΟΗΣΗΣ (Απαγωγική Στρατη-
γική και εποικοδομητικό μο-
ντέλο διδασκαλίας) 

Δίνονται πολυμεσικά διάφορα παραδείγματα από τη σχο-
λική ζωή και την κοινωνική δραστηριότητα και ζητείται από 
τις ομάδες να εντοπίσουν τα κύρια χαρακτηριστικά της έν-
νοιας που υπάρχουν ή απουσιάζουν από τη σκηνή (Εικόνα 
5) και να τα συσχετίσουν με την πρότυπη συμπεριφορά. 

Ε΄ Φάση: ΑΝΑΚΕΦΑΛΑΙΩΣΗ 
από Η/Υ και εκπαιδευτικό 
(Απαγωγική Στρατηγική και 
εποικοδομητικό μοντέλο δι-
δασκαλίας) 

Εδώ η έννοια καταχωρείται στον εννοιολογικό χάρτη. Επί-
σης, μπορεί να δίνεται μια σχετική ερώτηση κρίσεως ή το 
αίτημα να συγκρίνουν οι μαθητές τη νέα γνώση με τις πρό-
τερες ιδέες τους. Επίσης ζητείται να εκφράσουν τι τους 
άρεσε, τι τους παραξένεψε, τι προτίμησαν (Ματσαγγού-
ρας, 2000: 371 & Κόκκοτας, 1998: 131) 

ΣΤ΄ Φάση: ΜΑΘΗΣΙΑΚΗ ΚΑΙ 
ΜΕΤΑΓΝΩΣΤΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ:  

Δίνονται επαναληπτικές ασκήσεις με αξιολόγηση 

Πίνακας 1 
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Πώς αντέδρασε ο ταπεινός Άγιος αλλά  και Μέγας Κωνσταντίνος;

Βρες τις λέξεις ταπεινοφροσύνη, υπερηφάνεια, 
φιλαυτία και εγωισμός στο λεξικό και τη Φιλοκαλία
και προσπάθησε να διαλέξεις τη σωστή απάντηση, 

λέγοντας όμως και γιατί.

1.Τιμώρησε με τον ίδιο τρόπο τους φταίχτες για να μάθουν 
να τον σέβονται.

2. Συγκράτησε τον θυμό του.

3. ΄Εκανε πως δεν κατάλαβε. 

 

Εικόνα 4 : Φάση ανάδειξης των ιδεών των μαθητών: Πρόκληση συζήτησης για το δίλημμα 

 

 Εικόνες 5 και 6: Φάση εφαρμογής και ανατροφοδότησης κατανόησης: Δύο δραστηριότητες  

Για την εξάσκηση στο διερευνητικό διάλογο, εκτός από το γεγονός ότι σχεδιάστηκε βάσει 
του ομαδοσυνεργατικού μοντέλου διδασκαλίας με υπολογιστή ΙDRF, δημιουργήθηκαν στο 
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λογισμικό δραστηριότητες παρόμοιες με εκείνες που πραγματοποιήθηκαν από την ερευνή-
τρια εκπαιδευτικό Lyn Dawes στο SLANT project της Αγγλίας (Spoken Language and New 
Technology) (Wegerif & Scrimshaw, 1997:193). (Εικόνες 7-10) 

ΔΟΚΙΜΑΣΙΑ 1 
Προσπάθησε να καταγράψεις τις λέξεις του αναστάσιμου 

ύμνου που επαναλαμβάνεται τρεις φορές. 

Κάνε κλικ εδώ:

 

Κάνε κλικ στην κάρτα:

 

Εικόνα 7: Ανταλλαγή ιδεών-Η 1η φάση εκμάθησης διερευνητικού διαλόγου 

• κανάτα, μαρμελάδα, κουτάλι, σκύλος, 
καπέλο, υπολογιστής, σκηνή, ανοιχτήρι, 
χωνί, σπίρτα, νάυλον ύφασμα

είναι κάποια αντικείμενα που σώθηκαν.

Σκέψου τρία (3) από αυτά  που κρίνεις ότι θα σου 
χρησιμεύσουν .

 

•Ο/Η •σχολιάζει τις ιδέες που είπε

•ο/η

Συμφωνώ /διαφωνώ για το α)

γιατί

Συμφωνώ /διαφωνώ για το β)

Συμφωνώ /διαφωνώ για το γ)

γιατί

γιατί

ΔιαφωνώΣυμφωνώ

ΔιαφωνώΣυμφωνώ

Συμφωνώ Διαφωνώ

 

Εικόνες 8 και 9: Λήψη αποφάσεων-Στιγμιότυπα από τη 2η φάση εκμάθησης διερευνητικού 
διαλόγου 
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Εικόνα 10: Εξάσκηση κρίσεως- Μία δραστηριότητα της 3ης φάσης εκμάθησης διερευνητικού 
διαλόγου 

Το «Παιχνίδι της Ευγένειας» θα έχει τέσσερα σενάρια κοινωνικής ζωής, που διαπραγματεύ-
ονται τέσσερις αρετές σχετικές με την ευγένεια. Θα χρησιμοποιείται για επιβράβευση των 
μαθητών μετά από την επιτυχή επεξεργασία των ίδιων αρετών στο ήδη υπάρχον λογισμικό. 
Είναι μία πρώτη προσπάθεια πέρα από τα καθαρά γνωσιολογικά παιχνίδια τύπου Sudoku 
και Μymint να δώσουμε κι ένα παιχνίδι όπου τα παιδιά, αντί για απλή κριτική σκέψη, θα 
μπορέσουν να διαπιστώσουν κριτικά στάσεις ζωής. (Εικόνα 11). Η ροή του παιχνιδιού προ-
σιδιάζει στα ηλεκτρονικά παιχνίδια ElderScrolls, Fallout και Stalker γιατί έχει προκαθορι-
σμένο σενάριo τo οποίo προχωρεί μέσα από το διάλογο. Με το να σταματά η ροή για να 
προκληθεί διάλογος και με το να δίνονται πολλαπλές επιλογές απαντήσεων, συνδυάζει και 
στοιχεία του λογισμικού Kate’s Choice που χρησιμοποιήθηκε για την εφαρμογή του διερευ-
νητικού διαλόγου για την Αγωγή του Πολίτη Δημοτικού στο πρόγραμμα SLANT στην Αγγλία 
(Wegerif, Mercer & Dawes, 1998; Mercer et al., 2003). 

 

Εικόνα 11: Στιγμιότυπο από το προς κατασκευή «Παιχνίδι της Ευγένειας». 
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Ενώ το υλικό βρισκόταν ακόμα υπό διαμόρφωση έγιναν δύο πιλοτικές εφαρμογές στην 
Ε΄και Στ΄τάξη. Η πρώτη εφαρμογή έδειξε ότι τα φύλλα εργασίας του διερευνητικού διαλό-
γου ήταν κουραστικά, και γι’ αυτό οι δραστηριότητες ενσωματώθηκαν στο λογισμικό, χωρίς 
να απορρίπτεται η χρήση βελτιωμένων φύλλων εργασίας, για την περίπτωση που το υλικό 
προβάλλεται στην ολομέλεια. Η εφαρμογή του διερευνητικού διαλόγου στην Στ΄Τάξη προ-
κάλεσε έντονο προβληματισμό μεταξύ των παιδιών ως προς την αποδοχή των περιθωριο-
ποιημένων μαθητών από τους συμμαθητές τους. Η ψυχική ένταση των παιδιών εκτονώθηκε 
αποτελεσματικά με την προβολή του παραδείγματος της σχέσης των δώδεκα Αποστόλων 
ως μαθητών του Διδασκάλου, που έγινε ικανοποιητικά αποδεκτή έχοντας προηγηθεί η πα-
ρουσίαση προτύπων των Αγίων μέσω του λογισμικού. Μία απλή κοινωνιομετρική έρευνα 
έδειξε ότι, μετά την εφαρμογή, ένας περιθωριοποιημένος μαθητής ένιωθε ότι ήταν αποδε-
κτός από περισσότερους συμμαθητές σε σχέση με αυτούς που αρχικά συμπαθούσε. Από τη 
σφυγμομέτρηση και των δύο τάξεων προέκυψε ότι, τα παιδιά που ασχολήθηκαν με το υλι-
κό -και τα πιο δύσκολα- έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τα μαθήματα διαλόγου, ενώ σε 
προσχεδιασμένες ερωτήσεις από την εκπαιδευτικό τα περισσότερα δήλωσαν ότι μιλούσαν 
στους άλλους για το σενάριο. Επίσης πολλά δήλωσαν ότι αύξησαν τις πράξεις αγάπης τους. 
Κατά βάση, διαπιστώθηκε ότι οι μαθητές έδειξαν μαζική προσήλωση (ιδιαίτερα φορτισμένη 
την πρώτη φορά) στην προβολή των Αγίων ως προτύπων, ακόμα και στις ώρες που ήταν 
κουρασμένα.  

Από τα παραπάνω αποτελέσματα συμπεραίνουμε ότι, επειδή το υλικό είναι σχετικά πρωτό-
γνωρο, οι μαθητές ξεκινούν από το ίδιο γνωστικό υπόβαθρο και έχουν ισότιμη προφορική 
συμμετοχή, με αποτέλεσμα να ενθαρρυνθούν και να ενισχυθούν στη συμμετοχή τους και σε 
άλλα γνωστικά αντικείμενα, όπως διαπίστωσε η εκπαιδευτικός που προσφέρθηκε να αξιο-
ποιήσει το υλικό -και προτίθεται να εξακολουθήσει διερευνώντας μεγαλύτερο δείγμα σε 
πειραματικό σχολείο. Επειδή ακριβώς το υλικό προσκαλεί σε συμμετοχή όλων, οι περιθω-
ριοποιημένοι μαθητές μπορούν, όπως φάνηκε, να νιώσουν ότι υπάρχουν σχολικές δραστη-
ριότητες που τους βγάζουν από τη μόνιμη απόρριψη, βελτιώνεται η σχεσιοδυναμική της 
τάξης και προωθείται η κοινωνικοποιητική λειτουργία του σχολείου.  

Ελπίζουμε πως το υλικό, εκτός του ότι απευθύνεται και σε μεμονωμένους χρήστες, θα βρει 
ευρύτερη ανταπόκριση και από πλευράς εκπαιδευτικών, ώστε να επακολουθήσει εκτεταμέ-
νη έρευνα της οποίας τα αποτελέσματα μπορούν να κοινοποιηθούν σε επόμενο συνέδριο. 
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Στάσεις των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκ-
παίδευσης απέναντι στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας 

Σιαφάκα Ελένη 
Εκπαιδευτικός Αγγλικής Γλώσσας 

cineleana@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στόχος της παρούσας μελέτης είναι η ανάδειξη των στάσεων που έχουν υιοθετήσει οι κα-
θηγητές/τριες Αγγλικών της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης απέναντι στα 
νέα τεχνολογικά εκπαιδευτικά εργαλεία, καθώς και του βαθμού εξοικείωσής τους και χρή-
σης αυτών. Ειδικότερα, εξετάζεται το πώς διαφοροποιούνται οι αντιλήψεις που εκφράζουν 
οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας για τις ΤΠΕ και η εφαρμογή που κάνουν οι ίδιοι στη δι-
δασκαλία του αντικειμένου τους αναφορικά με ορισμένους εσωτερικούς και εξωτερικούς 
παράγοντες, όπως το φύλο, η ηλικία, η προηγούμενη εμπειρία χρήσης των ΤΠΕ, το σχολικό 
περιβάλλον, κ.λπ. Για το σκοπό αυτό, χρησιμοποιήθηκε δείγμα καθηγητών/τριών αγγλικών 
που εργάζονται στα δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια του νομού Αιτωλοακαρνανίας.  

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αγγλική 
γλώσσα, τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας  

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην Εκπαίδευση 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) αναφέρονται σε «κάθε μορφής 
ψηφιακό μέσο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αυτόνομα ή ως στοιχείο ενός τεχνολογικού 
συστήματος, για την αναζήτηση, την πρόσβαση, την επεξεργασία, την παραγωγή, διαμόρ-
φωση και παρουσίαση, καθώς και την καταχώρηση, τη συλλογή, ανάλυση, αναπαράσταση 
και βεβαίως τη διακίνηση (μετάδοση, ανταλλαγή) της πληροφορίας». Η αξιοποίηση των 
ΤΠΕ εντάχθηκε στην «εκπαιδευτική ατζέντα» στη δεκαετία του 1960, ενώ τη δεκαετία του 
1990, με την παρουσία του Διαδικτύου, οι ΤΠΕ εισάγονται ως διδακτικό μέσο προωθώντας 
νέες μεθόδους διδασκαλίας.  

Οι ΤΠΕ μπορούν να συμβάλλουν στη βελτίωση και στον επαναπροσανατολισμό της μαθη-
σιακής διαδικασίας, καθιστώντας τη μάθηση πιο ενεργητική και οδηγώντας τους μαθητές 
σε ένα νέο πλαίσιο μέσα στο οποίο θα πειραματίζονται, θα αναζητούν, θα ανακαλύπτουν 
και θα χαίρονται τη γνώση, θα θέτουν στόχους και θα μαθαίνουν να συνεργάζονται με τη 
βοήθεια και τη λειτουργική και αποτελεσματική ικανοποίηση του εκπαιδευτικού (Κεραμίδα, 
2010). Αναπόφευκτα, λοιπόν, τα τελευταία χρόνια έχουν κάνει την εμφάνισή τους νέα τε-
χνολογικά μέσα συνεργατικής μάθησης, όπως τα ασύγχρονα και σύγχρονα συστήματα επι-
κοινωνίας (e-mail, web discussion fora, mailing lists, chat, moodle, elmondo, e-twinning, 
κ.λπ.), τα ολοκληρωμένα συστήματα για αίθουσες σύγχρονης τηλε-εκπαίδευσης (videocon-
ference), τα εργαλεία Web 2.0 (wiki, weblog, podcast, flickr, picasa, youtube, facebook, twit-
ter, google+, scribd, Academia.edu, κ.λπ.), ο διαδραστικός πίνακας και η δορυφορική/ ψη-
φιακή τηλεόραση.  
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Στάσεις Εκπαιδευτικών απέναντι στις ΤΠΕ 

Σύμφωνα με τους Κωνσταντάκη, Σιώζο & Παλαιγεωργίου (2004: 192), η στάση απέναντι 
στους υπολογιστές ορίζεται ως «η γενική αξιολόγηση ή το αίσθημα ευμενούς ή δυσμενούς 
διάθεσης ενός προσώπου απέναντι στην τεχνολογία των υπολογιστών ή σε συγκεκριμένες 
δραστηριότητες με χρήση αυτών».  

Tα αποτελέσματα ερευνών (Russell, Bebell, O’Dwyer & Connor, 2003∙ Jimoyiannis & Komis, 
2006∙) που έχουν λάβει χώρα τα τελευταία χρόνια τονίζουν ότι οι εκπαιδευτικοί δε χρησι-
μοποιούν σε μεγάλο βαθμό τις νέες τεχνολογίες στη διδασκαλία τους ή είναι πολύ αργοί 
στην προσαρμογή τους στη χρήση των ΤΠΕ μέσα στην τάξη. Οι κυριότερες αιτίες μη αποδο-
χής και ένταξής των ΤΠΕ στην τάξη είναι η μη κατάλληλη κατάρτιση, η έλλειψη δεξιοτήτων 
και εμπειρίας απέναντι στις ΤΠΕ (Jimoyiannis & Komis, 2007). Η αρνητική στάση των εκπαι-
δευτικών οφείλεται, επίσης, στην ανησυχία τους ως προς τις τυχόν αρνητικές επιπτώσεις 
των ΤΠΕ στους μαθητές, στη δημοσιοϋπαλληλική νοοτροπία της ηγεσίας του σχολείου και 
της αδιάφορης στάσης της απέναντι στις ΤΠΕ, καθώς και στην έλλειψη της υλικοτεχνικής 
υποδομής των σχολικών μονάδων). Παράλληλα, η έλλειψη κινήτρων για τη βελτίωση της 
αποδοτικότητας και της ποιότητας των υπηρεσιών τους μέσα από την ενασχόληση τους με 
τις ΤΠΕ και η γενικότερη απαξίωση που νιώθουν τα τελευταία χρόνια οι εκπαιδευτικοί λόγω 
των χαμηλών μισθών και του κοινωνικού τους status (Γουβιάς, 2002) εμποδίζουν την απο-
τελεσματική μαθησιακή αξιοποίηση των ΤΠΕ (Κυρίδης, Δρόσος & Ντίνας, 2003∙ Ευθυμίου & 
Βιτσιλάκη, 2007∙ Παύλου, 2007). 

Άλλες έρευνες καταλήγουν σε διαφορές στις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών απέναντι στις 
ΤΠΕ ανάλογα με τη βαθμίδα εκπαίδευσης, τα χρόνια προϋπηρεσίας, το φύλο, την ηλικία και 
την ειδικότητα τους (Παπαχρήστου, 2006∙ Παύλου 2007∙ Roussos, 2007).  

Aν και έχει υπάρξει αύξηση στην πρόσβαση υπολογιστών στα σχολεία, στις περισσότερες 
περιπτώσεις οι εκπαιδευτικοί συνεχίζουν να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ με κλασσικό τρόπο και 
όχι ως γνωστικά εργαλεία που ενισχύουν τη διδασκαλία τους, κυρίως για χαμηλού επιπέ-
δου επίσημους ακαδημαϊκούς σκοπούς, όπως για να παίρνουν τις πληροφορίες από το 
Διαδίκτυο ή για διοικητικούς λόγους, για να φτιάχνουν σχέδια μαθήματος, ή διαγωνίσματα 
(Παύλου, 2007).  

Ξενόγλωσση Εκπαίδευση και ΤΠΕ 

Σύμφωνα με το Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (ΕΠΣ-ΞΓ, 2011), σκοπός 
της εκμάθησης μιας ξένης γλώσσας είναι η ανάπτυξη της ικανότητας της επικοινωνίας των 
μαθητών με ανθρώπους διαφορετικών πολιτισμικών περιβαλλόντων, καθώς και η νοητική 
και κοινωνική τους ανάπτυξη μέσα από την κατανόηση των διαφορετικών τρόπων παρου-
σίασης της πραγματικότητας από τους συνομιλητές τους. Στην εποχή των νέων τεχνολογιών 
της πληροφορίας και επικοινωνίας, το ΕΠΣ-ΞΓ ενθαρρύνει συστηματικά τη διδασκαλία της 
χρήσης της γλώσσας σε ποικιλία γραπτών και προφορικών κειμένων που χρησιμοποιούν 
παραπάνω από ένα μόνο τρόπο σημείωσης για τη μετάδοση μηνυμάτων (όπως π.χ. η 
γλώσσα, η εικόνα, ο ήχος, η αφή, κ.λπ.). 
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Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών Ξένων Γλωσσών 
(Δ.Ε.Π.Π.Σ.Ξ.Γ., 2003), η διδασκαλία της Αγγλικής Γλώσσας επιβάλλει την εμπλοκή των μα-
θητών σε δραστηριότητες που απαιτούν την «αυθεντική» χρήση της γλώσσας-στόχου ώστε 
να αποκτήσουν επικοινωνιακή ικανότητα. Οι ΤΠΕ, λοιπόν, δίνοντας έμφαση σε αυθεντικά 
περιβάλλοντα χρήσης της ξένης γλώσσας, προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών και δη-
μιουργούν κίνητρα για μάθηση, συμβάλλουν στην ανάπτυξη των γλωσσικών ικανοτήτων 
τους, προάγουν την κοινωνιο-γνωστική ανάπτυξή τους, και δίνουν τη δυνατότητα προσαρ-
μογής της διδασκαλίας στις δυνατότητες και τις ανάγκες του κάθε μαθητή (Καραγιάννη, 
2002: 360-361).  

Σαν αποτέλεσμα, τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί διάφορες υπολογιστικές εφαρ-
μογές στα πλαίσια εκμάθησης της αγγλικής γλώσσας, οι οποίες περιλαμβάνουν εκπαιδευτι-
κά λογισμικά για την ανάλυση των αναγκών των μαθητευόμενων και της πορείας τους μέσα 
από λογισμικά αξιολόγησης, καθώς και ηλεκτρονικά βιβλία, εργαλεία γλωσσικής τεχνολογί-
ας για τη διδασκαλία λεξιλογίου, γραμματικής, γραπτού λόγου και εργαλεία τεχνολογίας 
φωνής για τον έλεγχο προφορικού λόγου (Οικονόμου, 2004).  

Ωστόσο, σύμφωνα με την Οικονόμου (2004), οι εκπαιδευτικοί ξένων γλωσσών μαζί με τους 
φιλολόγους θεωρούνται οι πιο συντηρητικοί και οι λιγότερο εξασκημένοι στην αξιοποίηση 
των νέων τεχνολογιών. Σε σύγκριση με τα μαθήματα Πληροφορικής, Μαθηματικών και Φυ-
σικής, στα μαθήματα γλώσσας (μητρικής, Αρχαίας Ελληνικής και ξένων γλωσσών) η χρήση 
των ΤΠΕ είναι περιορισμένη, καθώς τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν 
οδηγούν σε σύγχυση τους εκπαιδευτικούς των θεωρητικών επιστημών, ενώ η προετοιμασία 
τους είναι συνήθως μεγαλύτερη, καθώς πρέπει να πλοηγηθούν οι ίδιοι στο λογισμικό, να 
επιλέξουν ασκήσεις και δραστηριότητες και να εξετάσουν νέες πηγές εκπαιδευτικού υλι-
κού. Ακόμα, η στάση τους αυτή απέναντι στις ΤΠΕ οφείλεται στο αίσθημα τους ότι δεν απο-
τελούν ενεργά μέλη στη διαδικασία λήψης αποφάσεων για θέματα που τους αφορούν μέ-
σα στο σχολικό πλαίσιο (Γεμέλου, 2010).   

Αντίθετα, η έρευνα των Jimoyiannis και Komis (2006) έδειξε ότι οι εκπαιδευτικοί των ξένων 
γλωσσών, συγκριτικά με τους εκπαιδευτικούς των ειδικοτήτων του πυρήνα του Προγράμ-
ματος Σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, έχουν περισσότερο θετική στάση για τις 
ΤΠΕ στην εκπαίδευση, γεγονός που αποδίδεται στη συσχέτιση που υπάρχει ανάμεσα στις 
διδακτικές προτεραιότητες, τις παιδαγωγικές αντιλήψεις-φιλοσοφίες και στις στάσεις των 
εκπαιδευτικών για τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση.  

Σύμφωνα με έρευνα της Παπαχρήστου (2006), το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών 
που έλαβαν μέρος στην έρευνα δεν κάνει χρήση των ΤΠΕ στο μάθημα της Αγγλικής Γλώσσας 
λόγω τεχνικών δυσκολιών και έλλειψης χρόνου, ενθάρρυνσης και εκπαιδευτικού λογισμι-
κού, ενώ η πλειοψηφία όσων κάνουν χρήση των ΤΠΕ είναι ωρομίσθιοι και όχι μόνιμοι. Γενι-
κότερα, τα μέσα διδασκαλίας που προτιμούν είναι το φωτοτυπημένο έντυπο υλικό, το κα-
σετόφωνο, ο υπολογιστής και το βίντεο. 

 

 

1814

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Έρευνα Πεδίου 

Μεθοδολογία Έρευνας 

Η μεθοδολογία που επιλέχθηκε στην παρούσα μελέτη είναι η ποσοτική προσέγγιση, καθώς 
η τελευταία δίνει στον ερευνητή τη δυνατότητα να προσεγγίσει μεγάλο μέρος του πληθυ-
σμού και έτσι, σύμφωνα με τη γενική αντίληψη, οι θεωρητικές υποθέσεις της έρευνας υπο-
βάλλονται σε πιο αυστηρό και έγκυρο έλεγχο (Ιωαννίδης, 2005).  

Χρησιμοποιείται η δειγματοληψία μη πιθανοτήτων και συγκεκριμένα επιλέγεται η δειγμα-
τοληψία σκοπιμότητας (purposive), σύμφωνα με την οποία η ερευνήτρια συλλέγει ένα 
δείγμα τα μέλη του οποίου θεωρεί ότι είναι περισσότερο σημαντικά για τη συγκεκριμένη 
έρευνα. Το δείγμα της έρευνας αποτελείται από καθηγητές/τριες Αγγλικής Γλώσσας του 
νομού Αιτωλοακαρνανίας που υπηρετούν σε δημοτικά, γυμνάσια και λύκεια που βρίσκο-
νται σε αστικές, ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, και συγκεκριμένα από 106 υποκείμενα, 
ένας αριθμός ατόμων δείγματος που ανταποκρίνεται στα δεδομένα της στατιστικής βιβλιο-
γραφικής προσέγγισης (Ιωαννίδης, 2005).      

Η συλλογή του δείγματος έγινε κατά κύριο λόγο με τη χρήση ηλεκτρονικού ερωτηματολογί-
ου (e-questionnaire) και κατά δευτερεύοντα λόγο με τη χρήση κλασικού ερωτηματολόγιου 
όπου απαιτήθηκε η φυσική παρουσία του ερευνήτριας. Η επιλογή των ερωτημάτων του 
ερωτηματολογίου ήταν αποτέλεσμα του σχεδιασμού εργαλείων άλλων ερευνητών/τριών 
(Παπαχρήστου, 2006∙ Παύλου 2007∙ Roussos, 2007∙ Jimoyiannis & Komis, 2007), που στό-
χευσαν στις έρευνές τους να επεξηγήσουν τις πιθανές διαφοροποιήσεις των εκπαιδευτικών 
σε σχέση με τις στάσεις, αντιλήψεις και πρακτικές τους σε θέματα νέων τεχνολογιών με βά-
ση μια σειρά από ανεξάρτητες μεταβλητές. Το πρώτο μέρος του ερωτηματολογίου περι-
λαμβάνει ερωτήσεις κλειστού τύπου με στόχο τη συλλογή ποικίλων πληροφοριών σχετικά 
με προσωπικά στοιχεία των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας, με την εξοικείωσή τους με 
τον ηλεκτρονικό υπολογιστή και την επιμόρφωσή που έχουν λάβει σχετικά με τις ΤΠΕ. Το 
δεύτερο μέρος του ερωτηματολογίου περιλαμβάνει τέσσερις κλίμακες, οι οποίες βασίζο-
νται στην πενταβάθμιδη Κλίμακα Αθροιστικής Βαθμολόγησης (Likert, και τρεις ερωτήσεις 
κλειστού τύπου που αφορούν τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας απένα-
ντι στις ΤΠΕ, τα τεχνολογικά μέσα που χρησιμοποιούν στη διδασκαλία τους και το βαθμό 
συχνότητας για καθένα από αυτά τα εργαλεία, καθώς και τους λόγους για τους οποίους δεν 
κάνουν τυχόν χρήση των ΤΠΕ.  

Αποτελέσματα Έρευνας 

Όσον αφορά το προφίλ των συμμετεχόντων στην εν λόγω έρευνα, πρόκειται στο μεγαλύτε-
ρο ποσοστό τους για γυναίκες εκπαιδευτικούς ηλικίας 30 έως 40 ετών, με μέσο όρο διάρ-
κειας προϋπηρεσίας τα 10 έτη. Το μεγαλύτερο ποσοστό αυτών έχουν ακολουθήσει μετα-
πτυχιακές σπουδές, ενώ υψηλό είναι και το ποσοστό όσων κατέχουν μόνο βασικό πτυχίο 
σπουδών. Η πλειοψηφία εξ αυτών υπηρετούν μόνιμα σε κάποια σχολική μονάδα, κυρίως σε 
αστικές περιοχές και σε μικρότερα ποσοστά σε ημιαστικές ή αγροτικές. Αναφορικά με τη 
βαθμίδα εκπαίδευσης, οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε σχολεία της δευτερο-
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βάθμιας, αν και αρκετά υψηλό είναι και το ποσοστό εκείνων που απασχολούνται στην πρω-
τοβάθμια.       

Αναφορικά με τη σχέση τους με τις νέες τεχνολογίες, σχεδόν όλοι/ες οι συμμετέχο-
ντες/ουσες έχουν δικό τους ηλεκτρονικό υπολογιστή, με μέσο όρο διάρκειας χρήσης του τα 
12 έτη. Ο μεγαλύτερος αριθμός των εκπαιδευτικών δήλωσε πολύ υψηλή συχνότητα χρήσης 
του Η/Υ εκτός του εργασιακού τους πλαισίου, η οποία αφορά κυρίως το Διαδίκτυο, και συ-
γκεκριμένα το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και την περιήγηση και αναζήτηση πληροφοριών 
στον παγκόσμιο ιστό, τα Εργαλεία Ψυχαγωγίας και την εφαρμογή της Επεξεργασίας Κειμέ-
νου, αποτέλεσμα που επιβεβαιώνεται από την έρευνα της Παπαχρήστου (2006). Η πλειο-
ψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι αυτοαξιολογεί τις γνώσεις του στις ΤΠΕ μεταξύ «πολύ 
καλού» και «καλού» επιπέδου, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό εξ αυτών έχει παρακολουθήσει 
επιμορφωτικά προγράμματα σχετικά με τις νέες τεχνολογίες και έχει πιστοποιήσει τις γνώ-
σεις του. Αναφορικά με την επιμόρφωση αυτή, η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών αγγλικών 
επέλεξε κάποιον ιδιωτικό ή άλλου είδους φορέα από τα εκπαιδευτικά προγράμματα που 
υλοποιήθηκαν από το ΥΠ.Ε.Π.Θ. τα προηγούμενα έτη (π.χ. ΠΕΚ, ΟΔΥΣΣΕΙΑ 1997-2002, 
Ε.Π.Ε.Α.Ε.Κ. 2006, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση, ΕΣΠΑ, 2007-2013, κ.λπ.). Ωστόσο, η 
πλειοψηφία των ερωτηθέντων δήλωσε ότι η επιμόρφωση που έλαβαν τους ώθησε σε μέ-
τριο βαθμό στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη.   

Μελετώντας τα αποτελέσματα σχετικά με τη συχνότητα και τους τρόπους χρήσης του Η/Υ 
από τους εκπαιδευτικούς κατά την προετοιμασία της διδασκαλίας, διαπιστώνεται ότι το 
Διαδίκτυο για αναζήτηση πληροφοριών και εκπαιδευτικού λογισμικού εμφανίζει τα υψηλό-
τερα ποσοστά χρήσης σε εβδομαδιαία βάση και ακολουθεί η χρήση Πολυμέσων, Φωτο-
γραφιών, Γραφικών, Οπτικοακουστικού υλικού, κ.λπ. και η εφαρμογή της Επεξεργασίας 
Κειμένου στην ίδια συχνότητα χρήσης. Σε αυτό το σημείο μπορεί να παρατηρήσει κανείς ότι 
η χρήση Η/Υ στην οποία προβαίνουν οι εκπαιδευτικοί για μη επαγγελματικούς λόγους είναι 
όμοια με εκείνη που αφορά το εκπαιδευτικό τους έργο. Αντίθετα, κατά τη διάρκεια της δι-
δασκαλίας οι εκπαιδευτικοί εκδηλώνουν μία πιο συντηρητική στάση απέναντι στις ΤΠΕ, ε-
πιλέγοντας να χρησιμοποιήσουν πρώτα το παραδοσιακό CD player/Κασετόφωνο σε εβδο-
μαδιαία σχεδόν βάση. Ακολουθούν, οι Συσκευές Προβολής (video projector, overhead pro-
jector) και το Διαδίκτυο σε συχνότητα χρήσης τουλάχιστον μία φορά το μήνα και στη συνέ-
χεια όλα τα υπόλοιπα τεχνολογικά μέσα. Τέλος, όσον αφορά τη χρήση εργαλείων διαδικτύ-
ου κατά τη εκπαιδευτική διαδικασία, οι ερωτηθέντες δήλωσαν ότι χρησιμοποιούν αρκετά 
συχνά τις Μηχανές Αναζήτησης Πληροφοριών (search engines) για ενημερωτικό-διδακτικό 
υλικό και στη συνέχεια εφαρμογές όπως οι Βιβλιοθήκες, Εγκυκλοπαίδειες, Λεξικά, αλλά και 
Παρακολούθηση Βίντεο (π.χ. youtube).   

Ως προς τη στάση των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας να δραστηριοποιούν και να προ-
τρέπουν τους μαθητές τους να χρησιμοποιούν τις ΤΠΕ εντός και εκτός τάξης, η στάση τους 
μπορεί να αξιολογηθεί μέτρια προς θετική, σε αντίθεση με ερευνητικά αποτελέσματα του 
παρελθόντος (Russell et al. 2003∙ Παύλου, 2007).  

Όσον αφορά στους παράγοντες που διαμορφώνουν τη στάση των καθηγητών/τριών Αγγλι-
κής Γλώσσας απέναντι στις νέες τεχνολογίες, συμπεραίνεται ότι η ηλικία και τα έτη προϋ-
πηρεσίας των εκπαιδευτικών δεν επηρεάζουν τις στάσεις τους απέναντι στις νέες τεχνολο-
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γίες, με εξαίρεση τα τεχνολογικά εργαλεία του CD ROM λογισμικού κατά την προετοιμασία 
της διδασκαλίας και των Παρουσιάσεων (Powerpoint) κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας 
(όσο μεγαλύτεροι σε ηλικία είναι οι εκπαιδευτικοί και όσο μεγαλύτερη προϋπηρεσία διαθέ-
τουν, τόσο λιγότερο συχνή είναι η χρήση τους).  

Το φύλο διαπιστώνεται ότι δε διαφοροποιεί τις στάσεις και πρακτικές των εκπαιδευτικών 
απέναντι στις ΤΠΕ, με εξαίρεση την εφαρμογή των Υπολογιστικών Φύλλων (Excel) τόσο κα-
τά την προετοιμασία όσο και κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, η οποία χρησιμοποιείται 
σε υψηλότερο ποσοστό από τους άνδρες εκπαιδευτικούς αγγλικών, και του CD 
player/Κασετόφωνου που εμφανίζει υψηλότερη συχνότητα χρήσης στις γυναίκες εκπαιδευ-
τικούς.  

Η θέση που κατέχουν οι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας στην εκπαίδευση (μόνιμοι ή ανα-
πληρωτές/ωρομίσθιοι), δε διαφοροποιεί τις αντιλήψεις τους απέναντι στη χρησιμότητα και 
στην ευκολία χρήσης των ΤΠΕ, καθώς και απέναντι στην εικόνα του εκπαιδευτικού που κά-
νει χρήση των ΤΠΕ για σκοπούς διδασκαλίας-μάθησης. Ωστόσο, διαφοροποιεί τις πρακτικές 
τους απέναντι στη χρήση συγκεκριμένων εργαλείων, όπως το Διαδίκτυο για επικοινωνία με 
συναδέλφους ή/και μαθητές κατά την προετοιμασία της διδασκαλίας, την Επεξεργασία 
Κειμένου και τις Παρουσιάσεις κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας, τις Μηχανές Αναζήτησης 
Πληροφοριών για ενημερωτικό-διδακτικό υλικό, την Επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο 
(chat, skype, κ.λπ.) και τις Ιστοσελίδες Κοινωνικής Δικτύωσης, (π.χ. facebook, google+). Συ-
γκεκριμένα, οι εκπαιδευτικοί αγγλικών που εργάζονται ως αναπληρωτές ή ωρομίσθιοι χρη-
σιμοποιούν συχνότερα τα αναφερθέντα εργαλεία από τους μόνιμους.  

Επιπλέον, το επίπεδο γνώσης και η εμπειρία χρήσης Η/Υ διαφοροποιεί τις αντιλήψεις και 
πρακτικές των εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσασς απέναντι στις ΤΠΕ. Oι ερωτηθέντες που 
δήλωσαν ότι έχουν υψηλό επίπεδο γνώσεων στις ΤΠΕ, καθώς και μεγαλύτερη εμπειρία 
χρήσης Η/Υ σε διάρκεια ετών, παρουσιάζουν μία θετικότερη στάση ως προς τη χρησιμότητα 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη. Παράλληλα, όσοι είναι περισσότερο εξοικειωμένοι με 
τις ΤΠΕ χρησιμοποιούν με μεγαλύτερη συχνότητα τον Η/Υ στην προετοιμασία του μαθήμα-
τός τους και τα διαδικτυακά εργαλεία κατά την εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και δρα-
στηριοποιούν τους μαθητές τους ώστε να κάνουν συχνότερη χρήση των ΤΠΕ μέσα στην τά-
ξη. Ωστόσο, αξιοσημείωτο και ασύμβατο με μελέτες του παρελθόντος αποτελεί το γεγονός 
ότι στην παρούσα έρευνα ο παράγοντας επιμόρφωση δεν επηρεάζει τις στάσεις των συμμε-
τεχόντων απέναντι τις νέες τεχνολογίες.  

Διαπιστώνεται, ακόμα, ότι η βαθμίδα εκπαίδευσης (πρωτοβάθμια ή δευτεροβάθμια), κα-
θώς και η περιοχή της σχολικής μονάδας των συμμετεχόντων στην έρευνα (αστική, ημιαστι-
κή ή αγροτική) δε διαφοροποιεί τη στάση τους στις νέες τεχνολογίες. Αντίθετα, η έλλειψη 
υλικοτεχνικής υποδομής του σχολείου (έλλειψη Η/Υ και τεχνολογικού εξοπλισμού στην τά-
ξη, ελλιπής πρόσβαση των καθηγητών στο εργαστήριο πληροφορικής της σχολικής τους 
μονάδας, έλλειψη εκπαιδευτικού λογισμικού, τεχνικές δυσκολίες και έλλειψη εργαστηρίου 
πληροφορικής) επηρεάζει αρνητικά τις αντιλήψεις των εκπαιδευτικών ως προς την ευκολία 
χρήσης των ΤΠΕ για σκοπούς διδασκαλίας- μάθησης. Όσον αφορά στην έλλειψη κατάλλη-
λης εκπαιδευτικής κουλτούρας του σχολικού περιβάλλοντος (έλλειψη στήριξης των πρωτο-
βουλιών των εκπαιδευτικών από το διευθυντικό προσωπικό του σχολείου τους και έλλειψη 
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ενθάρρυνσης και συνεργασίας με τους συναδέλφους ή/και το/η σχολικό/ή σύμβουλό τους), 
αν και βρίσκεται σε χαμηλότερη θέση στις απαντήσεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τους 
ανασταλτικούς παράγοντες χρήσης των ΤΠΕ, εντούτοις επιδρά αρνητικά στις απόψεις των 
εκπαιδευτικών πάνω στη χρησιμότητα και ευκολία χρήσης των ΤΠΕ για σκοπούς διδασκαλί-
ας- μάθησης.  

Τέλος, θα πρέπει να αναφερθεί ότι μικρό είναι το ποσοστό εκείνων που έχουν συμμετάσχει 
ή συμμετέχουν σε εκπαιδευτικές δράσεις με χώρες του εξωτερικού που περιλαμβάνουν τη 
χρήση των ΤΠΕ. Αξίζει, ωστόσο, να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τα αποτελέσματα της έρευ-
νας οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί Αγγλικής Γλώσσας, που βρίσκονται σε μεγαλύτερη ηλικία και 
έχουν περισσότερα έτη προϋπηρεσίας συμμετέχουν σε μεγαλύτερο ποσοστό σε τέτοιου 
είδους δράσεις.  
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Περίληψη  

Η ανάπτυξη των τεχνολογιών της πληροφορίας και της επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν επιφέρει 
μια σειρά σημαντικών εξελίξεων σε σημαντικούς τομείς της κοινωνίας, όπως η εκπαίδευση. 
Η εισαγωγή και αξιοποίηση τους στην εκπαιδευτική διαδικασία προσφέρει νέες δυνατότη-
τες για εκπαιδευτικούς και μαθητές. To Wiki είναι μια συνεργατική ιστοσελίδα όπου οι χρή-
στες συνεργαζόμενοι αναπτύσσουν υλικό ανοιχτό προς το κοινό, το οποίο μπορεί να τρο-
ποποιηθεί, να αναπτυχθεί και να σχολιαστεί τόσο από του ίδιους όσο και από το κοινό που 
έχει πρόσβαση στην ιστοσελίδα. Στο παρόν άρθρο εξετάζουμε το Wiki και τις χρήσεις του 
στην εκπαίδευση, που το καθιστούν ένα «εργαλείο» της μάθησης. Oι μαθητές μέσα στο 
ηλεκτρονικό περιβάλλον του Wiki οικοδομούν τη γνώση, αναπτύσσοντας παράλληλα ατομι-
κές, κοινωνικές και τεχνολογικές δεξιότητες. Οι εκπαιδευτικοί έχουν την δυνατότητα να πα-
ρακολουθούν αποδοτικότερα την τάξη και να συνεργάζονται μεταξύ τους στη δημιουργία 
αποτελεσματικότερων εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. 

Λέξεις - Κλειδιά: Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), Web 2.0, Wiki, 
Εκπαίδευση 

Εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση  

Η εποχή μας χαρακτηρίζεται από τις αλματώδεις εξελίξεις στις επιστήμες, την συνεχή ανά-
πτυξη στην τεχνολογία και τη ραγδαία αύξηση των πληροφοριών που διακινούνται παγκο-
σμίως. Οι παγκόσμιες κοινωνικές αλλαγές σε σχέση με την ποσότητα των πληροφοριών και 
τον έλεγχό τους από το κάθε άτομο προβλέπονται θεμελιακές για τα παιδιά (Govindasamy, 
2002). Στην προετοιμασία των μαθητών για την κοινωνία της πληροφορίας αποτελεί προτε-
ραιότητα η εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Αναστασιάδης, 2000). Τα παιδιά, ερχόμενα 
σε επαφή με τους Ηλεκτρονικούς Υπολογιστές των γονιών τους, εξοικειώνονται με το διαδί-
κτυο και προτού ακόμα ξεκινήσουν το σχολείο, έχουν ήδη διαμορφώσει την αντίληψή τους 
γύρω από τις νέες τεχνολογίες. 

Οι ΤΠΕ δίνουν τη δυνατότητα διαμόρφωσης ενός παιδαγωγικού πλαισίου, μέσα στο οποίο 
νέες εκπαιδευτικές δραστηριότητες μπορούν να σχεδιαστούν συμβατές με τα νέα δεδομένα 
(Καραμηνάς, 2006). Για τον σκοπό αυτό απαιτούνται νέες παιδαγωγικές προσεγγίσεις που 
θα καθορίζουν το πλαίσιο που θα διέπει την ένταξη των ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Ράπτης & 
Ράπτη, 2004). Απαραίτητη είναι η αναμόρφωση του αναλυτικού προγράμματος, το οποίο 
πρέπει καταρχάς να εξασφαλίζει μεγάλα περιθώρια ελευθερίας στους εκπαιδευτικούς 
(Βρεττός & Καψάλης, 1999). Οι δραστηριότητες θα πρέπει να επιλέγονται με τρόπο, ώστε 
να συνδέεται η διδακτέα ύλη με την καθημερινή ζωή των μαθητών, για να γίνεται κατανοη-
τή από τους μαθητές (Βοσνιάδου, 2002). Είναι κρίσιμο να παρέχει κίνητρα στους εκπαιδευ-
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τικούς, έτσι ώστε να αντιμετωπίσουν θετικά την εισαγωγή των ΤΠΕ στην εκπαίδευση, καθώς 
σε κάθε άλλη περίπτωση θα ήταν δύσκολη η ομαλή ένταξη τους.  

Οι μαθητές είναι απαραίτητο να γνωρίζουν για την ασφαλή χρήση των Νέων Τεχνολογιών. 
Να μάθουν να χειρίζονται με ευχέρεια τον υπολογιστή και τα ηλεκτρονικά προγράμματα 
και να γνωρίζουν για την προστασία των προσωπικών δεδομένων. Επιπλέον, πρέπει να εί-
ναι ενήμεροι για τα πνευματικά δικαιώματα των λογισμικών και τα ηλεκτρονικά εγκλήματα 
(Ντρενογιάννη, 2009). Ο εκπαιδευτικός πρέπει να είναι σε θέση να εκπαιδεύσει τους μαθη-
τές πάνω στις Νέες Τεχνολογίες. Έτσι, σημαντικό ρόλο παίζει η επιμόρφωση των εκπαιδευ-
τικών σε ζητήματα βασικών γνώσεων υπολογιστών και εκπαιδευτικών εφαρμογών. Λαμβά-
νοντας υπόψη ότι η επιστημονική γνώση δεν είναι στατική, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να 
είναι συνεχώς ενήμεροι για τα νέα δεδομένα. Θα πρέπει να μπορούν να μεταδίδουν δεξιό-
τητες ψηφιακού γραμματισμού, να καταστήσουν τα παιδιά ικανά να μαθαίνουν από μόνα 
τους και να γνωρίζουν πώς μαθαίνουν (Βοσνιάδου 2002). 

 Οι Web 2.0 τεχνολογίες 

Η εισαγωγή των Web 2.0 τεχνολογιών αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αλλαγές που 
έχουν γίνει στο Διαδίκτυο τα τελευταία χρόνια. Έναν περιεκτικό ορισμό του Web 2.0 έδωσε 
ο Tim O’Reilly (2005) ο οποίος αναφέρει ότι αποτελεί μια πλατφόρμα που απλώνεται ως 
δίκτυο σε όλες τις συνδεδεμένες συσκευές. Οι τεχνολογίες Web 2.0 αποτελούν τη δεύτερη 
γενιά διαδικτυακών υπηρεσιών, που στηρίζονται στη συνεργασία μεταξύ των χρηστών. Πα-
ρέχουν ένα διαδραστικό-συνεργατικό φόρουμ για την ανταλλαγή ιδεών και εννοιών καθώς 
και ένα πεδίο για ψυχαγωγία. Η εμφάνιση του Web 2.0 είχε ως συνέπεια, να μετακυλήσουν 
οι ηλεκτρονικές εφαρμογές από το ατομικό στο συλλογικό επίπεδο. Επιτρέπει στους χρή-
στες να επικοινωνούν, να αλληλεπιδρούν και να συμμετέχουν σε συζητήσεις χωρίς γεω-
γραφικό περιορισμό.  

Εφαρμογές Web 2.0 όπως είναι τα wikis, τα blogs και τα podcasts, είναι γνωστές ως κοινω-
νικά λογισμικά, αφού παρέχουν τη δυνατότητα στους χρήστες να αναπτύξουν ένα διαδι-
κτυακό περιεχόμενο συνεργατικά και να το κοινοποιούν, καθιστώντας το υλικό διαθέσιμο 
στο κοινό (Alexander, 2006). Τα κοινωνικά λογισμικά χρησιμοποιούνται όλο και περισσότε-
ρο σε εκπαιδευτικά περιβάλλοντα. Με την πληθώρα «εργαλείων» που διαθέτουν, μπορούν 
να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, προωθώντας τη συνεργασία μαθητών και 
εκπαιδευτικών και το μετασχηματισμό της διδασκαλίας και της μάθησης (Alexander & 
Levine, 2008). 

Η τεχνολογία Wiki 

Βασικό συστατικό των Web 2.0 τεχνολογιών με ποικίλες εφαρμογές στην εκπαίδευση είναι 
το Wiki. Αναπτύχθηκε από τον από τον Ward Cunningham το 1994 (WikiWikiWeb) και η ο-
νομασία του προέρχεται από την χαβανέζικη λέξη wiki-wiki που σημαίνει γρήγορα. Το Wiki 
είναι μια συνεργατική ιστοσελίδα, της οποίας το περιεχόμενο μορφοποιείται από τους χρή-
στες (Chao, 2007). Στην ουσία αποτελεί μια απλοποιημένη διαδικασία δημιουργίας ιστοσε-
λίδων HTML που στηρίζεται στη συνεργασία μεταξύ των χρηστών και στην αμοιβαία συνει-
σφορά.  
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Το Wiki παρέχει ένα χώρο για ασύγχρονη επικοινωνία και συνεργασία μεταξύ των μελών 
μιας κοινότητας (Byron, 2005). Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για το περιεχόμενο της σελίδας, 
το οποίο μπορούν να επεξεργαστούν και να αλλάξουν όταν είναι απαραίτητο. Έτσι, το wiki 
μπορεί να παίρνει νέα μορφή ανάλογα κάθε φορά με τις ανάγκες των χρηστών. Ως αποτέ-
λεσμα η γνώση δικτυώνεται, ενώ ταυτόχρονα χαρακτηρίζεται εφήμερη, αφού τα δεδομένα 
μπορούν να αλλαχθούν από τους χρήστες (Duffy & Bruns, 2006).  

Ο Lamb (2004) αναφέρεται σε τέσσερα χαρακτηριστικά των Wikis: 

1. Είναι συνεργατικά: Η συνεργατική φύση των Wikis, προωθεί την ομαδοσυνεργατικότη-
τα, που προέρχεται από συνεισφορές από μεγάλο αριθμό χρηστών και όχι μόνο ενός. 

2. Επιτρέπουν την ανοικτή επεξεργασία, αφού ο κάθε χρήστης μπορεί να προσθέσει ο-
ποιαδήποτε πληροφορία ανά πάσα στιγμή.  

3. Είναι απλά στη χρήση: Ο χρήστης δεν απαιτείται να κατέχει ιδιαίτερες τεχνολογικές 
γνώσεις για να τα χρησιμοποιήσει. Η απλότητα της χρήσης των Wikis τα καθιστά προσβάσι-
μα στα μικρά παιδιά και στα άτομα με μικρή εμπειρία στις νέες τεχνολογίες.  

4. Εξελίσσονται: Η συνεχής αλλαγή και η πρόοδος, είναι χαρακτηριστικά των Wiki, αφού 
κάθε στιγμή προστίθενται νέες πληροφορίες. 

Το Wiki είναι μία εφαρμογή η οποία δεν απαιτεί υψηλές τεχνολογικές δεξιότητες, επιτρέ-
ποντας στους χρήστες να επικεντρώνονται στην ανταλλαγή πληροφοριών, χωρίς να απο-
σπώνται από το τεχνολογικό περιβάλλον. Το περιεχόμενο, μπορεί να είναι προσβάσιμο από 
οποιονδήποτε χρήστη που επιθυμεί να το δει (Everett, 2011). Επιλέγοντας την αντίστοιχη 
ρύθμιση, όλοι οι χρήστες αποκτούν το δικαίωμα επεξεργασίας του περιεχομένου, αναρτώ-
ντας νέες πληροφορίες. Ωστόσο, το wiki έχει τη δυνατότητα να παρέχει πρόσβαση στην ι-
στοσελίδα αποκλειστικά σε μέλη μιας συγκεκριμένης ομάδας.  

 To Wiki ως εργαλείο μάθησης 

Στο περιβάλλον του Wiki ο μαθητής βρίσκεται αντιμέτωπος με νέες προκλήσεις. Η επικοι-
νωνία μεταξύ των παιδιών διαφέρει από αυτή της άμεσης, προσωπικής επικοινωνίας που 
κυριαρχεί στο περιβάλλον της τάξης. Οι μαθητές δεν παραμένουν παθητικοί, αλλά αναζη-
τούν τη γνώση, παίρνουν πρωτοβουλίες, συνεργάζονται, συμμετέχοντας ενεργά στο διάλο-
γο και προσφέροντας πληροφορίες μεταξύ τους, με αποτέλεσμα την κατασκευή της γνώσης 
(Boulos και συν., 2006). Το Wiki ως εργαλείο σε μια τάξη μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως εξής 
(Grosseck, 2009· Duffy & Bruns, 2006): 

• Για τα project των μαθητών: οι μαθητές μπορούν να ετοιμάσουν την εργασία τους 
με τη βοήθεια του wiki, καταχωρώντας κάθε φορά το νέο περιεχόμενο που επιθυ-
μούν να συμπεριλάβουν σε αυτή, διορθώνοντας τυχόν λάθη ή παραλήψεις από 
προηγούμενες καταχωρήσεις. 

• Για τη συνεργασία των μαθητών πάνω στις ιδέες τους: Οι μαθητές συνεργάζονται 
και μοιράζονται τις γνώσεις και τις ιδέες τους με τους συμμαθητές τους, τους εκ-
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παιδευτικούς αλλά και με την υπόλοιπη σχολική κοινότητα μέσω της ιστοσελίδας 
του Wiki. 

• Οι μαθητές μπορούν να προσθέσουν μία σύνοψη από τα κείμενα που διαβάζουν 
δημιουργώντας συνεργατικά μια βιβλιογραφία.  

• Στην οργάνωση των εγγράφων του κάθε μαθητή ή ομάδων μαθητών: οι μαθητές 
καταχωρούν τα έγγραφά τους σε ένα wiki και μπορούν να τα οργανώσουν με ημε-
ρολογιακή σειρά ή ανάλογα με το περιεχόμενο τους. 

• Για τη διαχείριση σχολικών έγγραφων: Σ’ αυτή την περίπτωση, όπως και στα έγγρα-
φα των μαθητών, τα σχολικά έγγραφα τοποθετούνται στο Wiki, οργανώνονται και 
μπορούν να αναγνωστούν από τους μαθητές του σχολείου.  

• Ως εργαλείο παρουσίασης: Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να παρουσιάσουν μια 
εργασία τους, τόσο στην τάξη όσο και στο ευρύ κοινό και ταυτόχρονα να σχολιάζε-
ται από τους χρήστες.  

• Ως ερευνητικό project της ομάδας: Οι μαθητές μπορούν να αναπτύξουν ομαδικά 
ερευνητικά προγράμματα.  

• Ως ένα συλλογικό φυλλάδιο για τους μαθητές: οι μαθητές μπορούν να εκθέτουν τις 
σκέψεις τους και τις εμπειρίες τους σε μια ιστοσελίδα wiki και ταυτόχρονα να σχο-
λιάζεται τόσο από τους συμμαθητές τους όσο και από το κοινό που έχει πρόσβαση. 

• Για τη δημοσίευση σημειώσεων της διδακτέας ύλης. Οι μαθητές έχουν τη δυνατό-
τητα να τις επεξεργαστούν, να τις σχολιάσουν και άμεσα να είναι διαθέσιμες στο 
κοινό. 

• Στη δημιουργία βιβλίων και εφημερίδας: Οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα συγγρα-
φής ενός βιβλίου ή της έκδοσης μιας σχολικής εφημερίδας. 

• Ως πεδίο συζήτησης και διαλόγου στην τάξη.  

• Για τη χαρτογράφηση εννοιών. 

• Ως ένα μέρος για τη συγκέντρωση ιστοσελίδων: οι μαθητές έχουν τη δυνατότητα να 
καταχωρούν σε ένα Wiki ιστοσελίδες που είναι χρήσιμες για τη σχολική κοινότητα. 

• Στην υποστήριξη ομάδων εργασίας: Οι εκπαιδευτικοί μπορούν να παρέχουν οδηγί-
ες και κατευθύνσεις προς τους μαθητές για την ολοκλήρωση μιας εργασίας.  

Η χρήση του Wiki βοηθάει τους μαθητές να αναπτύξουν ατομικές δεξιότητες, όπως να βελ-
τιώσουν της ικανότητά τους στη σύνταξη κειμένων (Lamb, 2004). Επανεξετάζοντας κάθε 
φορά την ορθότητα της έκφρασης τους και αναθεωρώντας τα κείμενά τους, κατανοούν την 
αξία της ακρίβειας σε αυτά που γράφουν, απευθυνόμενοι σε ένα πραγματικό κοινό. Επι-
πλέον, αναπτύσσουν δεξιότητες επεξεργασίας του λόγου και την ικανότητα να κατανοούν 
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τη συνέχεια στη δημιουργία ενός πνευματικού έργου, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να λει-
τουργήσουν ερευνητικά μέσω της δημιουργικής επεξεργασίας και της κριτικής σκέψης. Έ-
τσι, το Wiki προσφέρει έδαφος για ενεργό συμμετοχή των παιδιών στη μαθησιακή διδα-
σκαλία και τη δυνατότητα σύνδεσης προηγούμενης και νέας γνώσης. Το Wiki, όταν χρησι-
μοποιείται για συνεργατικά έργα, επιτρέπει στους μαθητές να ανταποκριθούν ουσιαστικά 
και να εργαστούν από κοινού (Byron, 2005). Επομένως, οι μαθητές αναπτύσσουν κοινωνι-
κές δεξιότητες, καθώς μαθαίνουν να συνεργάζονται, διευρύνοντας τις επικοινωνιακές τους 
ικανότητες και αναπτύσσοντας ικανότητες διαχείρισης προβλημάτων.  

 Η χρήση του Wiki από τους εκπαιδευτικούς 

Ο ρόλος των εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας wiki είναι ουσιώδης και απα-
ραίτητος. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να προωθούν τη συνεργασία και να υποστηρίζουν τη 
δημιουργικότητα και την πρωτοβουλία των μαθητών. Να τεκμηριώνουν μια άποψη, τροφο-
δοτώντας τους μαθητές με νέες πληροφορίες, καθώς επίσης να βελτιώνουν και να ανα-
πτύσσουν το υλικό σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα. Παράλληλα, το Wiki μπο-
ρεί να χρησιμοποιηθεί ως μια βάση δεδομένων, όπου ομάδες εκπαιδευτικών μοιράζονται 
τις σκέψεις τους σχετικά με διδακτικές πρακτικές. Κατά τον Tsinako (2006) τα οφέλη που 
αποκομίζει ο εκπαιδευτικός από τη χρήση του Wiki είναι τα ακόλουθα:  

• Αποδοτικότερη παρακολούθηση της τάξης και των επιδόσεων των μαθητών του: Ο 
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να ανταλλάξει πληροφορίες με άλλους εκπαι-
δευτικούς, προκειμένου από τα σχόλια και τις ιδέες που θα αποκομίσει, να επιλέξει 
την κατάλληλη εκπαιδευτική στρατηγική και να προσδιορίσει μια συγκεκριμένη μα-
θησιακή δυσκολία σε ένα διδασκόμενο μάθημα.  

• Δημιουργία ομάδας για τη συνεργατική επίλυση προβλημάτων, με βάση τα παρα-
γόμενα Μοντέλα Φοιτητών: Με τη διαδικασία της ομαδοποίησης μαθητών με βάση 
το στυλ, την κλίση τους, τη συμπεριφορά τους και τις ικανότητές τους, η εξέταση γί-
νεται μια πιο απλή διαδικασία. 

• Αναγνώριση των μαθητών με κάποιο είδος δυσκολίας μάθησης και των μαθητών με 
ιδιαίτερες ικανότητες: Ο εκπαιδευτικός συγκεντρώνει στοιχεία και πολύτιμες πλη-
ροφορίες για τους μαθητές που χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, όπως είναι οι μα-
θητές που προχωρούν πολύ γρήγορα ή πολύ αργά, καθώς επίσης και για αυτούς 
που λείπουν από το μάθημα για μεγάλο χρονικό διάστημα και δε συμμετέχουν σε 
δραστηριότητες αξιολόγησης.  

Το Wiki βοηθά τους εκπαιδευτικούς να επεκτείνουν τη γνώση τους πάνω στα εργαλεία του 
Web 2.0 και παράλληλα τους δίνει τη δυνατότητα να το χρησιμοποιήσουν ως πηγές πληρο-
φοριών (O’Bannon & Britt, 2012). Η εξοικείωσή τους με την τεχνολογία, καθώς και η παροχή 
κινήτρων στους μαθητές να μάθουν ο ένας από το άλλο, με βάση το κατάλληλο εκπαιδευτι-
κό σχεδιασμό οδηγούν στην αποτελεσματικότερη εφαρμογή του Wiki στη διδασκαλία 
(Engstrom & Jewett, 2005). Η τεχνολογική κατάρτιση των εκπαιδευτικών αποτελεί κρίσιμο 
παράγοντα για να μπορέσουν να ωφεληθούν από τις νέες εφαρμογές και να καταστήσουν 
το Wiki «εργαλείο» της μάθησης.  
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Συμπερασματικά 

Σήμερα το διαδίκτυο έχει εξελιχθεί σε κυρίαρχο παράγοντα στο χώρο της επικοινωνίας και 
της διάδοσης της πληροφορίας. Οι εφαρμογές του αποτελούν για τα παιδιά σημαντικά «ερ-
γαλεία» μάθησης και ψυχαγωγίας (Fairlie, 2005). Το ευνοϊκό έδαφος που δημιουργήθηκε 
από την ανάπτυξη του διαδικτύου, καλείται να το εκμεταλλευτεί δημιουργικά η εκπαίδευση 
αξιοποιώντας τις ΤΠΕ με στόχο την αποτελεσματικότερη μαθησιακή διαδικασία. Αποφασι-
στικός παράγοντας της εισαγωγής των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο είναι ο εκπαιδευτι-
κός. Η ενθάρρυνση και η συνεχής επιμόρφωσή του στις ΤΠΕ αποτελεί προϋπόθεση για την 
επιτυχία της ένταξης των νέων τεχνολογιών στη διδακτική πράξη (Vosniadou & Kollias, 
2001). Η εμφάνιση των Web 2.0 τεχνολογιών, μέσω των «κοινωνικών» λογισμικών που δια-
θέτουν, όπως το Wiki, μπορούν να εμπλουτίσουν την εκπαιδευτική διαδικασία, να προω-
θήσουν τη συνεργασία των μαθητών, των εκπαιδευτικών, καθώς και την μεταξύ τους αλλη-
λεπίδραση. 

Το Wiki αποτελεί ένα σημαντικό κομμάτι των Web 2.0 τεχνολογιών, με ποικίλες εκπαιδευτι-
κές δυνατότητες. Με την ορθή χρήση και αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, ο 
εκπαιδευτικός αποκτά ένα σημαντικό εργαλείο στα χέρια του, ώστε να βελτιώσει τις διδα-
κτικές πρακτικές του και να εμβαθύνει τις γνώσεις του. Είναι σε θέση να παρακολουθεί α-
ποδοτικότερα την τάξη του, να εντοπίζει τα διάφορα προβλήματα που παρουσιάζονται και 
να προσαρμόζει τις διδακτικές πρακτικές του ανάλογα με τα δεδομένα. Παράλληλα, ο μα-
θητής αποκτά ένα εργαλείο το οποίο θα τον βοηθήσει να κατακτήσει τη γνώση μέσω της 
αλληλόδρασης με τους υπόλοιπους μαθητές και της συνεχούς ανατροφοδότησης. Το Wiki 
αποτελεί ένα πολυσυλλεκτικό εργαλείο μέσα στην τάξη και με την ορθή χρήση του οι μαθη-
τές είναι δυνατό να οργανώσουν τα έγγραφά τους, να αναπτύξουν ερευνητικά Project, να 
παρουσιάσουν τις εργασίες τους, να δημιουργήσουν ομάδες εργασίας και να ανταλλάξουν 
τις ιδέες τους. Η προώθηση της συνεργασίας, της πρωτοβουλίας, της δημιουργικότητας, της 
έρευνας και της ενεργής μάθησης είναι χαρακτηριστικά που καθιστούν το Wiki ένα σημα-
ντικό εκπαιδευτικό «εργαλείο» τόσο για τους μαθητές όσο και για τους εκπαιδευτικούς. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία, συνδυάζοντας τις δυνατότητες των ΤΠΕ και τη δυναμική των ιστορικών 
πηγών, παρουσιάζει μια ψηφιακή αφήγηση με το χρονικό του Πολυτεχνείου μέσα από μια 
εξωκειμενική και διακειμενική προσέγγιση πρωτογενών και δευτερογενών πηγών. Στο συ-
γκεκριμένο ψηφιακό έργο ερευνητές και αφηγητές είναι οι είκοσι πέντε μαθητές της Ε΄ τά-
ξης. Τα γραπτά και παραστατικά ιστορικά τεκμήρια όπως ηχητικά ντοκουμέντα, φωτογρα-
φίες, βίντεο, που πλαισιώνουν την ψηφιακή αφήγηση, συλλέχθηκαν από τους ίδιους τους 
μαθητές/αφηγητές στο πλαίσιο της προετοιμασίας της γιορτής του Πολυτεχνείου, καθιστώ-
ντας τους με αυτόν τον τρόπο καταναλωτές και δημιουργούς αυτής της ιστορικής ψηφιακής 
αφήγησης. Η αφήγηση αποτέλεσε ένα μέρος της γιορτής για το Πολυτεχνείο, αναπαράχθη-
κε σε ψηφιακό δίσκο και διανεμήθηκε δωρεάν στους μαθητές του σχολείου και στα σχολεία 
της περιοχής μας.  

Λέξεις - Κλειδιά: Ψηφιακή αφήγηση, πρωτογενείς και δευτερογενείς πηγές, πολυμεσικότη-
τα 

Εισαγωγή 

Η ψηφιακή αφήγηση είναι ο συνδυασμός της παραδοσιακής προφορικής αφήγησης με τη 
χρήση των πολυμέσων του 21ου αιώνα και των εργαλείων τηλεπικοινωνίας (Lathem, 2005). 
Ως εκπαιδευτικό εργαλείο η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να οδηγήσει σε μια αποτελεσματική 
στρατηγική μάθησης (Robin, 2008), να δημιουργήσει ένα ελκυστικό και αυθεντικό πλαίσιο 
μέσα στο οποίο οι μαθητές εμπνέονται και δημιουργούν (Coventry, 2008), να εμπλουτίσει 
και να ενισχύσει το γραπτό ή τον προφορικό λόγο των μαθητών επεκτείνοντας τους παρα-
δοσιακούς τρόπους γλωσσικών τεχνικών (Chen, Verdig & Wood, 2003). Επιπλέον, είναι δυ-
νατόν να καλύψει την ανάγκη για έκφραση, επικοινωνία, πληροφορία, συντελώντας μεταξύ 
άλλων στη μεταβίβαση κανόνων συμπεριφοράς και αξιών, στη διατήρηση στη μνήμη ηρώ-
ων και πράξεών τους και στην αναβίωση ιστορικών γεγονότων μέσω του οπτικού εγγραμα-
τισμού (Λούης, Σωκράτους, Αργυρού, & Κοπάτου, 2011·Regan 2008). 

Συνακόλουθα, η ψηφιακή αφήγηση μπορεί να εναρμονιστεί και να ενισχύσει το γενικό 
σκοπό της διδασκαλίας της Ιστορίας που σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προ-
γράμματος Σπουδών (ΔΕΠΠΣ 2003) είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 
συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά στην κατανόηση των ιστορικών γεγονό-
των μέσα από την εξέταση αιτίων και αποτελεσμάτων, ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνεί-
δησης αφορά στην κατανόηση της συμπεριφοράς των ανθρώπων σε συγκεκριμένες κατα-
στάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδηγούν στην εκδήλωση υπεύθυνης 
συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής 
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συνείδησης συνδέεται με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης, που αναφέρεται στην 
προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών.  

Στην παρούσα εργασία έγινε μια προσπάθεια να συνδυαστούν οι σκοποί και τα οφέλη της 
διδασκαλίας ενός ιστορικού γεγονότος, του Πολυτεχνείου, με την πολυμεσική δύναμη των 
Τεχνολογιών της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ) (ICT: Information and 
Communications Technologies). Με τον όρο αυτό χαρακτηρίζονται οι τεχνολογίες που επι-
τρέπουν την επεξεργασία και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της 
πληροφορίας (σύμβολα, εικόνες, ήχοι, βίντεο) και αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς αυ-
τών των άυλων μηνυμάτων (Κόμης, 2004). Ο συνδυασμός των ΤΠΕ και των πηγών δημιουρ-
γεί καταστάσεις ενεργητικών διαδικασιών, που ενισχύουν την κριτική σκέψη, την ανάλυση 
και την ανασύνθεση της πληροφορίας και συμβάλλουν στην καλλιέργεια οπτικού εναλφα-
βητισμού (visual literacy) (Λούης κ.α., 2011). Έτσι, παρουσιάζεται μια ψηφιακή αφήγηση με 
θέμα το χρονικό του Πολυτεχνείου με πολυμεσικό υλικό προερχόμενο από πρωτογενείς και 
δευτερογενείς πηγές. Η έρευνα για τη συλλογή του υλικού έγινε από τους ίδιους τους μα-
θητές της Ε΄ τάξης, οι οποίοι είναι και οι αφηγητές της ιστορίας, δηλαδή, είναι δημιουργοί 
και καταναλωτές αυτού του ψηφιακού έργου. 

Θεωρητικό πλαίσιο και μεθοδολογία  

Οργάνωση της τάξης 

Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στην παρούσα εργασία προάγουν την ομαδοσυ-
νεργατική μάθηση. Για τη διαδικασία του χωρισμού των ομάδων διενεργείται κοινωνιομε-
τρικό τεστ, ώστε να διαπιστωθούν οι συμπάθειες ή οι αντιπάθειες που έχουν αναπτυχθεί 
στην τάξη, ενώ ο δάσκαλος προσπαθεί να επηρεάσει την αμοιβαία προσαρμογή των μαθη-
τών στις μεταξύ τους σχέσεις, εκπληρώνοντας κατά το δυνατό τον κοινωνικοποιητικό ρόλο 
του (Galton & Williamson, 2003). 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι διαδικασίες που ακολουθήθηκαν για την παραγωγή της ψηφιακής αφήγησης στηρίζο-
νται στις αρχές του εποικοδομητισμού και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky 
(Ματσαγγούρας, 1999; Ράπτης & Ράπτη, 2001). Υποστηρίζουν την καθοδηγούμενη ανακά-
λυψη-διερεύνηση. Δίνουν μεγάλη σημασία στο κοινωνικοπολιτισμικό μαθησιακό περιβάλ-
λον, με έμφαση στην ενίσχυση της συμμετοχικότητας των μαθητών στη μαθησιακή διαδι-
κασία, στην ανάπτυξη της δημιουργικότητας και της κριτικής σκέψης μέσα από το συνδυα-
σμό της γνώσης, της ομαδικότητας, της έρευνας και ενισχύει τη δημιουργία μιας θετικής 
στάσης των μαθητών για το σχολείο.  

Επίσης, η δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης στηρίχθηκε στο πλαίσιο της παιδαγωγικής 
της αλληλεπίδρασης όπου τα παιδιά ενθαρρύνονται να εκφράζουν, να ανταλλάσσουν και 
να αντιπαραθέτουν τις ιδέες τους, να εντοπίζουν προβλήματα, να θέτουν ερωτήσεις, να 
κάνουν προβλέψεις, να αναζητούν απαντήσεις και να τις ελέγχουν καθώς δουλεύουν ομα-
δοσυνεργατικά σε ένα υποστηρικτικό πλαίσιο βασιζόμενο στον κοινωνικό εποικοδομητι-
σμό, στη διερευνητική-ανακαλυπτική μάθηση και εμπειρική-βιωματική προσέγγιση (Κολιά-
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δης, 1994). Επιπλέον, μέσα από την αντισταθμιστική αγωγή, την ποικιλία μέσων, μεθόδων 
και τεχνικών προσφέρονται στους μαθητές δράσεις οι οποίες επεκτείνουν τους γνωστικούς 
ορίζοντες των παιδιών οικοδομώντας γνώσεις που έχουν νόημα γι’ αυτά (Χατζηδήμου, 
2007). 

Μεθοδολογία-Η χρήση των ιστορικών πηγών 

Σήμερα θεωρείται ιδιαίτερα σημαντική η αξιοποίηση των ιστορικών πηγών στη διδακτική 
πράξη, καθώς αυτές συμβάλλουν μεταξύ άλλων, σύμφωνα με τον Μαυροσκούφη (2005) 
στον εκδημοκρατισμό της διδακτικής πράξης και στην ελευθερία της σκέψης, στην ενίσχυση 
της ενσυναίσθησης (empathy), στην αντιμετώπιση αντικρουόμενων πρωτογενών πηγών και 
ιστοριογραφικών ερμηνειών, στον εντοπισμό προκαταλήψεων και στερεοτύπων, στη δια-
χείριση των αντιφάσεων, της αμφιβολίας και της αβεβαιότητας κατά την προσέγγιση των 
πηγών, στην επίλυση προβλημάτων, καθώς και στην αδογμάτιστη και πολυπρισματική προ-
σέγγιση συγκρουσιακών ιστορικών θεμάτων και τη διαμόρφωση προσωπικής άποψης, στη 
δραστηριοποίηση κινήτρων μάθησης, στην ελκυστικότητα της γνώσης και την κινητοποίηση 
της περιέργειας και των ενδιαφερόντων των παιδιών και των νέων. 

Για τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης χρησιμοποιήθηκαν πρωτογενείς ή άμεσες πη-
γές, δηλαδή, πηγές που προέρχονται από μια συγκεκριμένη περίοδο του παρελθόντος, σύγ-
χρονη μ’ αυτή που μελετά ο ιστορικός και δευτερογενείς ή έμμεσες πηγές, δηλαδή, μεταγε-
νέστερες ερμηνείες. Αναφορικά με τα είδη των πηγών χρησιμοποιήθηκαν οι γραπτές πηγές 
( επίσημα κρατικά έγγραφα, άλλα επίσημα έγγραφα, ανεπίσημα ιδιωτικά έγγραφα, γραπτές 
μνημονικές πηγές, εφήμερες πηγές, λογοτεχνία, ιστοριογραφικά κείμενα, κείμενα άλλων 
επιστημών και γλώσσα) και οι παραστατικές πηγές (οπτικές πηγές, ακουστικές - ηχητικές 
πηγές, απτικές πηγές - κατάλοιπα του υλικού πολιτισμού, ιστορικοί τόποι) (Μαυροσκούφης, 
2005). 

Σκοπός και στόχοι της εργασίας 

Σκοπός της παρούσας εργασίας είναι να παρουσιάσει με ένα πολυμεσικό τρόπο το χρονικό 
του Πολυτεχνείου έτσι ώστε να μπορέσει να γίνει πιο κατανοητό από τους μαθητές. Η χρή-
ση των γραπτών και παραστατικών πηγών, πρωτογενών και δευτερογενών, σκοπεύουν στην 
όσο το δυνατόν πληρέστερη και αυθεντική εικόνα των γεγονότων του Πολυτεχνείου για να 
μπορέσουν οι μαθητές να τα αποτυπώσουν με περισσότερη ακρίβεια ως προς την πραγμα-
τικότητα.  

Οι επιμέρους στόχοι της δημιουργίας αυτής της ψηφιακής αφήγησης συνοψίζονται στα ε-
ξής σημεία: 

• Οι μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα το χρονικό του Πολυτεχνείου. 
• Οι μαθητές να γίνουν δημιουργοί και καταναλωτές της ψηφιακής αφήγησης. 
• Οι μαθητές να μάθουν να συλλέγουν, να επεξεργάζονται και να αναλύουν ιστορικά 

τεκμήρια.  
• Η διάχυση των αποτελεσμάτων και σε άλλους μαθητές εντός κι εκτός της σχολικής 

μονάδας. 
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Στάδια ανάπτυξης της ψηφιακής αφήγησης «Το Χρονικό του Πολυτεχνείο» 

Για να φτάσει στην τελική μορφή η ψηφιακή μας αφήγηση, ακολουθήθηκαν κάποια στάδια 
που οδήγησαν στην τελική μορφή που παρουσιάζεται στην παρούσα εργασία. 

Στάδιο αφόρμησης 

Με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου πάρθηκε η απόφαση από την ολομέλεια της τά-
ξης για τη δημιουργία μιας αφήγησης του χρονικού που θα παρουσιαζόταν την ημέρα του 
εορτασμού του Πολυτεχνείου στους μαθητές, στους δασκάλους και τους γονείς του σχολεί-
ου μας. Το υλικό, γραπτό και παραστατικό, όπως οι εικόνες, το βίντεο, τα ηχητικά ντοκου-
μέντα και ο σύντομος χρόνος που ήταν διαθέσιμος για την παρουσίαση και η συμμετοχή 
απαραιτήτως και των είκοσι πέντε μαθητών/τριών της τάξης απαιτούσε μία δυναμική πα-
ρουσίαση που θα μπορούσε μέσα σε 8 λεπτά να μεταφέρει ντοκουμέντα, γνώση, σκέψεις, 
συναισθήματα, προβληματισμούς σε ένα ανομοιογενές κοινό που ξεκινούσε από τους μα-
θητές της Α΄ τάξης του δημοτικού και έφτανε μέχρι και τους γονείς των μαθητών ή ακόμη 
και τους παππούδες τους που θα παρευρίσκονταν στο σχολείο μας για να παρακολουθή-
σουν τις εκδηλώσεις για τον εορτασμό αυτής της ημέρας. Όλες τις παραπάνω απαιτήσεις 
φάνηκε να τις καλύπτει ο ψηφιακός κόσμος που με το δυναμικό και πολυμεσικό περιβάλ-
λον του κάλυπτε άριστα την απαιτητική παρουσίασή μας, απαιτητική ως προς το χρόνο, 
τους τιθέμενους στόχους, το κοινό και το υλικό. Έτσι, έγινε το πρώτο βήμα για την έναρξη 
μιας ψηφιακής αφήγησης με το χρονικό του Πολυτεχνείου από τους μαθητές/τριες της Ε΄ 
τάξης. 

Ερευνητικό στάδιο  

Μετά την από κοινού απόφαση για τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης του χρονικού 
του Πολυτεχνείου ξεκίνησαν οι διαδικασίες για τη συλλογή του υλικού που θα παρουσίαζε 
ο ψηφιακός μας δίσκος, μέσα από πηγές. Σύμφωνα με τον Stradling (2001), για την κριτική 
προσέγγιση και αξιοποίηση των πηγών είναι απαραίτητο οι μαθητές να γνωρίζουν τη δια-
φορά ανάμεσα στις πρωτογενείς και τις δευτερογενείς πηγές, τη σημασία της διερεύνησης 
για στοιχεία κι ενδείξεις σχετικά με την αξιοπιστία της πηγής, τη συσχέτιση των προθέσεων, 
της θέσης και του ρόλου του δημιουργού με τις οπτικές του, την αξία της προαπαιτούμενης 
γνώσης και του ιστορικού πλαισίου της πηγής για την αξιολόγησή της και την αναζήτηση 
άλλων πηγών, που είναι αναγκαίες για διευκρινίσεις, κάλυψη κενών και διασταύρωση των 
πληροφοριών. Συνεπώς, το υλικό για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις προαναφερόμενες 
απαιτήσεις τής παρουσίασης και να επιτευχθούν οι στόχοι αποφασίστηκε να αποτελείται 
τόσο από πρωτογενείς πηγές, δηλαδή τις πηγές αυτές που προέρχονται από μια συγκεκρι-
μένη περίοδο του παρελθόντος, την περίοδο του Πολυτεχνείου, σύγχρονη μ’ αυτή που με-
λετά ο ιστορικός, στην περίπτωσή μας οι μαθητές όσο και από δευτερογενείς πηγές, δηλα-
δή, από μεταγενέστερες ερμηνείες.  

Έτσι, η διαδικασία της εύρεσης υλικού από τους μαθητές πήρε τη μορφή έρευνας. Οι μαθη-
τές εργάστηκαν ομαδικά για την εύρεση του υλικού μέσα από διάφορα είδη πηγών και πιο 
συγκεκριμένα μέσα από παραστατικές πηγές όπως φωτογραφίες, βίντεο, ηχητικά ντοκου-
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μέντα, αλλά και από γραπτές πηγές, όπως εφημερίδες, βιβλία, διαδίκτυο, περιοδικά, λογο-
τεχνία. 

Στάδιο επιλογής 

Αφού οι ομάδες τελείωσαν την έρευνά τους, έγινε στην τάξη παρουσίαση του υλικού που 
συλλέχθηκε. Μέσα από μια διαλογική διαδικασία των ομάδων με συντονιστή την εκπαιδευ-
τικό της τάξης έγινε η επιλογή του υλικού, παραστατικού και γραπτού, που τελικά χρησιμο-
ποιήθηκε για τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγησης. Η επιλογή έγινε με βάση κριτηρίων 
που συνάδουν με τους σκοπούς και τους στόχους των ΔΕΠΠΣ και ΑΠΣ. Έτσι, επιλέχθηκαν 
σχετικά μικρά σε έκταση κείμενα για να μπορέσουν οι μαθητές στο διαθέσιμο διδακτικό 
χρόνο να τα διαβάσουν με προσοχή και να τα επεξεργαστούν με επιτυχία ως ένα εργαλείο 
του ιστορικού. Ένα άλλο κριτήριο ήταν η μικρή συνθετότητα της γλώσσας των κειμένων, 
ώστε να χρειάζονται όσο το δυνατόν μικρότερη παρέμβαση για να εξομαλυνθεί γλωσσικά 
το κείμενο. Έτσι, επιτρέπεται η παιδαγωγική αξιοποίησή του με τρόπο, όμως, που δεν θα 
αλλοιώνεται το νόημα του περιεχομένου του ιστορικού τεκμηρίου.  

Κατά τη διαδικασία αυτή επιλέχθηκαν από παραστατικές πηγές τριάντα μία φωτογραφίες 
(εικόνα 1) προερχόμενες από πρωτογενείς πηγές, τρία ηχητικά ντοκουμέντα από πρωτογε-
νείς πηγές και ένα βίντεο (εικόνα 2) από πρωτογενείς πηγές. Από γραπτές πηγές επιλέχτη-
καν διάφορα μικρά κείμενα και τέσσερα ποιήματα που αποτελούν δευτερογενείς πηγές. Ο 
αυξημένος αριθμός των επιλεγμένων φωτογραφιών έναντι των άλλων πηγών στηρίχθηκε 
τόσο στην ανάγκη να πλαισιωθεί η ψηφιακή αφήγηση με εικόνες όσο και από το γεγονός 
ότι οι φωτογραφίες αντανακλούν σε πολύ μεγάλο βαθμό τους κανόνες και τις προσδοκίες 
της εποχής που λήφθηκαν (Stradling, 2001). 

 

Εικόνα 1: Δείγμα παραστατικών πηγών που επιλέχθηκαν 
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Εικόνα 2: Σκηνή από το βίντεο ντοκουμέντο 

Στάδιο επεξεργασίας και δημιουργίας 

Τα κείμενα που επιλέχθηκαν για τη αφήγηση προσεγγίστηκαν εξωκειμενικά, προκειμένου 
να διαπιστωθεί αν πρόκειται για πρωτογενείς ή δευτερογενείς πηγές, και διακειμενικά δη-
μιουργώντας συσχετισμούς, αντιπαραβολές και σύγκριση πηγών δίνοντας στους μαθητές 
την ευκαιρία για πολυπρισματική προσέγγιση της ιστορίας (Μαστραπάς, 2008). Πέρα από 
τα γραπτά ιστορικά τεκμήρια προσεγγίστηκαν κριτικά και οι παραστατικές πηγές, καθώς οι 
μαθητές ζώντας σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, στο οποίο κυριαρχεί η εικόνα, είναι αναγκαίο 
να αναπτύξουν δεξιότητες αποκωδικοποίησης των εικόνων που δέχονται και να προχωρούν 
με μεγαλύτερη άνεση και εξοικείωση στην ανάγνωση και ερμηνεία τους (Λούης, κ.α., 2011). 

Στη συνέχεια, έγινε αντιστοίχιση των γραπτών πηγών με το παραστατικό υλικό για τη δη-
μιουργία της αφήγησης και το γραπτό υλικό επιμερίστηκε εξίσου και στους 25 μαθητές της 
τάξης, για να ακολουθήσει η ηχογράφηση των μαθητών και η δημιουργία της ψηφιακής 
αφήγησης. Το πρόγραμμα που χρησιμοποιήθηκε για τη δημιουργία της ψηφιακής αφήγη-
σης είναι το Power Director. Με το ίδιο πρόγραμμα η αφήγησή μας μετατράπηκε σε ψη-
φιακό δίσκο, ο οποίος μετά το τέλος της γιορτής δωρίστηκε στους μαθητές του σχολείο μας 
και στα υπόλοιπα σχολεία της περιοχής. 

Συμπεράσματα 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάστηκαν τα στάδια ανάπτυξης της ψηφιακής αφήγησης με 
το χρονικό του Πολυτεχνείου που παρουσιάζουν και αφηγούνται μαθητές της Ε΄ τάξης με 
αφορμή τις εορταστικές εκδηλώσεις της επετείου του Πολυτεχνείου με σκοπό να μεταφέ-
ρουν συναισθήματα, σκέψεις, γνώση, μνήμες, προβληματισμούς σε ένα ανομοιογενές κοι-
νό. Μέσα από τη δημόσια παρουσίαση αυτής της ψηφιακής αφήγησης, οι μαθητές της τά-
ξης εργάστηκαν ομαδικά, συμμετείχαν σε διαδικασίες έρευνας πρωτογενούς και δευτερο-
γενούς υλικού, συνεργάστηκαν, έμαθαν και κατέστησαν οι ίδιοι δημιουργοί και καταναλω-
τές αυτού του ψηφιακού έργου. Φάνηκε έτσι ότι η αξιοποίηση των δυνατοτήτων του πολυ-
μεσικού περιβάλλοντος που προσφέρει η τεχνολογία σε συνδυασμό με τη δυναμική των 
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ιστορικών πηγών εναρμονίζονται άψογα δίνοντας τη δυνατότητα σε γεγονότα του παρελ-
θόντος να ζωντανέψουν μπροστά στο κοινό και να μεταφέρουν μηνύματα και γνώσεις που 
δύσκολα θα μπορούσαν να μεταφερθούν με συμβατικά μέσα αναδεικνύοντας την προστι-
θέμενη αξία των ΤΠΕ.  

Επιπλέον, η δυνατότητα της ανάλυσης και την ανασύνθεσης της πληροφορίας μέσα από τη 
πολυμεσικότητα της παράθεσης των γεγονότων σε συνδυασμό με τη χρήση των ιστορικών 
τεκμηρίων, γραπτών και παραστατικών, ενισχύει τη μαθησιακή πρόοδο, καθώς οι μαθητές 
έχουν την ευκαιρία να χρησιμοποιήσουν περισσότερες αισθήσεις, δεν ταλαιπωρούνται από 
πληθωρικές λεπτομέρειες, εξασκούνται στην ανάλυση πηγών και στην εξήγηση των διαφο-
ρετικών ερμηνειών, στην ανάπτυξη αναλυτικών και ερμηνευτικών δεξιοτήτων, που είναι 
άκρως απαραίτητες για τη βαθύτερη κατανόηση του παρελθόντος, στην καλλιέργεια της 
κριτικής σκέψης, τη συγκρότηση της ιστορικής συνείδησης και τη διαμόρφωση σκεπτόμε-
νων πολιτών, που θα είναι προετοιμασμένοι για την πραγματική ζωή, ικανοί να αντιμετω-
πίσουν προβλήματα, να κατανοούν τον κόσμο και τις ραγδαίες αλλαγές και να αξιολογούν 
κριτικά τις ποικίλες πληροφορίες.  
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Ψηφιακός εμπλουτισμός σχολικών εγχειριδίων Εικαστικών Δημοτικού 
Παρουσίαση εφαρμογών από τις ενότητες: "Ποπ Αρτ"  και "Βυζαντινή αγιογραφία" 

 
Κωστόπουλος Ανδρέας  

Ζωγράφος, Εκπαιδευτικός Εικαστικής Αγωγής 
Kostopoulos0@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία αναφέρεται στον ψηφιακό εμπλουτισμό των σχολικών διαδραστικών 
βιβλίων του μαθήματος των Εικαστικών για το Δημοτικό. Ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη του 
υλικού έχει υλοποιηθεί στα πλαίσια του έργου «Ψηφιακό Σχολείο» υπό την αιγίδα του Υ-
πουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης και Θρησκευμάτων. Περιγράφονται τα χαρακτηρι-
στικά του «ηλεκτρονικού βιβλίου», οι βασικοί άξονες και τα στοιχεία εμπλουτισμού του 
καθώς και η μεθοδολογία ανάπτυξης. Γίνεται αναφορά στα στάδια ολοκλήρωσης των  πό-
ρων εμπλουτισμού, από τη διερεύνηση έως την ενσωμάτωση και παρατίθενται,  δυο παρα-
δείγματα  διαδραστικών εφαρμογών. Η πρώτη εφαρμογή αφορά το κεφάλαιο Ιστορία της 
Τέχνης της Γ’-Δ’ δημοτικού και προσεγγίζει τα χαρακτηριστικά της  Ποπ Αρτ   και η δεύτερη 
αφορά το κεφάλαιο  Βυζαντινή Τέχνη της Ε’-ΣΤ’ και προσεγγίζει   τη σύνθεση και το συμβο-
λισμό. Κάθε εφαρμογή συνδυάζει δραστηριότητες στον υπολογιστή και  δραστηριότητες 
στην αίθουσα. 

Λέξεις κλειδιά: εικαστικά, Ποπ Αρτ, συμβολισμός, ηλεκτρονικό βιβλίο, εκπαιδευτικές εφαρ-
μογές    

Εισαγωγή 

Το σύγχρονα διαμορφωμένο πολιτισμικό οικοδόμημα, που χαρακτηρίζεται από την οπτικο-
ποίηση της πληροφορίας και της γνώσης, ορίζει  τις ΤΠΕ (Τεχνολογίες της Πληροφορίας και 
της Επικοινωνίας) απαραίτητο μέσο  της εκπαιδευτικής  πρακτικής εισάγοντας τον όρο «εκ-
παιδευτική τεχνολογία». Ο όρος αναφέρεται στο ρόλο της τεχνολογίας και των τεχνικών 
μέσων στη διδασκαλία και τη μάθηση, εστιάζοντας πέρα από τα υλικά και τα μέσα στην 
ενεργό συμμετοχή των μαθητών (ΣολομωνίδουΧ., 2006). Προτεραιότητα, βασισμένη στις 
αρχές του εποικοδομητισμού κατά την οποία η μάθηση αποτελεί μια  διαδικασία οικοδό-
μησης της γνώσης και της προσωπικότητας, με πρωταγωνιστή το άτομο  και τις προσωπικές 
και κοινωνικές  εμπειρίες του (Λαφατζή Ι. 2005). 

Ανταποκρινόμενο στις σύγχρονες απαιτήσεις  το Υπουργείου Παιδείας, Διά Βίου Μάθησης 
και Θρησκευμάτων προκειμένου να ενισχύσει την διδακτική πρακτική επιχειρεί  την ενσω-
μάτωση  των τεχνολογιών στο εκπαιδευτικό σύστημα.  

Το έργο  «Ψηφιακό Σχολείο» συμπεριλαμβάνει  και τη Δράση «Διαδραστικά σχολικά βιβλί-
α»  (e-books)  σκοπός των οποίων- μεταξύ άλλων- είναι η ανάπτυξη δραστηριοτήτων και 
εφαρμογών  σε  συνάφεια  με  το  σχολικό αναλυτικό πρόγραμμα.  Το «ηλεκτρονικό βιβλίο» 
έχει τη μορφή html αρχείου και διαθέτει   πόρους εμπλουτισμού οι οποίοι προσφέρουν τη 
δυνατότητα  πρόσβασης σε διευρυμένο  περιεχόμενο μέσα από υπερσυνδέσεις (links). Μέ-
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σω της πλατφόρμας του Ψηφιακού Σχολείου (http://digitalschool.minedu.gov.gr/)  μπορεί  
να αναζητηθεί το βιβλίο κάθε τάξης και ειδικότητας.  

Με την παρούσα εργασία προσεγγίζονται  οι γενικές αρχές ψηφιακού εμπλουτισμού και τα 
χαρακτηριστικά του  «ηλεκτρονικού βιβλίου» Εικαστικών για το δημοτικό. Παρουσιάζεται  η 
μεθοδολογία  ανάπτυξης και  το πλάνο συνεργασίας προκειμένου για την υλοποίηση της 
καινοτόμου  δράσης. Ακολουθούν παραδείγματα εμπλουτισμού (εφαρμογές)  με διαδρα-
στικά  χαρακτηριστικά   για τις Γ’-Δ’ και Ε’-ΣΤ’ τάξεις. Αρχικά παρατίθενται οι επιδιωκόμενοι 
διδακτικοί στόχοι. Στη συνέχεια περιγράφεται το θέμα των εφαρμογών  και ο τρόπος συμ-
μετοχής  του μαθητή προκειμένου να οδηγηθεί  σε αισθητικούς πειραματισμούς. Καταλή-
γοντας  γίνεται σύντομη  περιγραφή  συμπληρωματικών εργασιών και διαθεματικών προ-
σεγγίσεων με αφορμή τη θεματολογία των εφαρμογών. 

Γενικές αρχές ψηφιακού εμπλουτισμού και τα χαρακτηριστικά 
του «ηλεκτρονικού βιβλίου» Εικαστικών  

Χαρακτηριστικό γνώρισμα της σύγχρονης «ηλεκτρονικής - ψηφιακής» κοινωνίας είναι το 
γράμμα e- (electronic) στην αρχή κάθε λέξης, που αντανακλά τις σύγχρονες καθημερινές 
μας δραστηριότητες (e-mail, e-commerce, e-learning κ.ά.)(Ζωγόπουλος Ε., 2001). O όρος 
«ηλεκτρονικό βιβλίο» (e-book, e-textbook) δηλώνει την έκδοση ενός έντυπου βιβλίου σε 
ηλεκτρονική - ψηφιακή μορφή. Διευρυμένη εκδοχή  αποτελεί το εμπλουτισμένο(html) «η-
λεκτρονικό βιβλίο» που περιέχει ένα σύνθετο και δυναμικό περιβάλλον με ποικίλα πολυμε-
σικά στοιχεία και δυνατότητες διάδρασης. 

Μεταξύ των διακριτών χαρακτηριστικών του εμπλουτισμένου «ηλεκτρονικού βιβλίου» είναι 
η ενσωμάτωση: 

• εξωτερικών πηγών πληροφόρησης μέσω υπερσυνδέσεων (ψηφιοποιημένα αρχεία 
οργανισμών, ιδρυμάτων, μουσείων, κ.ά.)    

• μαθησιακών πόρων (εικόνα, κείμενο, ήχος, βίντεο, κ.ά.) 
• εφαρμογών (εκπαιδευτικό παιχνίδι, αξιολόγηση, εργαλείο) 

καθώς και η δυνατότητα ενσωμάτωση του σε περιβάλλοντα διαχείρισης μαθησιακών δρα-
στηριοτήτων (Lams, Moodle)(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2009). Το «ηλεκτρονικό  βιβλίο» των 
εικαστικών ως ένα επιπλέον εκπαιδευτικό εργαλείο επιχειρεί να εμπλουτίσει το περιεχόμε-
νο του ώστε  να ενισχύσει  τη  βιωματική εμπειρία και τη  γνώση για τους μαθητές μέσα 
από τη μελέτη, τη συστηματική παρατήρηση έργων τέχνης και τον πειραματισμό, ενώ για 
τους εκπαιδευτικούς να αποτελέσει ένα εργαλείο εναρμονισμένο στις σύγχρονες εκπαιδευ-
τικές ανάγκες.  

Οι  προτάσεις του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου για το μάθημα της Εικαστικής Αγωγής, ερευ-
νητικά και παιδαγωγικά συμπεράσματα της διδακτικής και διεθνή πρότυπα ανάπτυξης και 
διαμόρφωσης εκπαιδευτικού υλικού αποτέλεσαν τους βασικούς άξονες ψηφιακού εμπλου-
τισμού.  Αναφέρονται ενδεικτικά:   

α)Στις προτάσεις του παιδαγωγικού Ινστιτούτου για τους μαθητές όπου σημειώνεται: 
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• Να είναι ικανοί να συνεργάζονται για να δημιουργούν έργα που μεταφέρουν μηνύ-
ματα που η ομάδα έχει επιλέξει.  

• Να γνωρίσουν την ορολογία ,τα σύμβολα ,τα μορφικά στοιχεία και τις μορφές που 
χρησιμοποιούν οι εικαστικοί καλλιτέχνες και να εξοικειωθούν με αυτά.  

• Να εξοικειωθούν με τα πολυμέσα και τις εφαρμογές στα ΤΠΕ μέσα από το εικαστικό 
παιχνίδι. 

• Να παρατηρούν, να ερευνούν, να πειραματίζονται και να αξιοποιούν τις δυνατότη-
τες τους  στο χειρισμό απλών υλικών και μέσων δημιουργώντας εικαστικά έργα. 

• Να διερευνήσουν και να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο για να δουν έργα τέχνης :  
(Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, ΔΕΠΠΣ Εικαστικών, 2011)  

καθώς και τη ευχέρεια  διαχείρισης του χρόνου διδασκαλίας του μαθήματος στην τάξη.  

β)Από τα ερευνητικά και παιδαγωγικά συμπεράσματα της διδακτικής διερευνήθηκαν έν-
νοιες που αφορούν:  

• τις γνωστικές θεωρίες μάθησης (εποικοδομητισμός, γνωστική, συμπεριφορισμός) 
• τους διδακτικούς ρόλους (βοηθητικός, συνερευνητικός, καθοδηγητικός) (Ράπτης, Α. 

- Ράπτη, Α(2001) 
• την έννοια του οπτικού γραμματισμού (visual literacy) (Χατζησαββίδης Σ., 2003). 

γ)Οι τύποι στοιχείων εμπλουτισμού(εικόνα, εφαρμογή, υπερσύνδεση κ.α.) καθώς και τα 
τεχνολογικά χαρακτηριστικά γλώσσα προγραμματισμού και μορφοποίησης, λογισμικό)   
ορίστηκαν, συνυπολογίζοντας  τα διεθνή πρότυπα ανάπτυξης και διαμόρφωσης εκπαιδευ-
τικού υλικού. 

Η ενσωμάτωση εφαρμογών ως στοιχεία εμπλουτισμού του «ηλεκτρονικού βιβλίου»  απο-
κτούν  έναν διττό ρόλο  στη διδακτική πρακτική τόσο ως εργαλεία διδασκαλίας   όσο και ως 
εργαλεία  μάθησης. Στα  βιβλία των εικαστικών (εμπλουτισμένο html) ο τύπος των εφαρμο-
γών, ανάλογα με την θεματική ενότητα και τους στόχους που υποστηρίζει, είναι: 

• εκπαιδευτικό παιχνίδι (πάζλ, παιχνίδι μνήμης) 
• παρουσίαση (βίντεο, χρονοδιάγραμμα)  
• ασκήσεις πρακτικής εξάσκησης (κουίζ, ακροστιχίδα, σταυρόλεξο) 
• εργαλείο (διευρυμένη εφαρμογή )  

Συνεργασία και στάδια υλοποίησης 

Η δημιουργία των πόρων εμπλουτισμού αντικειμένων και εφαρμογών υλοποιήθηκε  από  
ομάδα εκπαιδευτικών και ειδικών από τους χώρους της Μουσικής, των Εικαστικών και της 
Πληροφορικής. Η ομάδα  του βιβλίου Εικαστικών συνεργάστηκε από απόσταση. Υποστηρί-
χτηκε από ειδικά σχεδιασμένη πλατφόρμα (Open e-Class,ver2.9)μέσω της οποίας διαχειρι-
ζόταν και χρησιμοποιούσε το υλικό εμπλουτισμού. Στην πλατφόρμα, ασύγχρονα και ηλε-
κτρονικά, αναρτούσε:  υλικό (κείμενα, εικόνες, βίντεο, εφαρμογές), τα στάδια σχεδιασμού 
και ανάπτυξης, καθώς και τις ολοκληρωμένες εκδόσεις. Συμπληρωματικά αξιοποιήθηκαν 
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και άλλες ψηφιακές υπηρεσίες διαμοιρασμού αρχείων και επικοινωνίας όπως dropbox, 
email και skype.  

Το πλάνο σχεδιασμού και μεθοδολογίας που ακολουθήθηκε προκειμένου για την ολοκλή-
ρωση του εμπλουτισμού   αφορούσε: 

• Διερεύνηση ενοτήτων και σημείων εμπλουτισμού 
• Προσδιορισμός του είδους των στοιχείων εμπλουτισμού  
• Περιγραφή του κάθε στοιχείου εμπλουτισμού  
• Περιγραφή παιδαγωγικών χαρακτηριστικών 
• Περιγραφή τεχνολογικών χαρακτηριστικών 
• Εξ’ αποστάσεως συνεργασία (επεξεργασία υλικού, σχολιασμός, τροποποιήσεις, 

βελτιώσεις) 
• Τελικό έλεγχο, ολοκλήρωση και ενσωμάτωση 

 
Παραδείγματα εμπλουτισμού 

Η διδασκαλία  θεωρητικών ζητημάτων  τέχνης στο μάθημα των εικαστικών  αποτελεί  πεδίο 
νοητικής επεξεργασίας  πληροφοριών η κατάκτηση των οποίων συμπληρώνεται μέσω της  
προσωπικής έκφρασης και δημιουργίας. Πρόκειται για την αλληλεπίδραση του θεωρητικού 
ερεθίσματος-πληροφορία  με την πρακτική απόδοση του (Chapman, L. ,1993). Λαμβάνοντας 
υπόψη τους διδακτικούς στόχους και την ηλικιακή ομάδα στην οποία απευθύνονται οι ε-
φαρμογές,  στοχεύσαμε, στο  γνωσιολογικό και δημιουργικό χαρακτήρα της αισθητικής 
προσέγγισης  των έργων τέχνης ώστε να μετασχηματίζεται η αποκτημένη γνώση.  Διαμέσου 
της εξατομικευμένης  εμπειρίας και κρίσης η θεωρία να συνδέεται με την καλλιτεχνική έκ-
φραση ώστε οι μαθητές να κατανοήσουν την τέχνη και να την αναπαράγουν βιωματικά στο 
εργαστήρι.(Σάλλα-Δοκουμετζίδη Τ. ,1996)   

Στη στοχοθέτηση του μαθήματος των εικαστικών ενυπάρχουν-μεταξύ άλλων- η εκπαίδευση 
στην αισθητική όραση, η πρόκληση δημιουργικής σκέψης, η προώθηση της κρίση (Daucher 
H.,Seitz R.,2003). Στοιχεία στην ενεργοποίηση των οποίων στοχεύουν τα ακόλουθα παρα-
δείγματα. Ορίζοντας σε κάθε εφαρμογή  επιμέρους διδακτικούς στόχους συνδεδεμένους 
κατά περίπτωση με το θέμα διερεύνησης -προκειμένου να προάγεται  η μαθητοκεντρική, 
ενεργητική διαδικασία μάθησης- αναπτύχθηκαν οι ακόλουθες εφαρμογές.(Παιδαγωγικό 
Ινστιτούτο, 2011)  

Παράδειγμα 1. 

Τίτλος εφαρμογής: Πειραματισμός και αναζήτηση των χαρακτηριστικών της Ποπ Αρτ. 

URL: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-F112/712/4706,21280/  

Η εφαρμογή αφορά την ενότητα  Ποπ Αρτ από το κεφάλαιο Ιστορία  της Τέχνης του «ηλε-
κτρονικού βιβλίου» Εικαστικών της Ε’ και ΣΤ’ δημοτικού. Αντικείμενό της αποτελεί το έργο 
«Rain Forest» του Ρόι Λιχτενστάϊν  αντιπροσωπευτικού εκπροσώπου του κινήματος. Το έρ-
γο χαρακτηρίζεται από την περιορισμένη χρωματική γκάμα, τη χρήση πλακάτων χρωμάτων, 
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κουκίδων(ράστερ) και διαφορετικής κατεύθυνσης γραμμών. Το σχέδιο  είναι  ουδέτερο και 
αφαιρετικό.( Ρήντ Χ.,1978)  

Αξιοποιώντας τα τεχνοτροπικά χαρακτηριστικά του έργου προτρέπουμε τους μαθητές   στην 
αναδόμηση του, μέσω των πολλαπλών επιλογών σύνθεσης του  προκειμένου να δημιουρ-
γήσουν το δικό τους καλλιτέχνημα. Επιδιώκεται η εφαρμογή να συμβάλλει ώστε οι μαθητές  
να: 

• Αναγνωρίζουν ότι υπάρχουν διάφορες απόψεις για ένα καλλιτεχνικό θέμα και ότι 
μπορούν να δοθούν διαφορετικές λύσεις  

• Μαθαίνουν για τις προθέσεις των καλλιτεχνών όταν δημιουργούν και για το  
κοινωνικό περιεχόμενο των έργων τους  

• Μελετούν  γραμμές, σημεία και σχήματα σε δομημένα σύνολα 
• Δημιουργούν έργα επηρεασμένα από τη θεματολογία έργων τέχνης  
• Αναγνωρίζουν ορισμένα χαρακτηριστικά έργα μοντέρνων τεχνοτροπιών  
• Εμπλουτίζουν τις ιδέες και τις εργασίες τους με την ψηφιακή τεχνολογία (Παιδαγω-

γικό Ινστιτούτο, 2011). 

Προκαθορισμένο φόντο( backround) της διαδραστικής  εφαρμογής αποτελεί  η αφαιρετική 
απόδοση τοπίου με δέντρο. Τα περιγράμματα είναι σχεδιασμένα  με μαύρο χρώμα σε λευ-
κό φόντο. Το σύνολο συντίθεται  με γραμμικά σχήματα χωρισμένα σε τέσσερις ομάδες.  
Κάθε σχήμα αφορά  διαφορετικές περιοχές στην επιφάνεια του έργου (γη, ουρανό, κορμό, 
φύλλωμα). Σύμφωνα με την τεχνοτροπική τακτική του δημιουργού, έχουν αφαιρεθεί οι φυ-
σικές λεπτομέρειες, ενώ τονίζονται τα στοιχεία εκείνα που καθιστούν το αντικείμενο-δέντρο 
εύκολα αναγνωρίσιμο. Ο μαθητής καλείται να επιλέξει διαφορετικές υφές και να τις οργα-
νώσει  στις τέσσερις ομάδες γραμμικών σχημάτων. 

 

        

Σχήμα1:Περιβάλλον πειραματισμού της εφαρμογής και ενδεικτικές επιλογές 

 Η τυχαιότητα της επιλογής δεν αποκλίνει  από τις αρχές της σύνθεσης ούτε από τις αρχές 
της Ποπ Αρτ.   Οι επιλογές των χρωμάτων και των υφών  είναι βασισμένες στην σχεδιαστική 
και χρωματική παλέτα  του Λιχτενστάϊν. Η εφαρμογή παρέχει τη δυνατότητα  ανασύνθεσης  
του θέματος  ώστε να  εξεταστούν οι  σχέσεις χρωμάτων και γραμμών όπως αυτές προκύ-
πτουν από την εκάστοτε επιλογή. Κάθε νέα επιλογή μπορεί να εκτυπωθεί (σχήμα 1). Καθ’ 
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όλη τη διάρκεια της ενασχόλησης  τους με την εφαρμογή, οι μαθητές δέχονται  ένα ηχητικό 
ερέθισμα συνδεδεμένο με τον τίτλο του έργου. Πρόκειται για στοχευμένη μηχανιστική επα-
νάληψη σύμφωνη με τεχνοτροπικό χαρακτηριστικό του καλλιτέχνη (Αργκάν Τ.Κ.,1999).    

Η δυνατότητα εναλλακτικών επιλογών σύνθεσης και  εκτύπωσης των αποτελεσμάτων εξοι-
κειώνει τους μαθητές με τις έννοιες  της μαζικής παραγωγής και της αναλωσιμότητας οι 
οποίες αποτελούν βασικές αρχές της Ποπ Αρτ. Ενίσχυση της συνεργασίας και της αλληλεπί-
δρασης επιτυγχάνεται με την αξιοποίηση  του εκτυπωμένου υλικού για τη δημιουργία επι-
ζωγραφίσεων ως ομαδική δραστηριότητα. (Κανάκης, Ι. 1987) Σε συνέχεια,  οι μαθητές μπο-
ρούν να  αναζητήσουν και να παρατηρήσουν  τυπωμένες συνθέσεις σε χρηστικά αντικείμε-
να της καθημερινότητας (μπλουζάκια, τσάντες κ.α.) ώστε  να αντιληφθούν πως η επανάλη-
ψη της  εικόνας σε διαφορετικά  αντικείμενα δίνει μια επιπλέον διάσταση  στο έργο.  Με 
αφορμή τις κουκίδες, τις γραμμές και τις μονοχρωμίες που χρησιμοποιούνται  κατά τη σύν-
θεση του έργου, μπορούν να εξεταστούν θέματα τυπογραφίας και γραφιστικής. Επιπλέον η 
εφαρμογή παρέχει πληροφορίες για το έργο και τον δημιουργού και οδηγίες. 

Παράδειγμα 2. 

Τίτλος εφαρμογής: Αινιγματικές συνθέσεις 

URL: http://ebooks.edu.gr/modules/ebook/show.php/DSDIM-A103/722/4786,21625/  

Η εφαρμογή αφορά την ενότητα Βυζαντινή Αγιογραφία, από το κεφάλαιο «Δημιουργίες και 
δημιουργοί  χθες και σήμερα» του «ηλεκτρονικού βιβλίου» Εικαστικών της Γ’ και Δ’ δημοτι-
κού. Με αφορμή την πολυδιάστατη φύση του Ο. Ελύτη και την εικαστική του έκφραση μέ-
σω των κολάζ δημιουργήθηκε μια  εφαρμογή αντίστοιχης θεματικής. Επιδιώκεται η εφαρ-
μογή να συμβάλλει ώστε οι μαθητές  να: 

• Συνδυάζουν εικόνα και γραπτό λόγο  
• Εικονογραφούν με θέμα κάποιο ποίημα ή κείμενο 
• Αναζητούν μορφές λαϊκής-παραδοσιακής τέχνης, ανακαλύπτουν μορφοπλαστικά 

στοιχεία και περιεχόμενο  
• Κατηγοριοποιούν τα έργα ανάλογα με το συγκεκριμένο ή όχι της μορφής τους 
• Δημιουργούν με ψηφιακά μέσα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011). 

Στην εκτέλεση της δραστηριότητας η τοποθέτηση των στοιχείων γίνεται διαδραστικά.  Ο 
μαθητής επιλέγει  φόντο δημιουργίας  μιας σύνθεσης μεταξύ τεσσάρων προτάσεων.  Αφού 
ορίσει  την επιφάνεια  έχει τη δυνατότητα  δημιουργίας  κολάζ  χρησιμοποιώντας  δέκα 
προτεινόμενα στοιχεία. 
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Σχήμα 2: Περιβάλλον πειραματισμού της εφαρμογής και ενδεικτικές επιλογές 

Το σύνολο των επιλογών για τη δημιουργία της σύνθεσης  αποτελείται από βάρκες, φυτά 
και κτίσματα με αιγαιοπελαγίτικα  χαρακτηριστικά και βυζαντινές μορφές, προκειμένου να 
εισάγουμε  συμβολικά νοήματα σχετικά με την παράδοση και την ποίηση (Little S., 2005). 

 Ο αριθμός των στοιχείων που θα εισαχθούν, το μέγεθος και η τοποθέτηση τους  καθορί-
ζουν τον τρόπο που κάθε φορά γίνονται αντιληπτές οι σχέσεις σχημάτων και χρωμάτων. Η 
εμφάνιση των στοιχείων στο φόντο προκύπτει  σε τυχαίο σημείο και έχει καθορισμένο μέ-
γεθος. Η επικάλυψη μεταξύ τους ακολουθεί την σειρά εισαγωγής  στο φόντο ώστε,  το τε-
λευταίο αντικείμενο να φαίνεται πάντα πρώτο, προκαλώντας έτσι  τη διερεύνηση της διά-
ταξη στη  σύνθεση (Wolffinn H.2006). Ο μαθητής έχει τη δυνατότητα να μετακινήσει τα 
στοιχεία μέχρι τα όρια του πλαισίου καθώς και να αναιρέσει επιλογές, προκειμένου να επι-
τύχει το αισθητικό αποτέλεσμα που επιθυμεί   έχοντας  ολοκληρώσει το έργο του με ετερό-
κλητα στοιχεία. Με τη τεχνική αυτή  καταφέρνει  να επεξεργαστεί οικείες εικόνες και να 
δημιουργήσει παράξενες αινιγματικές συνθέσεις (σχήμα 2).   

Αν και οι κατευθυνόμενες επιλογές περιορίζουν τη δημιουργικότητα, ο ρόλος της τυχαίας 
επιλογής, εμπεριέχει τις λύσεις που επινοεί ο μαθητής  χωρίς ενδεχόμενο λάθους. Οποια-
δήποτε επιλογή  παρά τους όποιους ψηφιακούς περιορισμούς, διατηρεί  την καλλιτεχνική 
αξία της κάθε δημιουργίας (Honour H., Fleming J.,1998). 

Τα αποτελέσματα της δραστηριότητας είναι σκόπιμο να εκτυπωθούν.  Στη συνέχεια  εκθέ-
τοντάς τα  αναζητούμε στο περιεχόμενο τους  την αλληγορική σημασία των στοιχείων τους,  
ορίζοντας ως  ζητούμενο  την   «ποιητική σπίθα»  που προκύπτει από το συνδυασμό ετερο-
γενών στοιχείων και όχι αυτό καθεαυτό το ίδιο το κολάζ. 

Οι δημιουργίες των μαθητών μπορούν να αποτελέσουν αφορμή διαθεματικών ενοτήτων.  

Με το μάθημα των Θρησκευτικών, για  την διερεύνηση σχέσεων μεταξύ βυζαντινής τεχνο-
τροπίας  και  παράδοσης καθώς και για το αλληλένδετο της χριστιανοσύνης με τον ελληνι-
σμό, όπως η σχέση αυτή προβάλλεται μέσα από το ίδιο το  έργο του Ελύτη. 

Σε συνέχεια της δημιουργικής έκφρασης, το μάθημα της Γλώσσας μπορεί να ενθαρρύνει τη 
δημιουργική γραφή με αφορμή τα κολάζ  των μαθητών (Θεοφιλίδης, Χ. 1997). 
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Επίλογος 

Με την παρούσα εργασία επιχειρήθηκε μια συνοπτική παρουσίαση της δομής και του πε-
ριεχομένου των ψηφιακά εμπλουτισμένων βιβλίων Εικαστικών για μαθητές δημοτικού και 
ενός ενδεικτικού τρόπου στη διδακτική πρακτική, μέσω παραδειγμάτων. Τόσο το ζητούμενο 
των εφαρμογών και η παιδαγωγική στόχευση όσο και ο τρόπος διαπραγμάτευσης του θέ-
ματος είναι ενδεικτικοί. Κάθε εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να προσαρμόσει τη στοχο-
θέτηση συνυπολογίζοντας το έμψυχο δυναμικό στο οποίο απευθύνεται. Αυτή άλλωστε εί-
ναι και η ενδιαφέρουσα προοπτική των «ηλεκτρονικών βιβλίων» και των εκπαιδευτικών 
εφαρμογών του. Πρόκειται για ένα σχετικά πρόσφατο διδακτικό μέσο το οποίο ενδεχομέ-
νως επιδέχεται βελτιώσεις και κριτική, προκειμένου να αποτελέσει ένα επιπρόσθετο βοή-
θημα-συμπληρωματικό εργαλείο για το μάθημα στην τάξη και στην περίπτωση των εικαστι-
κών, στο εργαστήρι. 

Ευχαριστίες 

Οι διαδραστικές εφαρμογές δημιουργήθηκαν στο Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & 
Εκδόσεων «Διόφαντος» (ΙΤΥΕ) στο πλαίσιο του έργου «Προδιαγραφές Ψηφιακής Εκπαιδευ-
τικής Πλατφόρμας, Ανάπτυξη και Λειτουργία Ψηφιακής Βάσης Γνώσης, Ψηφιακή Διαμόρ-
φωση και Τεχνικός Μετασχολιασμός Εκπαιδευτικού Υλικού, Υποδομή για Υποδειγματικές 
Διδασκαλίες και Αξιοποίηση Συμμετοχικού Ιστού», το οποίο έχει ενταχθεί στο Ε.Π «Εκπαί-
δευση και Δια Βίου Μάθηση». 
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Ανακαλύπτοντας τη θάλασσα. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. για το Νηπιαγωγείο 

Χρηματοπούλου Χαρούλα 
Νηπιαγωγός 

xara_mou@hotmail.com 

Περίληψη 
Το εκπαιδευτικό σενάριο «Ανακαλύπτοντας τη θάλασσα» είναι μια ευκαιρία να έρθουν οι 
μαθητές σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες μέσα από ένα πολύ ενδιαφέρον για τα παιδιά αυ-
τής της ηλικίας θέμα. Οι μαθητές ανακαλύπτοντας τα μυστικά του βυθού, θα γνωρίσουν τις 
δυνατότητες του διαδικτύου (θα μάθουν να δουλεύουν με αυτήν την αστείρευτη πηγή γνώ-
σης), θα μάθουν τρόπους παρουσίασης των εργασιών τους και θα έρθουν αντιμέτωποι με 
διασκεδαστικά προγράμματα που παρέχουν γνώσεις. Τα παιδιά αυτής της ηλικίας εντυπω-
σιάζονται με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και είναι απαραίτητο να μάθουν στο σχολείο 
πως πρώτα από όλα ο υπολογιστής είναι ένα εργαλείο δουλειάς που μας παρέχει άπειρες 
δυνατότητες. Για την επίτευξη αυτού του στόχου θα χρησιμοποιήσουμε ποικίλα προγράμ-
ματα και λογισμικά (Kidspiration, Hot potatoes, Windows Live Movie Maker κλπ). 

Λέξεις - κλειδιά: Kidspiration, Hot potatoes, Windows Live Movie Maker, MicroWorlds Pro, 
Power Point, Cmaptools, slideshow. 

Τίτλος Ανακαλύπτοντας τη θάλασσα Το εκπαιδευτικό σενάριο απευθύνεται σε νήπια πρώτης 
και δεύτερης ηλικίας. 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
Μελέτη περιβάλλοντος. Το θέμα βέβαια θα αγγίξει όλα τα γνωστικά αντικείμενα που ορίζει 
το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Γλώσσα, Μαθηματικά, Μελέτη Πε-
ριβάλλοντος, Δημιουργία και έκφραση, Πληροφορική), καθώς βασική αρχή του είναι να ε-
νιαιοποιεί τη γνώση, να προάγει τη διαθεματικότητα. Τα προγράμματα αυτά (που ορίζει το 
ΔΕΠΠΣ) δε νοούνται ως διακριτά διδακτικά αντικείμενα και δεν προτείνονται για αυτοτελή 
διδασκαλία (Φ.Ε.Κ. 304/13-03-03 τ.Β’ του Υπ.Ε.Π.Θ.).  

Γνώσεις και πρότερες ιδέες ή αντιλήψεις των μαθητών 
Καλό θα ήταν τα παιδιά να έχουν έρθει ξανά σε επαφή με τα προγράμματα και τα λογισμικά 
που χρησιμοποιούμε. Κυρίως όμως θέλουμε να γνωρίζουν να χειρίζονται βασικά τον υπολο-
γιστή (ποντίκι, πληκτρολόγιο) κάτι που έχουμε δουλέψει στην τάξη επανειλημμένως και στα 
υπόλοιπα θα τους βοηθήσουμε εμείς. Όσον αφορά στο γνωστικό κομμάτι δε χρειάζεται τα 
παιδιά να γνωρίζουν κάτι συγκεκριμένο αναφορικά με το θέμα. Σημειώνουμε πως γενικά το 
γνωστικό επίπεδο της συγκεκριμένης τάξης είναι πολύ υψηλό. Τα περισσότερα παιδιά είναι 
πολύ καλά στα μαθηματικά. Σχεδόν όλοι οι μαθητές έχουν άριστη φωνολογική επίγνωση και 
αναγνωρίζουν τα γράμματα και οι μισοί καταφέρνουν να διαβάσουν και να παράγουν γρα-
πτό λόγο. 

Σκοπός και στόχοι 
Να σεβαστούν οι μαθητές το περιβάλλον και να εκτιμήσουν τη θάλασσα και τις δυνατότητες 
της.  

Παιδαγωγικοί στόχοι του σεναρίου: 
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Να κατανοήσουν οι μαθητές πως μέσα στη θάλασσα υπάρχει ένας ολόκληρος κόσμος όπως 
αυτός της ξηράς γνωρίζοντας τα περισσότερα πλάσματα του βυθού. Να κατανοήσουν τη 
σπουδαιότητα του θαλάσσιου βασιλείου, να εκτιμήσουν το βυθό και να τον σεβαστούν.  

Μαθησιακοί – γνωστικοί στόχοι του σεναρίου: 
Γλώσσα: 
• να συμμετέχουν σε συζήτηση και να χρησιμοποιούν στοιχειώδη επιχειρηματολογία) 
• να ακούν και να κατανοήσουν απλά κείμενα που κάποιος τους διαβάζει φωναχτά 
• να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις στο περιβάλλον και μέσα στα κείμενα  
• να συνειδητοποιούν ότι στα φωνήματα της ομιλούμενης γλώσσας αντιστοιχούν γράμ-

ματα (με το εργαλείο «αναζήτηση» της Google) 
• να κατανοήσουν τη σημασία της γραφής ως μέσου μεταφοράς πληροφοριών (με την α-

ναζήτηση στο διαδίκτυο) 

Μαθηματικά: 

• να κατανοούν σταδιακά την έννοια της μέτρησης του χρόνου αρχικά με τη βοήθεια αυ-
θαίρετων μονάδων (με το Windows Live Movie Maker) 

• να ερμηνεύουν γενικά στοιχεία του κόσμου που τα περιβάλλει μέσα από διαδικασίες 
παρατήρησης και περιγραφής, σύγκρισης, ταξινόμησης, αντιστοίχισης. 

• να εμπλουτίζουν τη γλώσσα με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά, να επικοινω-
νούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία 

• Μελέτη Περιβάλλοντος: ανθρωπογενές περιβάλλον και αλληλεπίδραση 
• να αναπτύξουν την αυτοεκτίμησης τους (εκφράζοντας ελεύθερα τις απόψεις τους και α-

ναλαμβάνοντας πρωτοβουλίες και ευθύνες) 
• να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας  
• να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης (εργασία 

σε ομάδες και αναζήτηση στο διαδίκτυο) 

Δημιουργία και έκφραση: εικαστικά 

• να κόβουν υλικά και να κάνουν καρτεπικολλήσεις 
• ενθαρρύνονται να αναπτύσσουν τη γλώσσα, την επικοινωνία και να αξιοποιούν την τε-

χνολογία ανάλογα (σχολιασμός των φωτογραφιών που βρίσκουμε στο διαδίκτυο) 

Τεχνολογικοί στόχοι του σεναρίου:  

• να ταυτίσουν τον υπολογιστή με μια μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία 
του  

• να εντοπίσουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο 
• να χρησιμοποιούν τα ειδικά πλήκτρα του κενού, της διαγραφής και του enter/return 
• να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό για να εκτελέσουν παιχνίδια εξερεύνησης και 

επίλυσης απλών προβλημάτων 
• να συνεργάζονται σε ομάδες για την παραγωγή κάποιου έργου και να σέβονται τις από-

ψεις και την εργασία των άλλων  
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 *Να εμπεδώσουν τα λογισμικά που έχουμε επιλέξει για το συγκεκριμένο σενάριο έτσι ώστε 
επαναλαμβάνοντας τα αργότερα σε άλλα εκπαιδευτικά σενάρια να μάθουν να τα χρησιμο-
ποιούν ίσως και αυτόνομα. 

Κατηγορία λογισμικού – συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού 

Το υπολογιστικό περιβάλλον που προτείνεται για τη διδασκαλία της συγκεκριμένης ενότητας 

• Kidspiration (προάγουν την ανάπτυξη της έκφρασης και της δημιουργικότητας, συμβά-
λουν στον ψηφιακό εγγραμματισμό εικόνας. Είναι προγράμματα σύμφωνα με τον εποι-
κοδομισμό, τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες μάθησης που είναι απολύτως συμβατό με 
το αναλυτικό πρόγραμμα του Υπουργείου και προτείνονται από το Π.Ι..) 

• MicroWorlds Pro (αποτελεί ένα σύστημα έκφρασης, αναζήτησης και επικοινωνίας της 
πληροφορίας που προωθεί τη συμβολική έκφραση αλλά και μάθησης μέσω ανακάλυ-
ψης, διερεύνησης και οικοδόμησης καθώς είναι λογισμικό προγραμματισμού. Βασίζεται 
στις αρχές του εποικοδομισμού ) 

• Hot potatoes (χρησιμοποιείται ως εξάσκηση των παιδιών σε αναγνωστικές ικανότητες. 
Έχει σχεδιαστεί σύμφωνα με τη θεωρία του συμπεριφορισμού. Στην προκειμένη περί-
πτωση όμως θα το χρησιμοποιήσουμε για να δημιουργήσουμε μια άσκηση μαζί με τα 
παιδιά. Έτσι το χρησιμοποιούμε ως λογισμικό ανοιχτού κώδικα.) 

• Power Point (προάγει τη συμβολική έκφραση και την επικοινωνία και βασίζεται στη θε-
ωρία του εποικοδομισμού) 

• Windows Movie Maker (πρόγραμμα ανοιχτού κώδικα παρουσίασης δεδομένων σύμ-
φωνο με της αρχές του επoικοδομισμού) 

• Browser (βοηθάει στην αναζήτηση και ανακάλυψη δεδομένων) 
• Cmaptools (προάγει την ανάπτυξη της έκφρασης και της δημιουργικότητας. Είναι προ-

γράμματα σύμφωνα με τον εποικοδομισμό που είναι απολύτως συμβατό με το αναλυ-
τικό πρόγραμμα του Υπουργείου και προτείνονται από το Π.Ι..) 

• Ανακαλύπτω τη φύση (πολυμεσική εγκυκλοπαίδεια σχεδιασμένη σύμφωνα με τη θεωρία 
του συμπεριφορισμού. Έχει όμως καλό φωτογραφικό υλικό και χρησιμοποιούμε το πρό-
γραμμα για να μάθουμε πληροφορίες) 

Διάρκεια 
Δέκα δραστηριότητες των 30 λεπτών. Ο χρόνος εννοείται πως είναι τελείως ενδεικτικός όπως 
αναφέρεται και στον Οδηγό Νηπιαγωγού του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Συγκεκριμένα σύμ-
φωνα με την παιδαγωγική προσέγγιση των προσχολικών κέντρων του Reggio Emilia που δια-
μόρφωσε ο παιδαγωγός Loris Malaguzzi ο χρόνος στο νηπιαγωγείο είναι σημαντικός και δεν 
υπολογίζεται με το ρολόι. Δίνεται μεγάλη σημασία στον προσωπικό ρυθμό των παιδιών, ο 
οποίος γίνεται σεβαστός. Τα παιδιά πρέπει να έχουν το χρόνο και την ελευθερία που χρειά-
ζονται για να μπορέσουν να αναπτύξουν στο μέγιστο βαθμό τις ικανότητές τους.  

Οργάνωση τάξης & απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή 
 Χώρος υλοποίησης: Οι μαθητές θα εργαστούν στην αίθουσα διδασκαλίας όπου υπάρχει γω-
νιά ηλεκτρονικού υπολογιστή.Οργάνωση της τάξης: Για την οργάνωση της τάξης ακολου-
θούμε το αναπτυξιακό αλληλεπιδραστικό πρόγραμμα (bank street) που συγκροτεί, όπως α-
ναφέρεται και στον Οδηγό Νηπιαγωγού του Π. Ι., την πιο αντιπροσωπευτική άποψη της «παι-
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δοκεντρικής αντίληψης» για την προσχολική εκπαίδευση. Στο πλαίσιο αυτού του προγράμ-
ματος οι δραστηριότητες προγραμματίζονται για μεμονωμένα παιδιά (εξατομίκευση), για μι-
κρές ομάδες (ομαδοσυνεργατική προσέγγιση) και για τη συνολική ομάδα των παιδιών. Εν-
θαρρύνεται η αλληλεπίδραση ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τα παιδιά και των παιδιών με-
ταξύ τους. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι βοηθητικός. Λειτουργεί επικουρικά ενθαρρύνο-
ντας την αυτενέργεια των μαθητών και την ανακαλυπτική μάθηση. Οι ομάδες που θα δη-
μιουργηθούν θα είναι ανομοιογενείς σε σχέση με την ηλικία και την τριβή τους με τους ηλε-
κτρονικούς υπολογιστές. συγκεκριμένα θα δουλεύουν μαζί νήπια πρώτης και νήπια δεύτερης 
ηλικίας και μαθητές που έχουν σπίτι υπολογιστή και είναι πολύ εξοικειωμένοι μαζί με μαθη-
τές με λιγότερες γνώσεις στους υπολογιστές. Οι ομάδες θα αποτελούνται από τρία ή δύο 
μέλη. 

Απαιτούμενα βοηθητικά υλικά και εργαλεία:  
• Σε όλες τις δραστηριότητες δίνονται σαφείς προφορικές οδηγίες (δεδομένης της ηλικίας 

των παιδιών) 
• Κόλλες και ψαλίδια για τις κατασκευές 
• Λογισμικό του Π.Ι. ‘’Ανακαλύπτοντας το φυσικό κόσμο’’ 

Περιγραφή και αιτιολόγηση του σεναρίου 
Η ιδέα που διέπει το εκπαιδευτικό σενάριο: Αφορμή για την επιλογή του συγκεκριμένου θέ-
ματος υπήρξε το γεγονός πως μια μαθήτρια της τάξης έφερε στο σχολείο ένα κουτί με κοχύ-
λια. Τα επεξεργαστήκαμε στη παρεούλα και γεννήθηκαν από τα παιδιά διάφορα ερωτήματα. 
Αποφασίσαμε να μάθουμε καινούρια πράγματα για τα πλάσματα του βυθού. Βασιστήκαμε 
λοιπόν στο ενδιαφέρον τους αυτό για να αναπτύξουμε το θέμα, διότι σύμφωνα με το Διαθε-
ματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών του 2003 κατά το σχεδιασμό των προγραμ-
μάτων λαμβάνεται υπόψη η ατομικότητα του κάθε παιδιού, τα ενδιαφέροντα του και οι α-
νάγκες του. Για την εξερεύνηση του βυθού θα χρησιμοποιήσουμε διάφορα λογισμικά και 
προγράμματα μέσω των οποίων τα παιδιά θα διασκεδάσουν και θα μάθουν καινούρια πράγ-
ματα. Αυτονόητα η όλη προσέγγιση προϋποθέτει αρμονική συνύπαρξη παραδοσιακών δρα-
στηριοτήτων και καινοτόμων δράσεων. 

Προστιθέμενη παιδαγωγική αξία: 

1. Άσκηση κατηγοριοποίησης με το Kidspiration: τα παιδιά θα εμπεδώσουν τις πληροφορίες 
που μάθαμε με έναν νέο, διασκεδαστικό και δημιουργικό τρόπο.  

2. Άσκηση jquiz με το πρόγραμμα Hot Potatoes: θα λύσουν τα παιδιά μια άσκηση ανάγνω-
σης με ένα νέο διασκεδαστικό τρόπο. 

3. Παρουσίαση εργασίας των παιδιών για θάλασσα τους μέσω Power Point: θα έρθουν τα 
παιδιά σε επαφή με ένα πρόγραμμα παρουσίασης και θα δουν δικά τους δημιουργήματα 
να ζωντανεύουν μπροστά στην οθόνη του υπολογιστή. 

4. Δημιουργία video clip μέσω Windows Live Movie Maker: θα δημιουργήσουν ένα video 
clip με εικόνες και μουσική της επιλογής τους, θα εξασκήσουν τη λεπτή τους κινητικότητα 
και την κριτική και συνθετική τους ικανότητα.  

5. Χρήση Browser: θα αναζητήσουν στο Google φωτογραφίες για τη θάλασσα έτσι θα εξα-
σκηθούν στη γραφή κατά την αναζήτηση και θα καλλιεργήσουν το αισθητικό τους κριτή-
ριο συγκρίνοντας τις φωτογραφίες. Επίσης θα συνεργαστούν και με δημοκρατικές διαδι-
κασίες θα αποφασίσουν ποιές φωτογραφίες προτιμούν για να βάλουν στο video που θα 
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δημιουργήσουν στο τέλος. Ακόμη θα αναζητήσουν πληροφοριακό υλικό σε διάφορες ι-
στοσελίδες προκειμένου να μάθουμε πώς να αναζητάμε πληροφορίες για όποιο θέμα 
μας ενδιαφέρει.  

6. Microworldspro: θα δημιουργήσουν μια αφίσα του βυθού χρησιμοποιώντας ένα καινού-
ριο πρόγραμμα και θα έρθουν σε επαφή με μια γλώσσα προγραμματισμού (logo).  

7. Cmaptools: τα παιδιά θα δουν τις ιδέες που έχουν καταγεγραμμένες σε ένα όμορφο και 
ευχάριστο περιβάλλον.  

Δραστηριότητες: 
Προηγούνται των δραστηριοτήτων με χρήση νέων τεχνολογιών κάποιες δραστηριότητες πα-
ραδοσιακής διδασκαλίας, τις οποίες αναφέρω επιγραμματικά: 

• Συζήτηση με αφορμή τα κοχύλια που έφερε στην τάξη μια συμμαθήτρια μας. Τι είναι τα 
κοχύλια; Ποια ζώα ζουν μέσα τους; Γεννώνται ερωτήματα για τη θάλασσα και τα πλά-
σματα της. 

• Χειροτεχνία δελφίνι: τα παιδιά κατασκευάζουν ένα στολίδι για το δωμάτιο τους σε σχήμα 
δελφινιού με πατρόν από χαρτόνι. Χρησιμοποιούν ακόμη ψαλίδια και κόλλες. 

• Συζητήσεις σε όλη τη διάρκεια του προγράμματος για ότι καινούριο μαθαίνουμε. 

Δραστηριότητες με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών: 
Cmaptools Χρησιμοποιώντας το πρόγραμμα Cmaptools φτιάχνουμε το ιστόγραμμα με τις 
δραστηριότητες που θέλουμε να ασχοληθούμε. Την δραστηριότητα θα την υλοποιήσουμε 
όλη η τάξη μαζί στη γωνιά του υπολογιστή. Ένα παιδί έρχεται στον υπολογιστή και ανοίγει το 
πρόγραμμα ακολουθώντας τη διαδρομή που βλέπει γραμμένη σε καρτέλα (έναρξη -> προ-
γράμματα -> Cmaptools). Βοήθεια έχει από τους συμμαθητές του. Τα παιδιά σηκώνονται με 
τη σειρά και προσθέτουν στο ιστόγραμμα τις προεκτάσεις. Η εκπαιδευτικός γράφει το κεί-
μενο με υπαγόρευση από τους μαθητές. Κατόπιν παιδιά έρχονται στον υπολογιστή για να 
χρωματίσουν το ιστόγραμμα. Τέλος προσθέτουμε σαν φόντο μια εικόνα. Την διαλέγουμε με 
τα παιδιά από τις εικόνες που προϋπήρχαν στον υπολογιστή (φάκελος ‘’οι εικόνες μου’’).  

Φυσικός κόσμος Για να μάθουμε πληροφορίες για τα πλάσματα που ζουν στη θάλασσα επι-
λέγουμε το λογισμικό ‘’φυσικός κόσμος’’. Μαζευόμαστε όλη η τάξη στη γωνιά του υπολογι-
στή και ανοίγουμε το λογισμικό από τη συντόμευση στην εργαλειογραμμή. Πατάμε έναρξη 
(του λογισμικού) και ξεκινάμε την εξερεύνηση του. Καλούμε τα παιδιά να υποθέσουν ποιο 
αρχείο πρέπει να ανοίξουμε για να δούμε ζώα της θάλασσας. Τα παιδιά πρώτα επιλέγουν. 
Επιλέγοντας το ηχείο ακούμε την αφήγηση του κειμένου. Επιλέγοντας το βίντεο βλέπουμε 
ένα βίντεο. Στη συνέχεια επιστρέφουμε στο αρχικό περιβάλλον και επιλέγουν τα ψάρια ανα-
γνωρίζοντας τη λέξη. Παρακολουθούμε την ανατομία του ψαριού και την αναπνοή τους α-
νοίγοντας τα αντίστοιχα βίντεο. Μαθαίνουμε πολλά για τα ψάρια και τις κατηγορίες τους.  

Kidspiration Έχουμε φτιάξει μια άσκηση στο πρόγραμμα Kidspiration για την κατηγοριοποί-
ηση των θαλάσσιων ειδών (ψάρια, μαλάκια, θηλαστικά, οστρακοειδή). 

Internet explorer: http://kids.nationalgeographic.com/kids και www.livepedia.gr Η δραστη-
ριότητα θα υλοποιηθεί από όλη την τάξη μαζί. Η εκπαιδευτικός δείχνει στους μαθητές διά-
φορες φωτογραφίες από το βυθό της θάλασσα και τους ζητάει να ξεχωρίσουν τα ζώα από τα 
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φυτά. Τα παιδιά μπερδεύονται. Τότε οι εκπαιδευτικός παροτρύνει τους μαθητές να ψάξουν 
στο διαδίκτυο για να επιβεβαιώσουν τις εικασίες τους.  

Τα παιδιά χωρίζονται σε τέσσερις ομάδες των τριών ατόμων και ενώ το σύνολο της τάξης 
ασχολείται με την κατασκευή ενός δελφινιού οι ομάδες έρχονται εκ περιτροπής στον υπολο-
γιστή και με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού αναζητούν πληροφορίες στο internet για τη χλω-
ρίδα της θάλασσας. 

Ομάδα Α Η πρώτη ομάδα θα αναζητήσει πληροφορίες για το πλαγκτόν (ζωικοί και φυτικοί 
μικροοργανισμοί που πλανιούνται και που χρησιμεύουν για τροφή των ψαριών.). Ένα παιδί 
ανοίγει τον internet explorer και πληκτρολογεί στη γραμμή διευθύνσεων 
‘’ http://kids.nationalgeographic.com/kids’’. Στην αναζήτηση ψάχνουμε για τη λέξη πλαγκτόν 
και η σελίδα μας παραπέμπει στο σύνδεσμο: η σελίδα είναι στα αγγλικά οπότε χρησιμοποι-
ούμε την google toolbar για να τη μεταφράσουμε. Η εκπαιδευτικός διαβάζει τις πληροφορίες 
στα παιδιά, προσαρμόζοντας τη μετάφραση καθώς είναι ακριβείς οπότε σε πολλά σημεία δε 
βγάζει νόημα. Στη συνέχεια βρίσκουμε στη σελίδα www.google.com εικόνες για το πλαγκτόν 
τις οποίες αποθηκεύουμε σε φάκελο που δημιουργούμε στην επιφάνεια εργασίας (επιφά-
νεια εργασίας -> δεξί κλικ δημιουργία ->φάκελος) τον οποίο μετονομάζουμε σε (πλαγκτόν) 

Ομάδα Β Η δεύτερη ομάδα θα αναζητήσει πληροφορίες για τα κοράλλια στη διεύ-
θυνση http://www.livepedia.gr Αναζητούμε στο κείμενο τη λέξη κοράλλια. Η εκπαιδευτικός 
διαβάζει το κείμενο. ψάχνουμε γι’ αυτά φωτογραφίες στη σελίδα kids nationalgeographic 
καθώς και στη σελίδα www.google.com επιλέγοντας την κατηγορία εικόνες και πληκτρολο-
γώντας τη λέξη coral. Τις εικόνες που βρίσκουμε τις αποθηκεύουν τα παιδιά με δεξί κλικ-> 
αποθήκευση ως, σε φάκελο που δημιουργούμε στις εικόνες μου με τίτλο coral (εφόσον με 
την ευκαιρία της αναζήτησης μάθαμε και στα αγγλικά τη λέξη). 

Ομάδα Γ….Δ Στο τέλος η κάθε ομάδα παρουσιάζει τα αποτελέσματα στην υπόλοιπη τάξη. 
Καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως φυτά είναι μόνο τα φύκια 

Hot potatoes Όλη η ομάδα μαζί δημιουργούμε μια άσκηση με το πρόγραμμα Hot potatoes. 
Τα παιδιά σηκώνονται εναλλάξ και εκτελούν κάποιο από τα βήματα της δραστηριότητας. Δη-
μιουργούμε ένα φάκελο με το όνομα hotpotatoes.sea. Από τις φωτογραφίες που έχουμε συ-
γκεντρώσει επιλέγουμε από μια φωτογραφία για τα κοράλλια, το πλαγκτόν, τα φύκια και τα 
σφουγγάρια και τις επικολλούμε μέσα στο φάκελο. Επίσης βρίσκουμε στο διαδίκτυο δύο φω-
τογραφίες του Μπομπ σφουγγαράκι μια με χαρούμενη και μια με ξαφνιασμένη έκφραση.  

Ανοίγουμε το πρόγραμμα του Hot potatoes και επιλέγουμε το πρόγραμμα jQuiz. Δημιουρ-
γούμε λοιπόν μια άσκηση με τέσσερις ερωτήσεις. Σε κάθε ερώτηση βάζουμε από μια φωτο-
γραφία (πλαγκτόν, κοράλλι, φύκια, σφουγγάρι) και δίνουμε τρεις εναλλακτικές απαντήσεις 
εκ των οποίων η μια είναι σωστή. Για βοήθεια χρησιμοποιούμε τις φωτογραφίες του Μπομπ 
σφουγγαράκι. Στη σωστή απάντηση εμφανίζεται ο Μπομπ σφουγγαράκης γελαστός. Στη λά-
θος απάντηση εμφανίζεται έκπληκτος οπότε χρειάζεται μια δεύτερη προσπάθεια. Στο τέλος 
σηκώνονται οι μαθητές ανά δύο και λύνουν την άσκηση.  

Windows Live Movie Maker Τη δραστηριότητα αυτή θα την εκτελέσουμε στον υπολογιστή 
της τάξης μας, που ανά ομάδες οι μαθητές θα εκτελούν τις φάσεις της δραστηριότητας. 
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Η πρώτη ομάδα παιδιών θα ανοίξει τα πρόγραμμα ακολουθώντας τη διαδρομή που έχουμε 
γραμμένη σε καρτέλες (έναρξη – προγράμματα – Windows live – Windows live Movie Maker). 
Η δεύτερη ομάδα παιδιών ανοίγει από την έναρξη – οι εικόνες μου, το φάκελο φωτογραφίες 
όπου έχουμε βάλει μέσα όλες τις φωτογραφίες που έχουν βρει τα παιδιά από το διαδίκτυο. 
Όλη η τάξη μαζί ψηφίζει (με συντονιστές αυτή την ομάδα) ποιες φωτογραφίες θέλουν να 
κρατήσουν για το video clip και ποιες όχι. Όσες δε θέλουν τις στέλνουν στον κάδο ανακύκλω-
σης με δεξί κλικ – διαγραφή. Η τρίτη ομάδα ανοίγει πάλι το φάκελο με τις φωτογραφίες (έ-
ναρξη – οι εικόνες μου – φωτογραφίες) και σέρνει, με τη σειρά που θέλει να εμφανίζονται οι 
φωτογραφίες, στο πρόγραμμα Windows Live Movie Maker. Η τέταρτη ομάδα θα διαλέξει το 
τραγούδι το οποίο θα ακούγεται στο video clip. Τα παιδιά πηγαίνουν στην έναρξη, επιλέγουν 
‘’η μουσική μου’’ και μέσα σε φάκελο που λέγεται ‘’τραγούδια’’ με διπλό κλικ ανοίγουν τα 
τραγούδια που έχουν αποθηκεύσει οι εκπαιδευτικοί από πριν. Τα ανοίγουν με τη σειρά. Όλη 
η τάξη μαζί ψηφίζει (με συντονιστές ψηφοφορίας αυτή την ομάδα) το τραγούδι που προτι-
μάει. Τα παιδιά της ομάδας σέρνουν το τραγούδι αυτό στο πρόγραμμα του Windows Live 
Movie Maker. Τέλος η Πέμπτη ομάδα επιλέγει το χρόνο στον οποίο θέλει να προβάλλονται 
οι φωτογραφίες. Το χρόνο τον κατανοούν παρατηρώντας το μήκος που καταλαμβάνει η κάθε 
φωτογραφία. Πειραματίζονται και τελικά επιλέγουν να εμφανίζεται η κάθε φωτογραφία τον 
ίδιο χρόνο μέσα στο video clip. Τέλος επιλέγουν εφέ κίνησης. Η πρώτη ομάδα που είχε ανοί-
ξει το πρόγραμμα αποθηκεύει το video clip ως ταινία.  

www.google.com -> εικόνες Συζητάμε στην παρεούλα με το σύνολο της τάξης για τη θά-
λασσα: στα οργανωμένα παιχνίδια που μπορούμε να παίξουμε στη θάλασσα (μπανάνα, αε-
ρόστατο κλπ) και στην κολύμβηση (βατραχοπέδιλα, βουτιές). Αποφασίζουμε να βρούμε φω-
τογραφίες για όλα αυτά. Γράφουμε σε ένα χαρτί τις θαλάσσιες δραστηριότητες για τις οποίες 
θέλουμε να βρούμε φωτογραφίες. Μεταφερόμαστε στα τραπεζάκια και μοιράζουμε στους 
μαθητές περιοδικά με φωτογραφίες καλοκαιρινές και ζητάμε να δημιουργήσουν ένα κολάζ 
με τα παιχνίδια της θάλασσας. Όσο εργάζεται το σύνολο της τάξης οι μαθητές έρχονται ανά 
ομάδες των τριών στον υπολογιστή και ψάχνουν φωτογραφίες στο διαδίκτυο. Η κάθε ομάδα 
πληκτρολογεί στη γραμμή διευθύνσεων τη σελίδα www.google.com και επιλέγουμε εικόνες. 
Παίρνουν τη λίστα με τις δραστηριότητες που θέλουμε να βρούμε, σκέφτονται τι θέλουν να 
ψάξουν και το πληκτρολογούν στην αναζήτηση. Δημιουργούν στην επιφάνεια εργασίας ένα 
φάκελο (με δεξί κλικ -> δημιουργία -> φάκελος -> ‘πληκτρολογούμε για όνομα, τα ονόματα 
των παιδιών της ομάδας εργασίας’). Στη συνέχεια ότι φωτογραφία βρουν και τους αρέσει την 
αποθηκεύουν στο φάκελο αυτό (δεξί κλικ -> αποθήκευση ως -> επιφάνεια εργασίας -> βρί-
σκουμε τον αντίστοιχο φάκελο). Όταν τελειώσουν όλες οι ομάδες βλέπουμε όλοι μαζί τις φω-
τογραφίες και αποθηκεύουμε όσες μας αρέσουν περισσότερο σε ένα φάκελο που δημιουρ-
γούμε στις ‘’εικόνες μου’’ με όνομα θαλάσσιες δραστηριότητες. 

Διαδίκτυο Η δραστηριότητα θα πραγματοποιηθεί από το σύνολο της τάξης. Συζητάμε με τα 
παιδιά για τις φωτογραφίες με τις βουτιές που αποθήκευσαν. Αναφερόμαστε στις επαγγελ-
ματικές βουτιές – τις καταδύσεις. Βλέπουμε στον υπολογιστή μια φωτογραφία ενός δύτη και 
παρατηρούμε το ιδιαίτερο του ντύσιμο. Αναρωτιόμαστε γιατί φοράει αυτή τη στολή και α-
ποφασίζουμε να μάθουμε πληροφορίες στο διαδίκτυο για τη στολή, την εκπαίδευση τους και 
γενικά για τις καταδύσεις. Η εκπαιδευτικός εξηγεί στα παιδιά τι είναι η Wikipedia. Μπαί-
νουμε λοιπόν στην παρακάτω σελίδα http://el.wikipedia.org/ και διαβάζουμε πληροφορίες 
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για τις καταδύσεις. Τέλος μπαίνουμε ξανά στη σελίδα www.google.com και ψάχνουμε φω-
τογραφίες για τις καταδύσεις. 

Microworldspro Καθόμαστε όλοι η τάξη μπροστά στον υπολογιστή προκειμένου να δημιουρ-
γήσουμε μια αφίσα για τη θάλασσα. Ανοίγουμε το πρόγραμμα (έναρξη -> προγράμματα -> 
Microworldspro). Τα παιδιά έχουν έρθει ξανά σε επαφή με τα πρόγραμμα. Η εκπαιδευτικός 
γράφει στην καρτέλα ‘’διαδικασίες’’ τις εντολές για τη δημιουργία ενός καραβιού και επιλέ-
γοντας από την καρτέλα ‘’διεργασίες’’ το μεσαίο χρόνο παρακολουθούμε το χελωνάκι να 
σχηματίζει το σχέδιο. Στη συνέχεια τα παιδιά σηκώνονται εναλλάξ και από την καρτέλα ‘’γρα-
φικά’’ δημιουργούν την αφίσα της θάλασσας χρησιμοποιώντας σχέδια και χρώματα.  

Power Point Στη δραστηριότητα αυτή θα δουλέψει όλη η τάξη μαζί χωρισμένη σε ομάδες. Ο 
εκπαιδευτικός είναι συνέχεια δίπλα στα παιδιά και τα καθοδηγεί στη λύση όπου δυσκολευ-
τούν, τους δίνει στοιχεία για να προχωρήσουν και γενικά βοηθάει όπου χρειαστεί. Ύστερα 
από συζήτηση για τις δράσεις που έχουν προηγηθεί σχετικά με τις δραστηριότητες της θά-
λασσας, αποφασίζουμε να δημιουργήσουμε μια παρουσίαση στο Power Point για όσα μά-
θαμε. 

Α ομάδα. Η πρώτη ομάδα από την έναρξη ανοίγει το πρόγραμμα. Από εκεί επιλέγει το Mi-
crosoft office και ανοίγει το πρόγραμμα Power Point. Από το περιβάλλον του Power Point 
διαμορφώνει το περιβάλλον της παρουσίασης και την πρώτη διαφάνεια. Δημιουργεί επίσης 
την δεύτερη διαφάνεια χρησιμοποιώντας την αφίσα που έφτιαξαν όλοι μαζί με το πρό-
γραμμα microwordspro, αφού η εκπαιδευτικός το μετατρέψει σε εικόνα με τη βοήθεια του 
snipping tool.  

Β Γ-Δ ομάδα. Δημιουργεί τις επόμενες διαφάνειες της παρουσίασης στις οποίες παρουσιά-
ζονται οι θαλάσσιες δραστηριότητες (βουτιές, μπανάνα, ποδήλατο). 

Ε ομάδα Τα παιδιά αυτής της ομάδας δημιουργούν τις τελευταίες διαφάνειες (εκπαίδευση 
δυτών και εξοπλισμός, χαιρετισμός για κλείσιμο παρουσίασης). Ακόμη διαλέγουν εφέ κίνη-
σης και ήχου και μετατρέπουν την παρουσίαση σε αυτόματη προβολή επιλέγοντας από το 
«αποθήκευση ως» την επιλογή «power point show». 

Αναφορά στο ρόλο των μαθητών, διδάσκοντος και λογισμικού: 

Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι βασικά επικουρικός αλλά και καθοδηγητικός αν κάπου 
χρειαστεί. Στόχος είναι οι μαθητές μέσω της αναζήτησης και του πειραματισμού να οδηγού-
νται στη λύση. Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής (εκπαιδευτικό λογισμικό και προγράμματα) α-
ποτελεί ένα διδακτικό εργαλείο που αποσκοπεί στην εξυπηρέτηση του σκοπού και των στό-
χων του εκπαιδευτικού σεναρίου. 

Φύλλα εργασίας 

Slide show με χρήση της ιστοσελίδας www.slide.com : θα δημιουργήσουν μια παρουσίαση 
εικόνων με μουσική. Θα εξασκηθούν στη χρήση του διαδικτύου και στην αναζήτηση αρχείων 
στον υπολογιστή. Slide show με χρήση της ιστοσελίδας www.slide.com : θα δημιουργήσουν 
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μια παρουσίαση εικόνων με μουσική. Θα εξασκηθούν στη χρήση του διαδικτύου και στην 
αναζήτηση αρχείων στον υπολογιστή.  

Kidspiration και pathfinder Τα παιδιά χωρίζονται σε πέντε ομάδες των τριών ατόμων. Οι 
τρεις ομάδες θα δημιουργήσουν μια κάρτα με το πρόγραμμα Kidspiration και οι άλλες δύο 
με το site pathfinder. Οι ομάδες που θα δουλέψουν με το Kidspiration χρησιμοποιούν τον 
υπολογιστή της τάξης μας. Τα παιδιά ανοίγουν το πρόγραμμα που έχει συντόμευση στην ε-
πιφάνεια εργασίας. Επιλέγουν από κοινού τις εικόνες που θα έχει η κάρτα τους, και γράφουν 
μια ευχή. Τα παιδιά που δε μπορούν ζητούν τη βοήθεια της εκπαιδευτικού. Οι ομάδες που 
θα δουλέψουν με το πρόγραμμα pathfinder θα δουλέψουν στον υπολογιστή του γραφείου 
εκπαιδευτικών όπου υπάρχει υπολογιστής με διαδίκτυο. Ένα από τα παιδιά της ομάδας πλη-
κτρολογεί τη διεύθυνση www.pathfinder.com για να ανοίξει το πρόγραμμα. Όλοι μαζί διαλέ-
γουν ποια κάρτα θα χρησιμοποιήσουν. Κάποιο παιδί πληκτρολογεί το κείμενο πχ σε αγαπώ 
μαμά. Με τη βοήθεια της εκπαιδευτικού στέλνουν την ηλεκτρονική κάρτα στο email του σχο-
λείου. Κατόπιν αποθηκεύουν την κάρτα στον υπολογιστή στις εικόνες μου.  

Χρήση scanner Έχει προηγηθεί η συζήτηση για το δώρο που θέλουμε να πάρουμε στη μαμά 
μας και το έχουμε ζωγραφίσει. Η δραστηριότητα αυτή γίνεται με το σύνολο της τάξης. Ανοίγει 
η εκπαιδευτικός το πρόγραμμα του scanner και ο κάθε μαθητής σαρώνει τη δική του ζωγρα-
φιά. Στη συνέχεια την αποθηκεύει με το όνομα του σε ένα φάκελο που λέγεται «ζωγραφιές». 
Τέλος ανοίγει το φάκελο και παρουσιάζει τη δημιουργία του στην υπόλοιπη τάξη. (Ακολου-
θείται αυτή η διαδικασία για να εξοικειώνονται τα παιδιά με το ποντίκι και το άνοιγμα των 
φακέλων). 

slide show (www.slide.com) Όλη η τάξη μαζί στο γραφείο εκπαιδευτικών δημιουργούμε από 
κοινού ένα video clip από το πρόγραμμα slide. Οι μαθητές εναλλάξ εκτελούν κάποια από τα 
βήματα της δραστηριότητας. Ανοίγουμε τον internet explorer και πληκτρολογούμε στη 
γραμμή διευθύνσεων το link http://www.slide.com/. Ανοίγουμε την επιλογή create a 
slideshow. Με αριστερό κλικ ανοίγουμε την επιλογή browse για να ανεβάσουμε στο πρό-
γραμμα τις ζωγραφιές που θέλουμε. Τις έχουμε αποθηκευμένες στην επιφάνεια εργασίας 
στο φάκελο «αρκουδάκι» οπότε επιλέγουμε επιφάνεια εργασίας -> αρκουδάκι. Με αριστερό 
κλικ επιλέγουμε όλα τα αρχεία του φακέλου και πατάμε open. Αφού έχουμε φορτώσει τις 
εικόνες πηγαίνουμε και πατάμε με αριστερό κλικ την επιλογή customize your design επιλέ-
γοθμε music/video και από εκεί διαλέγουμε ένα τραγούδι. Στο τέλος επιλέγουμε το save για 
να αποθηκεύσουμε το slide show μας. 

Επεκτασιμότητα του σεναρίου: 
Με αντίστοιχο τρόπο μπορούν να δουλευτούν οι γιορτές και τα γενέθλια των μαθητών της 
τάξης. Θα μπορούσαν να δημιουργηθούν ευχετήριες κάρτες ή και προσκλήσεις με τα προ-
γράμματα kidspiration και pathfinder. Επίσης ένα όμορφο δώρο θα ήταν μια παρουσίαση στο 
power point με ζωγραφιές των συμμαθητών του παιδιού που γιορτάζει καθώς και ένα video 
clip με φωτογραφίες των παιδιών από όλη τη χρονιά, με το πρόγραμμα Windows Live Movie 
Maker. 

Πρόσθετες πληροφορίες 
Επεκτασιμότητα του σεναρίου: 
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Με αντίστοιχο τρόπο μπορούν να δουλευτούν τα ζώα της στεριάς. Θα μπορούσαμε να 
βρούμε πληροφορίες στο πρόγραμμα Ανακαλύπτοντας το φυσικό κόσμο και φωτογραφίες 
στο διαδίκτυο. Να δημιουργήσουμε μια άσκηση με το προγράμματα kidspiration με την ο-
ποία θα κατηγοριοποιούσαμε τα ζώα σε οικόσιτα, άγρια και φάρμας. Επίσης θα μπορούσαμε 
να δημιουργήσουμε μια άσκηση jQuiz στο πρόγραμμα hot potatoes όπου θα είχαμε φωτο-
γραφίες ζώων και θα ψάχναμε το όνομα τους. Ακόμη καλή εξάσκηση θα αποτελούσε για τα 
παιδιά να φτιάξουν την αφίσα μιας φάρμας με το λογισμικό MicroworldsPro. Ενδιαφέρουσα 
θα ήταν και μια παρουσίαση στο power point με φωτογραφίες και σύντομες πληροφορίες 
για τις κατηγορίες των ζώων. Τέλος θα μπορούσε να δημιουργηθεί ένα video clip με όλες τις 
φωτογραφίες που πρόκειται να βρουν τα παιδιά στο διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το πρό-
γραμμα Windows Live Movie Maker.  

Αξιολόγηση σεναρίου: 

Σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ στο νηπιαγωγείο δε έχουν θέση οι παραδοσιακές μορφές αξιολόγη-
σης, όπου αξιολογούνται κυρίως οι επιδόσεις στο γνωστικό τομέα, αλλά οι εναλλακτικές. Δί-
νεται έμφαση στις διαδικασίες κατάκτησης της γνώσης σε συνθήκες δημιουργικής εργασίας 
και αναδεικνύονται οι επικοινωνιακές δεξιότητες των παιδιών, η απόκτηση υπευθυνότητας 
μέσα από τη συλλογική εργασία, την έρευνα και την κριτική σκέψη. Τέτοιες εναλλακτικές 
μέθοδοι είναι: 

Η πορεία και τα αποτελέσματα των σχεδίων εργασίας 

Αρχική ή διαγνωστική: πριν ξεκινήσει το πρόγραμμα αξιολογούνται οι δεξιότητες των παι-
διών. Στην προκειμένη περίπτωση ελέγχουμε τις δεξιότητες των παιδιών σε σχέση με τους 
ηλεκτρονικούς υπολογιστές. Τα παιδιά έχουν ξαναέρθει σε επαφή με τα προγράμματα που 
θα χρησιμοποιήσουμε και γνωρίζουν καλά να χειρίζονται το ποντίκι, το πληκτρολόγιο και 
μπορούμε να ανοίγουμε και να κλείνουμε φακέλους και να δημιουργούμε καινούριους.  

Σταδιακή ή διαμορφωτική: σε όλη τη διάρκεια του εκπαιδευτικού σεναρίου αξιολογούμε 
την πορεία του. –οι δραστηριότητες κρατούν το ενδιαφέρον των παιδιών; -οι μαθητές μπο-
ρούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις του προγράμματος; -θα μπορέσουν οι ομάδες να 
συνεργαστούν δημιουργικά; -τα παιδιά χαίρονται με το πρόγραμμα; -βρίσκουν νόημα στις 
δραστηριότητες;  

Τελική ή συνολική αξιολόγηση: αποτιμάται συνολικά το αποτέλεσμα του προγράμματος. Το 
κάθε παιδί συγκρίνεται με τον εαυτό του και η κάθε ομάδα εργασίας με το προσδοκώμενο 
αποτέλεσμα. 

Η αξιολόγηση της ομάδας από τα ίδια τα παιδιά συλλογικά (μετά από κάθε δραστηριότητα, 
στο τέλος κάθε μέρας και στο τέλος του σεναρίου γίνεται μέσα στην τάξη μια λεπτομερή 
συζήτηση για την πορεία των δράσεων. Τα παιδιά είναι ελεύθερα να εκφράσουν κάθε τους 
ανησυχία για το πρόγραμμα ή ακόμη και για τη συμπεριφορά των υπόλοιπων μελών της ο-
μάδας. Κουβεντιάζουμε για τη συνεργασία των παιδιών μεταξύ τους και με τους εκπαιδευτι-
κούς. Αναφέρουμε ποιες δραστηριότητες ή ποια σημεία των δραστηριοτήτων απολαύσαμε 
περισσότερο και γιατί. 
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Αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού Ιστορίας Γ΄ και Δ΄ τάξεων δημοτικού 
Θέματα Μυθολογίας, Προϊστορίας και Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας 

 
Χατζηκαστένογλου Ιωάννα1, Παλυβού Σταματία2 

1Δασκάλα, 17ο Δημ. Σχολείο. Κορυδαλλού 
iohatzika@hotmail.com 

2Δασκάλα, 8ο Δημ. Σχολείο Περιστερίου 
matoula0@gmail.com 

Περίληψη 

Η αξιολόγηση, επιλογή και χρήση ενός λογισμικού για εκπαιδευτικούς σκοπούς, είναι ένα 
ζήτημα που απαιτεί από μέρους των εκπαιδευτικών την απόκτηση γνώσεων και δεξιοτήτων, 
τόσο τεχνικών όσο και ψυχοπαιδαγωγικών, προκειμένου να καταστούν  ικανοί να κάνουν 
τις καλύτερες επιλογές και χρήσεις του λογισμικού. Έτσι, λοιπόν, για την ενημέρωση και 
εκπαίδευση των εκπαιδευτικών, έχει αναπτυχθεί τα τελευταία χρόνια μια μεγάλη 
βιβλιογραφία, η ποία διαρκώς και εμπλουτίζεται. Επειδή δε, ο αριθμός των εκπαιδευτικών 
πακέτων συνεχώς αυξάνεται και τα κριτήρια εμφανίζουν μεγάλη ποικιλία, η αξιολόγηση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού έχει εξελιχθεί σε μια σύνθετη διαδικασία. Σκοπός της παρούσας 
μελέτης ήταν η προσπάθεια αξιολόγησης του εκπαιδευτικού λογισμικού «Θέματα 
Μυθολογίας, Προϊστορίας και Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας» για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις του 
δημοτικού, με τη χρήση ερωτηματολογίου υπό μορφή καταλόγου επιλογής (checklist). 

Λέξεις - Κλειδιά: λογισμικό ιστορίας, αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού 

Εισαγωγή 

Η ραγδαία ανάπτυξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ), πέρα από την 
ευρύτερη επίδραση που ασκεί σε όλες τις εκφάνσεις της ζωής του ανθρώπου, έχει 
επηρεάσει ουσιαστικά, και αναμένεται να επηρεάσει περισσότερο στο μέλλον, τη 
διαδικασία διδασκαλίας-μάθησης. Νέα ηλεκτρονικά εργαλεία και περιβάλλοντα μάθησης 
αναπτύσσονται συνεχώς στη βάση σύγχρονων παιδαγωγικών μεθοδολογιών και τίθενται 
στη διάθεση των εκπαιδευτικών ως ενισχυτικά μέσα για την επίτευξη των εκπαιδευτικών 
στόχων (Θεοδοσίου, Μιλτιάδους & Πατσιάς, 2008). Είναι γενικά αποδεκτό ότι η διαρκώς 
αυξανόμενη χρήση των ΤΠΕ σε όλο σχεδόν το φάσμα της ανθρώπινης δραστηριότητας έχει 
ήδη σηματοδοτήσει την έλευση μίας νέας εποχής με κύριο χαρακτηριστικό την ανάγκη 
χειρισμού της πληροφορίας και την ανανέωση της γνώσης με ταχείς ρυθμούς. Η ραγδαία 
εισβολή των νέων τεχνολογιών στη σημερινή κοινωνία δημιουργεί πιέσεις προσαρμογής 
του εκπαιδευτικού συστήματος στις τεχνολογικές εξελίξεις και την διδακτική αξιοποίηση 
των ΤΠΕ. Η ένταξη των ΤΠΕ στο σχολείο και στο διδακτικό έργο συμβάλλει στην προώθηση 
νέων μορφών μάθησης, κάνει το μάθημα ελκυστικότερο και δημιουργικότερο και γενικά 
συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της εκπαίδευσης (Βοσνιάδου, 2006). Ωστόσο, την 
ικανότητα να μετατρέπει ένα λογισμικό σε εργαλείο μάθησης, την αποκτά ο εκπαιδευτικός 
με κατάρτιση, επιμόρφωση, εμπειρία και οργανωμένη υποστήριξη από ικανούς 
συμβουλευτικούς φορείς (Ράπτης & Ράπτη, 1998). Τα τελευταία χρόνια έχει αναπτυχθεί μια 
μεγάλη βιβλιογραφία σχετικά με την αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, η οποία 
διαρκώς εμπλουτίζεται (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Πρέπει, ωστόσο, να τονιστεί η ανάγκη οι 
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ενεργοί εκπαιδευτικοί να μην αποκλειστούν από τη διαδικασία αξιολόγησης του 
εκπαιδευτικού λογισμικού, καθώς οι δάσκαλοι και οι καθηγητές είναι οι πιο κατάλληλοι 
κριτές και οι παρατηρήσεις τους πρέπει να λαμβάνονται υπόψη (Ράπτης & Ράπτη, 1998).  

Η παρούσα εισήγηση αποτελεί προσπάθεια αξιολόγησης, από εκπαιδευτικούς της τάξης, 
του εκπαιδευτικού λογισμικού «Θέματα Μυθολογίας, Προϊστορίας και Αρχαίας Ελληνικής 
Ιστορίας» με τη χρήση ερωτηματολογίου υπό μορφή καταλόγου επιλογής (checklist). 
Αρχικά, θα γίνει σύντομη παρουσίαση του λογισμικού, στη συνέχεια θα γίνει η αξιολόγησή 
του με τη συμπλήρωση του ερωτηματολογίου και τέλος, θα παρουσιαστούν συμπεράσματα 
και εισηγήσεις για την αξιοποίηση του εργαλείου στην τάξη. 

Περιγραφή της μορφής, του περιεχομένου και του τρόπου λειτουργίας του λογισμικού 

Το λογισμικό της Ιστορίας για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού, έχει οικοδομηθεί με βάση 
την ιδέα της προσομοίωσης μετακινήσεων στο γεωγραφικό χώρο, προσφέροντας τις εξής 
δυνατότητες (Δάλκος, Δημητρακοπούλου,Σταμοπούλου, Χόρτης & Χόρτης, 2005): 

• την ανάκληση γνώσεων, την επέκταση και εμπέδωσή τους, 
• την ανάπτυξη δραστηριοτήτων διερεύνησης, 
• τη δυνατότητα διαγνωστικής, διαμορφωτικής και τελικής αξιολόγησης και 
• την παροχή ευκαιριών για συνεργατική μάθηση, μέσα από την ανάπτυξη σχεδίων 

εργασίας (projects). 

Στο αρχικό στάδιο κάθε σεναρίου ο μαθητής καλείται να «παίξει» ένα παιχνίδι γνώσεων, 
ενώ στα υπόλοιπα μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος ή ο εκπαιδευτικός το χρόνο και τον τρόπο 
με τον οποίο θα ασχοληθεί με όσα προτείνονται από το λογισμικό (δραστηριότητες, 
«επισκέψεις» στις βάσεις δεδομένων, φύλλα εργασίας-αξιολόγησης, σχέδια εργασίας). 

Το λογισμικό της Ιστορίας των  Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Δημοτικού χωρίζεται σε τρία θέματα με 
αντίστοιχες ενότητες: 

Θέματα Μυθολογίας 
• Οι άθλοι του Ηρακλή (παρουσιάζονται 10 άθλοι του Ηρακλή με τη σειρά που ο 

ίδιος ο μαθητής επιθυμεί). 
• Οι περιπέτειες του Οδυσσέα (παρουσιάζονται οι περιπέτειες του Οδυσσέα, σε 

γραμμική μορφή και σύμφωνα με την πορεία του ήρωα).  

Θέματα Προϊστορίας  
• Κυκλαδικός πολιτισμός (παρουσιάζονται 10 έργα τέχνης, χαρακτηριστικά δείγματα 

του πολιτισμού, με τη σειρά που επιθυμεί ο ίδιος ο μαθητής). 
• Μινωικός πολιτισμός (παρουσιάζονται 10 έργα τέχνης, χαρακτηριστικά δείγματα 

του πολιτισμού, με τη σειρά που επιλέγει ο μαθητής). 
• Μυκηναϊκός πολιτισμός (παρουσιάζονται 10 έργα τέχνης, χαρακτηριστικά δείγματα 

του πολιτισμού, με τη σειρά που θέλει ο ίδιος ο μαθητής να τα δει).  

Θέματα Αρχαίας Ελληνικής Ιστορίας  
• Οι Ολυμπιακοί αγώνες (παρουσιάζονται στοιχεία των Ολυμπιακών αγώνων σε 
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γραμμική μορφή). 
• Η εκστρατεία του Μεγάλου Αλεξάνδρου (παρουσιάζονται οι 10 μεγαλύτεροι 

σταθμοί της εκστρατείας του μεγάλου στρατηλάτη, σε γραμμική σειρά και ανάλογα 
με την πορεία του). 

• Προσωπικότητες της Αρχαίας Ελλάδας (παρουσιάζονται μεγάλες προσωπικότητες).  

Τα σενάρια για την Δ΄ τάξη έχουν λιγότερο παιγνιώδη μορφή από αυτά της Γ΄ τάξης 
(Δάλκος, κ.ά., 2005). 

Σε ολόκληρη τη διάρκεια της εφαρμογής εμφανίζονται πάντοτε στο επάνω μέρος της 
οθόνης ως επιλογές τα τρία θέματα. Επιλέγοντας, λοιπόν, οι μαθητές κάποιο από αυτά τα 
θέματα, βλέπουν τις ενότητες που υπάρχουν στην εφαρμογή. Οι πληροφορίες της κάθε 
ενότητας παρουσιάζονται με παρόμοιο τρόπο. Στην αρχή γίνεται σύντομη αναφορά για την 
κάθε ενότητα. Στην πορεία, κι αφού οι μαθητές επιλέξουν την σωστή απάντηση μιας 
ερώτησης (από τις τρεις επιλογές που έχουν κι έχοντας τρεις δοκιμές), τότε εμφανίζεται το 
αντίστοιχο κείμενο συνοδευόμενο από φωνή και την αντίστοιχη εικόνα. Καθ’ όλη τη 
διάρκεια της περιήγησης εμφανίζονται πάντοτε στο κάτω μέρος της οθόνης οι επιλογές: 

ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ: Εδώ οι μαθητές παραπέμπονται σε δραστηριότητες όπως: πάζλ, 
σταυρόλεξα, ακροστιχίδες, επιλογή Σωστού – Λάθους, υπόδυση ρόλων κτλ. Επίσης 
υπάρχουν δημιουργικές δραστηριότητες, που καλούν τους μαθητές να δημιουργήσουν τα 
δικά του έργα τέχνης, όπως επίσης και δραστηριότητες παραγωγής λόγου, συνδέοντας έτσι 
το μάθημα της Ιστορίας με τα μαθήματα της Γλώσσας και των Εικαστικών. Αλλά και σε 
πολλές άλλες δραστηριότητες δίνεται ευκαιρία για ανάκληση γνώσεων από την καθημερινή 
ζωή, τα Θρησκευτικά, το «Εμείς και ο Κόσμος» κ.λπ.  

ΓΛΩΣΣΑΡΙ: Δίνονται πληροφορίες, με αλφαβητική σειρά, για ονόματα, περιοχές, τοπωνύμια 
ή άλλες λέξεις των κειμένων. Λειτουργεί σαν κατάλογος πραγματολογικών στοιχείων. Η 
αναζήτηση των πληροφοριών μπορεί να γίνει ανά πάσα στιγμή επιλέγοντας και την 
φωτοσκιασμένη «θερμή λέξη» στο εκάστοτε κείμενο. Δεν έχει κανένα κοινό στοιχείο με το 
γλωσσάρι του βιβλίου του μαθητή, στο οποίο εξηγούνται οι σημασίες νέων λέξεων μέσα 
από τα κείμενα. 

ΠΗΓΕΣ: Εδώ παρουσιάζονται σύνδεσμοι (links) ιστοσελίδων του διαδικτύου, όπου μπορεί 
να ανατρέξει ο μαθητής για περισσότερες πληροφορίες, καθώς επίσης, βασική 
βιβλιογραφία και οι τίτλοι των εικόνων που έχουν χρησιμοποιηθεί. 

ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ: Γίνεται μία πιο λεπτομερής αναφορά με περισσότερες και 
λεπτομερέστερες πληροφορίες πάνω στο θέμα της κάθε ενότητας. Επίσης υπάρχει 
ενδεικτικό φύλλο αξιολόγησης και παράδειγμα διαθεματικού σχεδίου εργασίας. Μπορεί να 
εκτυπωθεί ή/και να αποθηκευτεί. Ενδεικτικά κείμενα, πεζά ή ποιητικά, ιστορικά ή 
λογοτεχνικά, σχετικά με κάθε σενάριο, που παρέχουν πρόσθετη πληροφόρηση ή 
πραγμάτευση ενός θέματος από διαφορετικές οπτικές, και μπορούν να αξιοποιηθούν κατά 
την κρίση του εκπαιδευτικού. 

ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ: Λειτουργεί ως τετράδιο σημειώσεων. Εκτυπώνεται ή/και αποθηκεύεται. 
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ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ: Σύνδεσμος που οδηγεί στην αρχική σελίδα του λογισμικού. 

ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ: Παρουσιάζονται οι εικόνες της κάθε ενότητας.  

ΕΚΤΥΠΩΣΗ: Άμεση εκτύπωση της οθόνης, οποιαδήποτε στιγμή. 

ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ: Παραπέμπει στους συντελεστές δημιουργίας του λογισμικού. 

ΒΟΗΘΕΙΑ: Δίνονται πληροφορίες για τις επιλογές που παρέχει το λογισμικό. 

ΕΞΟΔΟΣ: Σύνδεσμος που διακόπτει την εφαρμογή. 

Κριτήρια Αξιολόγησης Εκπαιδευτικού Λογισμικού 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό είναι μια ειδική κατηγορία του λογισμικού εφαρμογών, που 
μπορεί να εμπλουτίσει την εκπαιδευτική διαδικασία και να την καταστήσει εξαιρετικά 
αποτελεσματική για τον μαθητή (Παναγιωτακόπουλος, Πιερρακέας & Πιντέλας, 2003). 
Ωστόσο, οι εκπαιδευτικοί πρέπει να γίνουν ικανοί να επιλέγουν το κατάλληλο 
υποβοηθητικό λογισμικό, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις, δεν είναι τόσο το λογισμικό 
από μόνο του που εξασφαλίζει ευεργετικά μαθησιακά αποτελέσματα, όσο η χρήση που 
γίνεται από τους μαθητές με τη βοήθεια του δασκάλου. Ένας δάσκαλος με παιδαγωγικό 
μεράκι, γνώση και φαντασία, μπορεί να μετατρέψει ένα φαινομενικά ασήμαντο ή απλό 
λογισμικό σε ένα θαυματουργό εργαλείο (Ράπτης & Ράπτη, 1998). Τα τελευταία χρόνια έχει 
διαμορφωθεί ένας προβληματισμός και μια αρκετά εκτεταμένη βιβλιογραφία σχετικά με τα 
κριτήρια που χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση των πακέτων των εκπαιδευτικών 
λογισμικών. Αυτά τα κριτήρια διακρίνονται σε δύο ομάδες: 

• Γενικά κριτήρια παιδαγωγικού περιεχομένου (όπως αυτά που χρησιμοποιούν οι 
εκπαιδευτικοί για να κρίνουν κάθε μέσο και κάθε υλικό που χρησιμοποιούν στην 
τάξη για την επίτευξη επιθυμητών διδακτικών στόχων) 

• Κριτήρια τεχνολογικών θεμάτων (που έχουν σχέση περισσότερο με τον υπολογιστή 
και τη χρήση του ως εκπαιδευτικού εργαλείου) (Ράπτης & Ράπτη, 2001). 

Παρακάτω ακολουθεί ένα ερωτηματολόγιο με τη μορφή καταλόγου επιλογής (checklist) για 
την αξιολόγηση του εκπαιδευτικού λογισμικού της Ιστορίας Γ΄ και Δ΄ τάξεων του Δημοτικού 
σχολείου (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2003). 

Ευχρηστία του λογισμικού 

1. Πόσο εύκολα χρησιμοποιήσατε το λογισμικό την πρώτη φορά; 

Καθόλου    Λίγο             Μέτρια      Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Η εγκατάσταση του λογισμικού γίνεται δύσκολη όταν επιλέγουμε να 
ξεκινήσουμε το λογισμικό από το start, διότι όποτε ξεκινάει η λειτουργία του Internet 
Εxplorer περιορίζεται εξ’ αρχής η εκτέλεση δέσμης ενεργειών ή στοιχείων ελέγχου Activex 
με αποτέλεσμα να χρειάζονται ρυθμίσεις: 1η ρύθμιση: κάνουμε κλικ κάτω απ’ τη γραμμή 

√√ 
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μενού όπου μας ενημερώνει ο Internet Explorer και επιλέγουμε: «Να επιτρέπεται 
αποκλεισμένο περιεχόμενο». 2η ρύθμιση: Στο αναδυόμενο παράθυρο «Προειδοποίηση 
ασφαλείας», κάνουμε κλικ στο «Ναι», ως απάντηση στο «Είστε βέβαιοι ότι θέλετε να 
επιτρέψετε σε αυτό το αρχείο να εκτελέσει ενεργό περιεχόμενο;». Αντίθετα, όταν ξεκινάμε 
τη λειτουργία από το Default, τότε το λογισμικό ξεκινά χωρίς κανένα πρόβλημα. 

2. Ήταν εύκολο να καταλάβετε πως λειτουργεί το λογισμικό; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ                Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Είναι πολύ εύκολο, διότι έχει μία πολύ απλή οργάνωση των επιλογών. 
Αλληλεπιδρώντας με το πρώτο «σενάριο», αντιλαμβανόμαστε τον τρόπο λειτουργίας του 
λογισμικού και τον εφαρμόζουμε και στις υπόλοιπες εφαρμογές.  

3. Πόσο εύκολος ήταν γενικά ο χειρισμός του λογισμικού; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ                Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Ήταν πολύ εύκολο αφού μετά την πρώτη περιήγηση στην αρχική ενότητα, 
που χρειάστηκε λίγο χρόνο για την γνωριμία, οι επόμενες ενότητες εξελίσσονταν 
πανομοιότυπα. 

4.Νομίζετε πως οι μαθητές θα μπορέσουν να χειριστούν το λογισμικό εύκολα; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ                Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Εκτός από τη δυσκολία πoυ προβάλλει ο Internet Explorer όπως 
προαναφέραμε, οι μαθητές λόγω της εξοικείωσής τους με τις Νέες Τεχνολογίες δεν θα 
έχουν δυσκολίες, αφού είναι πολύ απλό στη δομή και οργάνωσή του. 

5. Υπήρξαν σημεία δυσλειτουργίας κατά το χειρισμό του λογισμικού; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ              Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε:  

Στη χρήση του για πρώτη φορά, όπως προαναφέρθηκε. 

Κάθε φορά που εισερχόμαστε σε νέα ΕΝΟΤΗΤΑ, στις ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, το ΓΛΩΣΣΑΡΙ, τις 
ΠΗΓΕΣ, το ΒΙΒΛΙΟ ΔΑΣΚΑΛΟΥ, το ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ, τους ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ, την ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗ, 
τη ΒΟΗΘΕΙΑ, πρέπει να επιτρέπουμε το ενεργό αρχείο Activex, αλλιώς δεν έχουμε τη 
δυνατότητα επιστροφής από την εφαρμογή ή εξόδου από το λογισμικό, αφού η οθόνη 
παγώνει. Τα παραπάνω, όμως, δεν ισχύουν αν ξεκινήσουμε την εφαρμογή από το Default. 

Στις δραστηριότητες, το παράθυρο διαλόγου είναι μικρό και δεν μεγιστοποιείται, ενώ, 
επιπλέον, δεν φαίνεται ολόκληρη η εργασία παρά μόνο με μετακίνηση της μπάρας πάνω – 
κάτω, (π.χ. στην ενότητα της Προϊστορίας και στη δραστηριότητα 11 του Κυκλαδικού 
πολιτισμού). 
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Στις δραστηριότητες με κινούμενη εικόνα, πατώντας το κουμπί «εκκίνηση», η εργασία δεν 
προχωράει (π.χ. δραστηριότητα 2 στη Μυθολογία στην ενότητα «Οι περιπέτειες του 
Οδυσσέα»). 

Δεν εκτυπώνονται (απευθείας με την επιλογή «εκτύπωση») ολόκληρα τα ΦΥΛΛΑ 
ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ, τα κείμενα του ΒΙΒΛΙΟΥ ΔΑΣΚΑΛΟΥ, οι ΠΗΓΕΣ, η ΒΟΗΘΕΙΑ και οι 
ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ. 

Το ΣΗΜΕΙΩΜΑΤΑΡΙΟ δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί, αφού δεν προχωράει ο κέρσορας στην 
δεύτερη σειρά και όταν πατήσεις Enter σε παραπέμπει σε εκτύπωση. Επιπλέον, δεν 
αποθηκεύεται και δεν υπάρχει δυνατότητα μεγιστοποίησης της μικρής γραμματοσειράς. 

Οι εικόνες της ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ, αφού μεγιστοποιηθούν, κλείνουν με κλικ επάνω τους. 

Επιπλέον, οι εικόνες της ΠΙΝΑΚΟΘΗΚΗΣ δεν έχουν επιλογή «εκτύπωση» και είναι μικρές.  

Οι χάρτες που υπάρχουν στην εφαρμογή δεν εκτυπώνονται. 

Δεν υπάρχει δυνατότητα διακοπής της ροής του ήχου (μουσικής/αφήγησης) με επιλογή 
μέσα στην εφαρμογή παρά μόνο κλείνοντας τα ηχεία του υπολογιστή. 

Εκτός από την αρχική σελίδα, δεν υπάρχει επιλογή επιστροφής στην προηγούμενη σελίδα 
σε πολλά σημεία. 

Στο ΓΛΩΣΣΑΡΙ δεν υπάρχει το λήμμα «Ηρακλής», το οποίο είναι «θερμή λέξη» σε πολλές 
σελίδες του πρώτου σεναρίου. 

Στις ΠΗΓΕΣ, πολλές από τις ιστοσελίδες που προτείνονται, δε λειτουργούν, π.χ. 
http://www.kat.gr/kat/history/Txt/Cl/Odyssey/Odyssey.htm. 

Περιεχόμενο/Διδακτική 

6. Το λογισμικό είναι εναρμονισμένο με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του 
αντίστοιχου μαθήματος; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ              Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Στις ενότητες που καλύπτει το λογισμικό είναι ικανοποιητικά εναρμονισμένο 
αν εξαιρέσουμε την έλλειψη βιωματικής και συνεργατικής μάθησης χωρίς την παρέμβαση 
του δασκάλου. Ο σχεδιασμός του έχει γίνει σύμφωνα με τις προδιαγραφές του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου και τις απαιτήσεις του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραμμάτων Σπουδών, καθώς και του Αναλυτικού Προγράμματος Σπουδών Ιστορίας για 
τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις του Δημοτικού Σχολείου. Κατά συνέπεια στηρίζεται στη σχετική 
στοχοθεσία και μεθοδολογία διδασκαλίας του μαθήματος της Ιστορίας των συγκεκριμένων 
τάξεων. Δεν επιχειρεί να αντικαταστήσει το σχολικό βιβλίο, αλλά να εμπλουτίσει και να 
διευρύνει τους διδακτικούς στόχους και να δημιουργήσει περιβάλλον μάθησης ευχάριστο 
και δημιουργικό (Παναγιωτακόπουλος κ.ά., 2003). 
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7. Το περιεχόμενο του λογισμικού παρουσιάζει πληρότητα στη διδασκαλία των εννοιών; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ             Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Οι έννοιες διδάσκονται με σαφήνεια, χωρίς διαστρεβλώσεις ή παραλείψεις 
και αντιστοιχούν στην ηλικία και το γνωσιακό επίπεδο των μαθητών. Βέβαια, το 
περιεχόμενο του λογισμικού είναι ελλιπές σε σχέση με το περιεχόμενο των βιβλίων.  

8. Δίνει τη δυνατότητα στο μαθητή για διαθεματική προσέγγιση της γνώσης; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ             Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: H διαθεματική προσέγγιση της γνώσης είναι αρκετά ικανοποιητική, ιδιαίτερα 
στις δραστηριότητες που ακολουθούν την πρώτη φάση της διδασκαλίας των ενοτήτων, 
πολύ δε περισσότερο στα φύλλα εργασίας που περιλαμβάνονται στο βιβλίο του Δασκάλου. 
Για παράδειγμα, υπάρχουν δραστηριότητες στις οποίες είναι σαφής η πρόθεση να 
συνδυαστούν οι ιστορικές γνώσεις των μαθητών με εμπειρίες και γνώσεις από την 
καθημερινή ζωή, από το χώρο των εικαστικών και το μάθημα της Γλώσσας (π.χ. στην 
ενότητα της Προϊστορίας στη δραστηριότητα 12 του Κυκλαδικού πολιτισμού). 

9. Η πληροφορία παρέχεται στο μαθητή με τρόπο επιστημονικό και αντικειμενικό; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια                 Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Οι πληροφορίες είναι εμπεριστατωμένες βιβλιογραφικά χωρίς όμως 
προεκτάσεις στο συμβολισμό των μύθων.  

10. Το περιεχόμενο ανταποκρίνεται στους μαθησιακούς στόχους του προγράμματος 
σπουδών; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ             Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Κατά τη στοχοταξινομία του Bloom (Bloom,1956), το πρόγραμμα 
ανταποκρίνεται περισσότερο σε στόχους γνώσης, κατανόησης και εφαρμογής και λιγότερο 
σε στόχους ανάλυσης, σύνθεσης και αξιολόγησης. Αυτό είναι απόλυτα κατανοητό, αφού το 
συγκεκριμένο λογισμικό απευθύνεται σε μαθητές 8-10 ετών και βασίζεται σε 
δραστηριότητες εξάσκησης και πρακτικής. 

11. Ο τρόπος δόμησης και οργάνωσης της πληροφορίας είναι εμφανής; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ               Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Ο τρόπος δόμησης και οργάνωσης της πληροφορίας είναι εμφανής, χωρίς 
αποσπασματική παρουσίαση και τα θέματα ακολουθούν μια λογική σειρά χωρίς κενά. 

12. Υπάρχει ισορροπία μεταξύ των διαφόρων «μέσων» (εικόνα, κινούμενη εικόνα, βίντεο) 
παρουσίασης της πληροφορίας; 
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Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ                  Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Το λογισμικό για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις είναι μια πολυμεσική εφαρμογή που 
συνδυάζει κείμενο, ήχο, μουσική καθώς και σταθερή και κινούμενη εικόνα. Την κινούμενη 
εικόνα, ωστόσο,  το συναντάμε σε λίγες δραστηριότητες όπως οι 17 και 18 της ενότητας «Οι 
άθλοι του Ηρακλή». Αντίθετα, δεν συναντούμε πουθενά στην εφαρμογή, βίντεο. 

13. Υπάρχει συνέπεια στους όρους και τα σύμβολα που χρησιμοποιούνται στο λογισμικό; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ                 Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Οι όροι και τα σύμβολα ακολουθούν με παρόμοιο τρόπο προσαρμοσμένοι 
νοηματικά σε κάθε ενότητα.  

14. Το περιεχόμενο είναι απαλλαγμένο από γλωσσικά προβλήματα; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ                 Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Δεν υπάρχουν γλωσσικά λάθη ή ασάφειες. 

15. Το περιεχόμενο είναι συνδεδεμένο με γεγονότα της καθημερινής ζωής των μαθητών; 

Καθόλου      Λίγο                    Μέτρια      Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Υπάρχει σύνδεση σε μικρό βαθμό με γεγονότα της καθημερινής ζωής. 
Γίνονται αναφορές σε κάποιες δραστηριότητες (π.χ. αρχαία και σύγχρονα Ολυμπιακά 
αθλήματα) αλλά δεν είναι αρκετές. 

16. Το περιεχόμενο τηρεί τις αξίες της κοινωνικής και πολιτισμικής ισότητας, της ανοχής 
στο διαφορετικό και της ειρηνικής συμβίωσης ; 

Καθόλου              Λίγο             Μέτρια      Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Δεν υπάρχουν τέτοιες αναφορές στο περιεχόμενο και μάλλον δεν 
εξυπηρετείται ένας τέτοιος στόχος, αν και δεν υπάρχουν αρνητικές αναφορές.  

16. Οι ασκήσεις, δραστηριότητες ή/και εργασίες που περιέχει ανταποκρίνονται στους 
μαθησιακούς στόχους; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια                  Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Οι διδακτικοί και μαθησιακοί στόχοι, σε ένα ικανοποιητικό βαθμό, 
απορρέουν από τις διδακτικές απαιτήσεις των αντίστοιχων ενοτήτων και έχουν σχεδιαστεί 
με βάση το περιεχόμενο και τους ειδικούς στόχους του Αναλυτικού Προγράμματος 
Σπουδών και του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου Προγραμμάτων Σπουδών του 
Παιδαγωγικού Ινστιτούτου. Ωστόσο, οι περισσότερες δραστηριότητες είναι σειριακές και 
κλειστές και δεν διευκολύνουν τη συνεργατική μάθηση (παρά μόνο στα φύλλα εργασίας 
του βιβλίου του Δασκάλου). Επίσης, κάποιες είναι μονότονες και οι μαθητές χάνουν 
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γρήγορα το ενδιαφέρον.  

17. Δημιουργούνται κίνητρα στο μαθητή για να ασχοληθεί με το λογισμικό; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια                 Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα επιλογής προσωπικών διαδρομών στους 
μαθητές, απουσιάζουν, ωστόσο, τα ισχυρά εσωτερικά κίνητρα μάθησης, επειδή το 
περιεχόμενο είναι μονότονο και πληκτικό, αν δεν παρέμβει ο δάσκαλος (Βοσνιάδου, 2006). 

18. Το περιεχόμενο προκαλεί και ενθαρρύνει την ενεργητική προσέγγιση της γνώσης; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια                Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Το λογισμικό δίνει τη δυνατότητα της ανακάλυψης της γνώσης, κυρίως μέσα 
από το σχήμα δοκιμής/πλάνης, αλλά δεν ευνοεί τη λήψη αποφάσεων και την ανάπτυξη της 
κριτικής σκέψης.  

19. Ο μαθητής μπορεί να ελέγξει τη ροή παρουσίασης της πληροφορίας; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ                  Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Μπορεί να σταματήσει τη ροή της πληροφορίας όποτε θέλει και να ελέγξει 
την ποσότητα της πληροφορίας που δέχεται. 

20. Παρέχονται εναλλακτικές διαδρομές πλοήγησης στο περιεχόμενο του λογισμικού; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια              Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Η πλοήγηση στο λογισμικό των Γ΄ και Δ΄ τάξεων είναι κυρίως σειριακή. Όμως, 
δεν υπάρχει χάρτης πλοήγησης για να προσδιορίζει ο μαθητής τη θέση του μέσα στο 
λογισμικό και να μπορεί να δημιουργεί την προσωπική του διαδρομή με σχετική ευελιξία, 
ακόμη και να επαναλαμβάνει μια διαδρομή όποτε το κρίνει απαραίτητο. 

21. Τα μέσα παρουσίασης της πληροφορίας ενισχύουν το μαθητή για να μάθει; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια             Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Οι σύνδεσμοι με ιστότοπους αυξάνουν την ανακαλυπτική διάθεση και το 
ενδιαφέρον των μαθητών, ωστόσο, οι πληροφορίες στο μεγαλύτερο μέρος του λογισμικού 
παρουσιάζονται με τρόπο μονότονο και οι μαθητές οδηγούνται σε πλήξη.  

Αισθητική - Ποιότητα μέσων 

22. Η ποιότητα των «μέσων» (εικόνων, κινούμενων εικόνων, βίντεο) είναι καλή; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια              Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Στο λογισμικό δεν υπάρχουν βίντεο και οι κινούμενες εικόνες είναι 
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ελάχιστες. Οι εικόνες αρκετές φορές σκεπάζονται από το κείμενο κι έτσι γίνονται 
δυσδιάκριτες. Οι εικόνες στην Πινακοθήκη δεν μεγιστοποιούνται και οι χάρτες είναι μικροί 
και δυσανάγνωστοι. Οι εικόνες που προέρχονται από σάρωση είναι κακής ποιότητας, δεν 
αποθηκεύονται και δεν εκτυπώνονται από εμφανές σημείο. 

23.Η χρωματική εμφάνιση της οθόνης είναι καλή; 

Καθόλου      Λίγο               Μέτρια      Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Η χρωματική εμφάνιση της οθόνης σε πολλές περιπτώσεις είναι πολύ 
σκούρα και θολή.  

24.Το κείμενο είναι ευδιάκριτο; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια             Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Το κείμενο, στο μεγαλύτερο μέρος παρουσίασης του περιεχομένου του 
λογισμικού, καλύπτει τμήμα της εικόνας και οι αντιθέσεις των χρωμάτων της 
γραμματοσειράς του κειμένου και του φόντου της εικόνας δημιουργούν κάποιες δυσκολίες 
στην ανάγνωσή του. 

25. Ο σχεδιασμός και η εμφάνιση γενικά της οθόνης είναι καλή αισθητικά; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια             Πολύ      Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: H οθόνη του λογισμικού δε μεγιστοποιείται πλήρως, ώστε να καλύπτει 
ολόκληρη την οθόνη (fullscreen) και να είναι πιο ευδιάκριτη από τους μαθητές. Ωστόσο, σε 
κάποιες θέσεις ο σχεδιασμός και η εμφάνιση της οθόνης είναι καλύτερη σε σχέση με 
κάποιες άλλες. 

26.Υπάρχει συνοχή στην εμφάνιση της οθόνης σε κάθε ενότητα; 

Καθόλου      Λίγο      Μέτρια      Πολύ              Πάρα Πολύ  

Αιτιολογείστε: Σε κάθε ενότητα τα χρησιμοποιούμενα μηνύματα, εικονίδια και σύμβολα 
είναι σαφή και κατανοητά και κάθε τμήμα τους υλοποιεί μια συγκεκριμένη ακολουθία 
εφαρμογών.  

Συνολική αποτύπωση 

Το λογισμικό της Ιστορίας για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις Δημοτικού είναι κατά κανόνα σύστημα 
εξάσκησης και πρακτικής πολυμεσικού περιεχομένου, κλειστού τύπου (εμπεριέχει δηλ. 
δεδομένο περιεχόμενο, υποστηρίζει συγκεκριμένα σενάρια χρήσης και δεν ευνοεί εύκολα 
διαφοροποιήσεις στη διδακτική παρέμβαση) και αφορά κυρίως γνώσεις και δεξιότητες 
χαμηλού επιπέδου που αναπτύσσονται στο πλαίσιο διδασκαλίας της ελληνικής μυθολογίας, 
προϊστορίας, πρωτοϊστορίας και αρχαίας ελληνικής ιστορίας (Μπαλκίζας,2008). Πρόκειται 
για ένα διδακτικό μέσο που υποστηρίζει με εποπτικό τρόπο ή υποκαθιστά τον εκπαιδευτικό 
(αφού αναλαμβάνει μέρος της διαδικασίας αξιολόγησης) και επιτρέπει στον μαθητή να 
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εξασκηθεί σε γνώσεις και δεξιότητες. Όπως όλα τα συστήματα εξάσκησης και πρακτικής, 
έτσι και το συγκεκριμένο, στοχεύει σε μαθητές ή χρήστες που είναι ήδη εξοικειωμένοι σε 
κάποιο βαθμό με το αντικείμενο διδασκαλίας. Με άλλα λόγια, δε στοχεύει στην παροχή 
νέας πληροφορίας αλλά στον έλεγχο των αποκτηθέντων γνώσεων (Παναγιωτακόπουλος, 
κ.ά., 2003). Οι προσδοκώμενες απαντήσεις στο συγκεκριμένο πρόγραμμα άσκησης και 
πρακτικής εφαρμογής είναι συχνά ιδιαίτερα απλές και δεν απαιτούν παρά το πάτημα ενός 
πλήκτρου (πιθανώς η απάντηση να είναι και τυχαία). Οι αναλύσεις των απαντήσεων από το 
σύστημα είναι επίσης στοιχειώδεις και δίνουν άμεση ανατροφοδότηση (feedback), της 
μορφής «σωστό-λάθος». 

Βέβαια, παρά την γραμμική πλοήγηση που προσφέρει το λογισμικό, ο μαθητής μπορεί να 
επιλέγει μεταξύ εναλλακτικών διαδρομών, γεγονός που του επιτρέπει να καλλιεργεί την 
ικανότητά του για αυτόνομη απόκτηση γνώσεων και ερμηνεία γεγονότων και παράλληλα 
δίνει τη δυνατότητα στον δάσκαλο να πειραματιστεί σε νέες διδακτικές μεθόδους και 
άλλου τύπου παρεμβάσεις. Επιπλέον, καθώς το λογισμικό έχει οικοδομηθεί βάσει της ιδέας 
της προσομοίωσης μετακινήσεων στο γεωγραφικό χώρο, δίνει τη δυνατότητα σε κάθε 
μαθητή στο αρχικό στάδιο κάθε σεναρίου να «παίξει» ένα παιχνίδι γνώσεων, ενώ στα 
υπόλοιπα μπορεί να αποφασίσει ο ίδιος ή ο εκπαιδευτικός το χρόνο και τον τρόπο με τον 
οποίο θα ασχοληθεί με όσα προτείνονται από το λογισμικό (δραστηριότητες, «επισκέψεις» 
στις βάσεις δεδομένων, φύλλα εργασίας-αξιολόγησης, σχέδια εργασίας) (Δάλκος, κ.ά., 
2005). Ένα επιπλέον θετικό στοιχείο του συγκεκριμένου εκπαιδευτικού λογισμικού είναι το 
γεγονός ότι υπάρχει το User Manual της εφαρμογής, το οποίο είναι ένας πολύ χρήσιμος 
οδηγός για την πλοήγηση στο πρόγραμμα.  

Συμπεράσματα/Προτάσεις αξιοποίησης του λογισμικού στην καθημερινή πρακτική 

Η χρήση και η ανάλογη αξιοποίηση του λογισμικού της Ιστορίας για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις 
θεωρείται ένα συμπληρωματικό αλλά και ταυτόχρονα απαραίτητο μέσο διδασκαλίας. Ο 
κατάλληλα επιμορφωμένος στις ΤΠΕ και προετοιμασμένος δάσκαλος μπορεί να επιλέγει τις 
κατάλληλες διδακτικές δραστηριότητες, ώστε η χρήση του να κάνει τη διδασκαλία εύστοχη 
και ενδιαφέρουσα για τους μαθητές και τον ίδιο (Ράπτης & Ράπτη, 2001). Οι 
προσομοιώσεις ταξιδιών και οι «επισκέψεις» τόπων, που συντελούνται στο «παιχνίδι» του 
λογισμικού, μπορεί να παίξουν το ρόλο της διαγνωστικής αξιολόγησης των μαθητών, 
ελέγχοντας τις προϋπάρχουσες γνώσεις τους. Ταυτόχρονα, όμως, επιτρέπεται στους 
μαθητές να προβαίνουν οι ίδιοι ή με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού σε διαμορφωτική 
αυτοαξιολόγηση και σε ανατροφοδότηση, με τις «επισκέψεις» τους στο Γλωσσάρι ή την 
Πινακοθήκη, από όπου μπορούν να αντλούν πρόσθετες πληροφορίες (Δάλκος, κ.ά., 2005). 
Κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες μπορούν να βοηθήσουν τους μαθητές να 
αναπτύξουν ιστορικές δεξιότητες, όπως είναι η παρατήρηση εικόνων και η 
αποκωδικοποίηση οπτικών μηνυμάτων, να διερευνήσουν, να ταξινομήσουν και να 
αξιολογήσουν ιστορικές – αρχαιολογικές πληροφορίες, στηριζόμενοι σε κειμενικό και 
οπτικοακουστικό υλικό. Με παιγνιώδεις τρόπους (π.χ. puzzle) οι μαθητές έρχονται σε 
επαφή με τις πηγές της ιστορίας και συνειδητοποιούν την αξία των αρχαιολογικών 
ευρημάτων. Συγκεκριμένα, το λογισμικό της Ιστορίας για τις Γ΄ και Δ΄ τάξεις μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ως: 
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• εργαλείο συλλογής πληροφοριών από έγκυρες ηλεκτρονικές διευθύνσεις. 
• εργαλείο ανεύρεσης φωτογραφικού υλικού (μέσα από την Πινακοθήκη). 
• εργαλείο ανάλυσης, αποκωδικοποίησης και αξιολόγησης πληροφοριών. 
• εργαλείο δημιουργίας και παρουσίασης συνθετικών εργασιών (π.χ. εφημερίδων).  
• εργαλείο για ενεργό συμμετοχή των μαθητών μέσα από ανακαλυπτικά παιχνίδια. 
• μέσο ανάπτυξης ομαδοσυνεργατικών δραστηριοτήτων, κατά το πρότυπο των 

φύλλων εργασίας του βιβλίου του Δασκάλου, με στόχο την κοινωνικοποίηση των 
μαθητών και τη δημιουργία θετικού κλίματος μέσα στη σχολική τάξη. 

• εύχρηστο παιδαγωγικό μέσο που δίνει τη δυνατότητα στον εκπαιδευτικό να το 
προσαρμόσει σύμφωνα με τους μαθησιακούς στόχους που έχει θέσει. 

• μέσο που δημιουργεί κίνητρα μάθησης και συμβάλλει στην προσέγγιση της γνώσης 
με τρόπο ελκυστικότερο. 
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Αξιολόγηση της επιμόρφωσης ΤΠΕ Β΄ Επιπέδου. Οι απόψεις των εκπαιδευτικών φυσικών 
επιστημών. Η περίπτωση των νομών Δράμας και Ροδόπης. 

Μπακόπουλος Νικόλαος 
Εκπαιδευτικός Β/θμιας εκπαίδευσης 

nikosbakopoulos89@gmail.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη διερεύνηση των απόψεων των εκπαιδευτικών φυσικών ε-
πιστημών σχετικά με την αξιολόγηση της επιμορφωτικής διαδικασίας β΄ επιπέδου. Συμμετέ-
χοντες ήταν σαράντα (40) επιμορφούμενοι καθηγητές φυσικών επιστημών που είχαν ολο-
κληρώσει την επιμόρφωση στους νομούς Δράμας και Καβάλας. Τα κυριότερα ευρήματα της 
έρευνας ήταν ότι οι εκπαιδευτικοί που παρακολούθησαν την επιμορφωτική δράση την απο-
τιμούν και γενικά πολύ θετικά αλλά και ειδικότερα στη βοήθεια που τους προσέφερε στη 
χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών και εκπαιδευτικών σεναρίων στην εκπαιδευτική πράξη. Θε-
ωρούν απαραίτητη τη χρήση Τ.Π.Ε στη διδακτική πράξη και αν κ δεν έχουν κάνει αρκετή 
χρήση στο παρελθόν, μετά την επιμόρφωση αισθάνονται ικανοί να την εντάξουν στη διδα-
κτική πράξη. 

Λέξεις– Κλειδιά: Επιμόρφωση εκπαιδευτικών, Τ.Π.Ε, απόψεις καθηγητών φυσικών επιστη-
μών  

Εισαγωγή 

Στις μέρες μας, στα πλαίσια της Κοινωνίας της Πληροφορίας και της ενσωμάτωσης των Τε-
χνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας στην εκπαιδευτική πράξη κρίνεται ως υψηλή προ-
τεραιότητα όχι μόνο η συνεχής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών αλλά και η αξιολόγηση των 
επιμορφωτικών αυτών προγραμμάτων .Η αξιολόγηση αυτή βασιζόμενη στη μέτρηση και την 
ανάλυση των απόψεων των συμμετεχόντων-εκπαιδευτικών αναγνωρίζεται ότι κρίνεται απα-
ραίτητη αφού αυτή μπορεί, αποτελώντας μηχανισμό ανατροφοδότησης, να συμβάλει στη 
βελτίωσης της ποιότητας του επιμορφωτικού προγράμματος αλλά και γενικότερα του εκπαι-
δευτικού συστήματος (Ματσαγγούρας, 2003 ·Χασάπης, 2000).  

Αν και είναι διαπιστωμένη και βιβλιογραφικά αποδεδειγμένη η σημασία της επιμόρφωσης 
στις ΤΠΕ δεν είναι εξίσου αυτονόητο και η επιτυχία αυτών των επιμορφωτικών προγραμμά-
των. Μετά αρκετά χρόνια επιμόρφωσης φαίνεται ότι τα προγράμματα αυτά δεν ήταν αποτε-
λεσματικά και ότι ίσως δεν είχαν ληφθεί υπόψη οι ανάγκες των επιμορφούμενων εκπαιδευ-
τικών (Giavrimis, Papastamatis, Valkanos και Anastasiou 2011 ·Γιαβρίμης , 2013).Είναι επίσης 
βιβλιογραφικά αποδεδειγμένη η ελλιπής επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στην εφαρμογή 
των Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και η γενικά ανεπαρκής και περιορισμένη α-
ποτελεσματικότητα των επιμορφωτικών προγραμμάτων αφού ίσως σε αυτά δεν είχαν ληφ-
θεί υπόψη οι ανάγκες των εκπαιδευτικών (Giavrimis et al, 2011 · Γιαβρίμης 2013). (Kiridis, 
Drossos & Tsakiridou, 2006). Έτσι η κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε αυτές είναι ζωτικής ση-
μασίας και κρίνεται αναγκαίο ο σχεδιασμός αποτελεσματικών προγραμμάτων που θα λαμ-
βάνουν υπόψη τους τις διαπιστωμένες επαγγελματικές ανάγκες των εκπαιδευτικών.(Μαυρο-
γιώργος, 1999 · Ματσαγγούρας, 2005). 
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Η αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων στις Τ.Π.Ε που έχουν υλοποιηθεί μέχρι σή-
μερα έδειξε ότι παρέχει χρήσιμη ανατροφοδότηση για την ερμηνεία της παρούσας κατάστα-
σης και για τον μελλοντικό επιμορφωτικό σχεδιασμό. Με ζητούμενο την αποτελεσματικότητα 
αυτών των επιμορφωτικών προγραμμάτων και τη διερεύνηση των πραγματικών επιμορφω-
τικών τους αναγκών οι εκπαιδευτικοί εκφράζουν τις απόψεις τους για την αξιολόγηση των 
επιμορφωτικών προγραμμάτων. Κάνοντας ανασκόπηση της βιβλιογραφίας πάνω στις από-
ψεις των εκπαιδευτικών για την αξιολόγηση των επιμορφωτικών προγραμμάτων Τ.Π.Ε δια-
πιστώσαμε την απουσία ερευνών σχετικά με τις απόψεις των καθηγητών των φυσικών επι-
στημών για το θέμα αυτό. Αν και άλλες έρευνες που αφορούν εκπαιδευτικούς πρωτοβάθ-
μιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης αλλά και άλλων ειδικοτήτων έχουν ανοίξει το δρόμο για 
τη διερεύνηση του συγκεκριμένου θέματος ,επειδή υπάρχει αυτό το κενό στη βιβλιογραφία 
θα είναι χρήσιμο να επεκτείνουμε την Έρευνα και στους εκπαιδευτικούς φυσικών επιστημών. 
Η αποτύπωση των απόψεων τους θα εξυπηρετήσει την κάλυψη των αναγκών τους και θα 
παράσχει χρήσιμη ανατροφοδότηση για όλους προκειμένου η επιμορφωτική αλλά και η εκ-
παιδευτική διαδικασία να είναι περισσότερο αποτελεσματική. 

Aνασκόπηση βιβλιογραφίας 

Από τη βιβλιογραφική επισκόπηση ερευνών που αφορούν γενικά εκπαιδευτικούς πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης διαπιστώνουμε ότι αναδύεται η μεγάλη αξία της επι-
μόρφωσης για την εξέλιξη των εκπαιδευτικών και ότι οι Τ.Π.Ε αποτελούν ένα χρήσιμο εργα-
λείο στην εκπαιδευτική διαδικασία. Εντούτοις οι εκπαιδευτικοί δηλώνουν πως δεν είναι υ-
περβολικά ικανοποιημένοι αλλά ελάχιστα θετικοί από την επιμόρφωση τους στις ΤΠΕ. (Τσου-
ρούλα, Ρες και Βαρσαμίδου ,2005 · Παπανικολάου και Τζιμογιάννης, 2005 · Μαλέτσκου, Πε-
νέκελη, Ζίκου, Μπλιούμη και Ραρρά ,2009).Παρά όμως την αναγνώριση της αξίας της επιμόρ-
φωσης από μέρους των εκπαιδευτικών όλων των βαθμίδων και ειδικοτήτων, σχεδόν σε όλες 
τις έρευνες διατυπώνονται αμφιβολίες ως προς την αποτελεσματικότητα της στη διδακτική 
αξιοποίηση ΤΠΕ στην τάξη και φαίνεται ότι οι εκπαιδευτικοί δεν κάνουν χρήση της στη σχο-
λική πράξη ή και αν κάνουν αυτή είναι μικρή και προβληματική . Έτσι σε τελευταίες έρευνες 
(Giavrimis et al. ·2011.Γιαβρίμης, 2013) τίθενται εύλογα πάλι αμφιβολίες για την αποτελε-
σματικότητα και το σχεδιασμό των επιμορφωτικών αυτών προγραμμάτων.  

Στις ελάχιστες έρευνες για τις απόψεις των καθηγητών Φυσικών Επιστημών (Πολίτη, Ρούσου, 
Καραμάνη και Τσαούση 2000 ·Λεγοντή,2010) για την αξιολόγηση του επιμορφωτικού προ-
γράμματος ΤΠΕ φαίνεται ότι τα ευρήματα είναι παρόμοια και καθόλου ενθαρρυντικά. Αν και 
θα έπρεπε ίσως οι καθηγητές αυτοί λόγω της ειδικότητάς τους (σχέση Τ.Π.Ε με αντικείμενό 
τους ,μεγάλος αριθμός εκπαιδευτικών λογισμικών) να είναι περισσότερο θετικοί στην αξιο-
λόγηση της επιμόρφωσης και στη χρήση και αξιοποίηση των Τ.Π.Ε στη τάξη, εντούτοις εμφα-
νίζονται οριακά ικανοποιημένοι από τα προγράμματα αυτά σε σχέση με τους καθηγητές άλ-
λων ειδικοτήτων.  

Έτσι αναδεικνύεται η ανάγκη α) διερεύνησης των επιμορφωτικών αναγκών των καθηγητών 
Φυσικών Επιστημών μέσω της αποτύπωσης των απόψεων τους για την αξιολόγηση των επι-
μορφωτικών προγραμμάτων Τ.Π.Ε αφού υπάρχει κενό στην Έρευνα β) διερεύνησης της απο-
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τελεσματικότητας των επιμορφωτικών αυτών προγραμμάτων για αυτή την ειδικότητα καθη-
γητών αφού, όπως και για όλους τους εκπαιδευτικούς, μετά από σχεδόν δέκα χρόνια επιμόρ-
φωσης Τ.Π.Ε, υπάρχουν δυσκολίες στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχολική τάξη. 

Στο πλαίσιο λοιπόν της αξιολόγησης των προγραμμάτων ΤΠΕ η έρευνα μας θα αξιολογήσει 
το επιμορφωτικό πρόγραμμα της τέταρτης (4ης) περιόδου επιμόρφωσης (Απρίλιος – Νοέμ-
βριος 2013) β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε βασιζόμενη στη μέτρηση και στην ανάλυση των απόψεων των 
καθηγητών των φυσικών επιστημών που συμμετείχαν στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης 
των νομών Δράμας και Ροδόπης. Η ερευνητική καταγραφή των προσωπικών αντιλήψεων των 
συμμετεχόντων και η διερεύνηση της ικανοποίησής τους απέναντι σε διάφορες πτυχές της 
επιμορφωτικής διαδικασίας θα είναι θετική αφού θα καλύψει ένα κενό στη βιβλιογραφία και 
θα καταγραφούν για πρώτη φορά τα αποτελέσματα αυτής της επιμορφωτικής περιόδου. 

Σκοπός –Ερευνητικά ερωτήματα-Υποθέσεις 

 Σκοπός της εργασίας αυτής είναι η α) παρουσίαση των πρώτων αποτελεσμάτων της τέταρτης 
επιμορφωτικής περιόδου (Απρίλιος – Νοέμβριος 2013) β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε καταγράφοντας τις 
απόψεις των εκπαιδευτικών φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση του επιμορφωτικού 
προγράμματος. β) διερεύνηση των πραγματικών εκπαιδευτικών τους αναγκών προκειμένου 
να σχεδιαστούν αποτελεσματικά επιμορφωτικά προγράμματα αλλά και καταγραφή τυχόν 
προτάσεων τους για μελλοντικά επιμορφωτικά προγράμματα. Τα ερευνητικά ερωτήματα 
που συμπεριλήφθηκαν στο εργαλείο συλλογής δεδομένων είναι τα εξής :1) Πώς αξιολογούν 
γενικά οι εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών το επιμορφωτικό πρόγραμμα ΤΠΕ επιπέδου που 
παρακολούθησαν; 2) Σε ποιο βαθμό είναι ικανοποιημένοι γενικά από την επιμόρφωση και 
ειδικά στη βοήθεια που τους προσέφερε ως προς τη διδακτική αξιοποίηση των ΤΠΕ στη σχο-
λική τάξη; 3)Πόσο συχνά οι συμμετέχοντες (στα προγράμματα) εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν 
και εντάσσουν τα εκπαιδευτικά λογισμικά και τις Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία; 4) 
Ποιο είναι το μοντέλο επιμόρφωσης που θα ταίριαζε με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά 
τους και ποιες είναι προτάσεις τους για μελλοντικά επιμορφωτικά προγράμματα ;Η ερευνη-
τική υπόθεση της έρευνας είναι η εξής: Οι καθηγητές φυσικών επιστημών λόγω ειδικότητας 
έχουν πολύ θετική άποψη για τη αξιολόγηση του επιμορφωτικού προγράμματος ΤΠΕ και κά-
νουν χρήση σε μεγάλο βαθμό των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 

Μεθοδολογικό πλαίσιο έρευνας 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε το χρονικό διάστημα Απρίλιος 2014 – Ιούνιος 2014.Για την 
πραγματοποίηση της δόθηκαν συνολικά 40 ερωτηματολόγια, τα οποία αντιστοιχούν στο 
100% του δείγματος το οποίο αποτελούσαν εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών οι οποίοι 
κατά τα έτη 2013-14 συμμετείχαν στο επιμορφωτικό πρόγραμμα της 4ης περιόδου επιμόρ-
φωσης (Απρίλιος – Νοέμβριος 2013) β΄ επιπέδου ΤΠΕ στα Κέντρα Στήριξης Επιμόρφωσης των 
νομών Δράμας και Ροδόπης. Για την υλοποίηση της έρευνας και τη συγκέντρωση των δεδο-
μένων επιλέγεται η ποσοτική μέθοδος και ειδικότερα αυτή της δειγματοληψίας χωρίς πιθα-
νότητα αφού το δείγμα είναι βολικό διαθέσιμο και αντιπροσωπευτικό για αυτό που θέλουμε 
να μελετήσουμε. Το ερωτηματολόγιο της έρευνας περιλαμβάνει δύο τύπου ερωτήσεις κλει-
στού και ανοικτού τύπου βασισμένες σε τέσσερις θεματικούς άξονες που αφορούν 1) δημο-
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γραφικά και άλλα ατομικά στοιχεία των εκπαιδευτικών 2) καταγραφή των απόψεων τους γε-
νικά απέναντι στην αξιολόγηση της επιμόρφωσης β΄επιπέδου στις ΤΠΕ καθώς και ειδικότερα 
στη διδακτική αξιοποίησή τους. 3)αποτύπωση εμπειριών και απόψεων του επιμορφούμενου 
εκπαιδευτικού σχετικά με την επιμόρφωση στις ΤΠΕ και στη χρησιμότητά της. 4) ερωτήσεις 
ανοικτού τύπου(ποιοτικά δεδομένα) προκειμένου ο εκπαιδευτικός να έχει τη δυνατότητα ε-
λεύθερης απάντησης για κάποια αρνητικά ή θετικά του προγράμματος καθώς και τη διατύ-
πωση προτάσεων για ένα μελλοντικό μοντέλο επιμόρφωσης που θα ικανοποιούσε τις ανά-
γκες τους. Οι απαντήσεις στις ερωτήσεις κλειστού τύπου δόθηκαν στην πεντάβαθμη μεγάλης 
αξιοπιστίας στις μετρήσεις κλίμακα Likert.( πάρα πολύ- πολύ -αρκετά- λίγο- καθόλου-)Τα ε-
ρωτηματολόγια δόθηκαν στους ίδιους η στάλθηκαν με email και συγκεντρώθηκαν αφού έ-
γινε η συμπλήρωσή τους. Η επεξεργασία των στοιχείων που προέκυψαν έγινε με το πακέτο 
Excel της Microsoft. Η στατιστική ανάλυση του συνόλου των δεδομένων έγινε με τη μελέτη 
χωριστά κάθε μίας μεταβλητής, ενώ για την ταυτόχρονη παρουσίαση δύο μεταβλητών, χρη-
σιμοποιήθηκαν πίνακες και σχετικές γραφικές παραστάσεις . 

Αποτελέσματα της έρευνας 

Το 60 % των ερωτηθέντων ήταν άντρες και το 40 % ήταν γυναίκες. Το 45% ήταν φυσικοί, το 
15 % χημικοί ,το 20% γεωλόγοι και το υπόλοιπο 20% βιολόγοι. Από πλευράς ηλικίας, οι πε-
ρισσότεροι το μεγαλύτερο ποσοστό εκπαιδευτικών (80%) ήταν 31-50 και μόλις το 20% 50 και 
πάνω. Ως προς τη διδακτική εμπειρία το μεγαλύτερο ποσοστό των εκπαιδευτικών ( 75 %) 
είχαν 1 έως 10 χρόνια διδακτικής εμπειρίας και ακολουθούν αυτοί με 11 έως 20 έτη διδακτι-
κής εμπειρίας (25 %).Οι περισσότεροι εκπαιδευτικοί εργάζονται σε λύκειο (60%) και λιγότε-
ροι σε γυμνάσιο(40%)Στην ερώτηση αν έχουν παρακολουθήσει στο παρελθόν άλλη επιμορ-
φωτική διαδικασία Τ.Π.Ε όλο το δείγμα απάντησε καταφατικά . 

 

Πίνακας 1. Καθηγητές φυσικών επιστημών 

Τα βασικά αποτελέσματα της παρούσας έρευνας επικεντρώνονται στα εξής: 

1. Το 35% των ερωτηθέντων είναι πάρα πολύ γενικά ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα «ε-
πιμόρφωση των εκπαιδευτικών Β΄ επιπέδου για την αξιοποίηση και εφαρμογή των Τ.Π.Ε στη 
διδακτική πράξη» που παρακολούθησαν, το 35% αρκετά , το 20% πολύ, και το 10% λίγο. Κα-
νείς από τους επιμορφούμενους δεν απάντησε καθόλου. 
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2. Το 50% των ερωτηθέντων είναι πάρα πολύ ικανοποιημένοι από το πρόγραμμα επιμόρφω-
σης Β΄ επιπέδου ειδικότερα για τη βοήθεια που τους πρόσφερε στη διδακτική υλοποίηση των 
Τ.Π.Ε ,το 25% πολύ και το 25% αρκετά. Κανείς από τους επιμορφούμενους δεν απάντησε κα-
θόλου. 

 

Πίνακας 2. Βαθμός ικανοποίησης από την επιμόρφωση 

 

3.Οι εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών πιστεύουν ότι η χρήση Τ.Π.Ε είναι πολύ απαραίτητη 
στην εκπαιδευτική διαδικασία σε ποσοστό 45% ,35% πάρα πολύ ,20% αρκετά. 

 

Πίνακας 3. Η χρήση ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία είναι απαραίτητη 

 

4.Οι περισσότεροι από αυτούς (45%) δεν έχουν κάνει χρήση και διδακτική αξιοποίηση ΤΠΕ 
στο παρελθόν στην τάξη ,το 30% λίγο, 12.5% αρκετά και 12.5% πολύ. Επίσης δεν έχουν κάνει 
χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού το 35%, μικρή χρήση το 35%, αρκετή το 15% και πολύ χρήση 
το 15%. 
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Πίνακας 4. Βαθμός χρήσης και διδακτικής αξιοποίησης Τ.Π.Ε στην τάξη και εκπαιδευτικού 
λογισμικού κατά το παρελθόν. 

5.Το 70% των εκπαιδευτικών φυσικών επιστημών εντοπίζει τη χρησιμότητα της επιμόρφωσης 
στο σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων και το 30% στη χρήση και διδακτική απλοποίηση του 
εκπαιδευτικού λογισμικού. 

 

Πίνακας 5. Χρησιμότητα της επιμόρφωσης 

6. Μετά την επιμορφωτική διαδικασία η πλειονότητα των εκπαιδευτικών φυσικών επιστη-
μών αισθάνονται ικανοί να αξιοποιήσουν τις Τ.Π.Ε. στη διδασκαλία στην τάξη και ειδικότερα 
το 35% θα τις αξιοποιήσει πάρα πολύ ,το 20% πολύ ,το 35% αρκετά ,ενώ μόνο 10% σκοπεύει 
να τις αξιοποιήσει λίγο. 

 

Πίνακας 6. Βαθμός χρήσης και ένταξης της επιμόρφωσης στη διδακτική πράξη 
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7. Σχετικά με τις δύο τελευταίες (ανοιχτές) ερωτήσεις που αφορούν στην αναφορά από τους 
επιμορφούμενους θετικών και αρνητικών στοιχειών της επιμόρφωσης αλλά και τυχόν προ-
τάσεις τους για μια αποτελεσματική επιμόρφωση από όσους απάντησαν τέθηκαν τα εξής: α) 
ως θετικά σημεία του προγράμματος καταγράφονται η ενημέρωση και εξοικείωση με χρήση 
λογισμικών , η νέα διάσταση που προσδίδει στη διδασκαλία β) ως αρνητικά σημεία του προ-
γράμματος καταγράφονται η ύπαρξη παρωχημένων και ανεπίκαιρων λογισμικών ,τα οποία 
δεν καλύπτουν την ύλη (ειδικότερα στο μάθημα της βιολογίας στο γυμνάσιο), η έλλειψη εκ-
παιδευτικών λογισμικών για το μάθημα της βιολογίας στο Λύκειο. γ) οι εκπαιδευτικοί της 
έρευνάς μας προτείνουν την διεξαγωγή της επιμόρφωσης κατά ειδικότητα, περισσότερες εκ-
παιδευτικές εφαρμογές στην τάξη και συνεδρίες εξ αποστάσεως. 

 Συμπεράσματα-Συζήτηση 

Το σύνολο των εκπαιδευτικών της έρευνάς μας είναι ικανοποιημένοι γενικά από το πρό-
γραμμα επιμόρφωσης β΄ επιπέδου «Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών στη χρήση και αξιοποίηση 
των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική Διδακτική και ακόμη περισσότερο στη βοήθεια που αυτή ειδι-
κότερα προσφέρει στη διδακτική αξιοποίηση. Αν και δεν έχουν κάνει μεγάλη χρήση και διδα-
κτική αξιοποίηση Τ.Π.Ε στο παρελθόν εντούτοις πιστεύουν στη σπουδαιότητα της και έχουν 
μόνο θετική στάση για αυτή. (πίνακας 3). Όπως φαίνεται από τον πίνακα 6 οι εκπαιδευτικοί 
φυσικών επιστημών αισθάνονται ικανοί στην πλειονότητά τους μετά το πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης Τ.Π.Ε β΄επιπέδου να εφαρμόσουν τις δεξιότητες, που απέκτησαν μέσα απ' αυτό στην 
προετοιμασία του μαθήματος και στη διδακτική πράξη. Ένα μικρό ποσοστό, που κυμαίνεται 
στο 10%, είναι αυτό που δηλώνει ότι θα αξιοποιήσει λίγο τις γνώσεις του αυτές σε τάξη. Πι-
στεύουν ότι επιμόρφωση αυτή τους βοήθησε βασικά στο σχεδιασμό διδακτικών σεναρίων 
με χρήση Τ.Π.Ε και στη χρήση και διδακτική απλοποίηση εκπαιδευτικών λογισμικών (πίνακας 
5) .Οι εκπαιδευτικοί της έρευνάς μας θεωρώντας ότι κάθε είδους επιμόρφωση για να πετύχει 
τους στόχους της πρέπει να εστιάζει στην εκπαιδευτική εφαρμογή των Τ.Π.Ε. στη τάξη, στη 
χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, ζητούν την άμεση επικαιροποίηση και ανανέωση των εκ-
παιδευτικών λογισμικών και τη δημιουργία νέων για την κάλυψη όλης της ύλης αλλά και των 
γνωστικών αντικειμένων του λυκείου. Ζητούν αλλαγή στη δομή του επιμορφωτικού προ-
γράμματος προτείνοντας χωριστή επιμόρφωση των εκπαιδευτικών φυσικών επιστημών κατά 
ειδικότητα αλλά και επιμορφωτικές συνεδρίες εξ αποστάσεως. 

Οι επιμορφούμενοι εκπαιδευτικοί φυσικών επιστημών έχοντας πολύ θετική άποψη για τη 
χρήση Τ.Π.Ε στην εκπαιδευτική διαδικασία μετά την παρακολούθηση εμπλούτισαν τις γνώ-
σεις τους στα νέα μεθοδολογικά και διδακτικά δεδομένα και απέκτησαν τη δεξιότητα σχε-
διασμού εκπαιδευτικών σεναρίων με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Ο μεγάλος βαθμός ικανοποί-
ησης των συγκεκριμένων εκπαιδευτικών και κατάκτησης γνώσεων και δεξιοτήτων στη χρήση 
των εκπαιδευτικών λογισμικών στην τάξη συνδέεται άμεσα με την αποτελεσματικότητα του 
επιμορφωτικού αυτού προγράμματος και επιβεβαιώνει ίσως την πρόβλεψή μας ότι οι καθη-
γητές φυσικών επιστημών λόγω ειδικότητας έχουν πολύ θετική άποψη για τη αξιολόγηση 
του επιμορφωτικού προγράμματος Τ.Π.Ε και κάνουν χρήση σε μεγάλο βαθμό αυτών στη δι-
δακτική πράξη. Επομένως φαίνεται ότι δεν επιβεβαιώνονται παλαιότερα ευρήματα για ο-
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ριακή θετική αποτίμηση της επιμόρφωσης και αμφίβολης αποτελεσματικότητας της στη δι-
δακτική αξιοποίηση των Τ.Π.Ε αλλά αντίθετα προκύπτει μια πολύ θετική αποτίμηση της και 
χωρίς αμφιβολίες αποτελεσματικότητα της στην εκπαιδευτική πράξη. 

Παρά όμως τα ενθαρρυντικά αυτά ερευνητικά αποτελέσματα τα οποία απουσιάζουν σε 
προηγούμενες έρευνες, το δείγμα της έρευνας δεν είναι αντιπροσωπευτικό, καθώς κρίνεται 
μικρό και επικεντρώνεται σε δύο νομούς. Άρα είναι παρακινδυνευμένο να γίνουν γενικεύσεις 
των αποτελεσμάτων που να αφορούν όλο τον πληθυσμό των επιμορφούμενων εκπαιδευτι-
κών. Θα είχε πολύ ενδιαφέρον να συγκριθούν τα δεδομένα τοπικής εμβέλειας της δικής μας 
ποσοτικής έρευνας με τα αντίστοιχα μιας εκτενέστερης έρευνας με μεγαλύτερο δείγμα και 
με ποιοτική μεθοδολογία η οποία θα μπορούσε να διερευνήσει σε βάθος και να κρίνει συνο-
λικά το επιμορφωτικό πρόγραμμα Β΄ επιπέδου για τη συγκεκριμένη ειδικότητα εκπαιδευτι-
κών. Πιστεύουμε ότι η εργασία αυτή προσφέρει στην Έρευνα αφού για πρώτη φορά κατα-
γράφηκαν οι απόψεις των εκπαιδευτικών φυσικών επιστημών για την αξιολόγηση του συ-
γκεκριμένου επιμορφωτικού προγράμματος και δόθηκε μια σαφής εικόνα στους δύο αυτούς 
νομούς. Ελπίζουμε ότι όχι μόνο παρουσιάστηκαν ικανοποιητικά οι απόψεις των εκπαιδευτι-
κών για την αξιολόγηση προγράμματος και της αποτελεσματικότητας του στην εκπαιδευτική 
αξιοποίηση αλλά ότι καταγράφηκαν οι εποικοδομητικές προτάσεις των εκπαιδευτικών για 
τον συγκεκριμένο θεσμό της επιμόρφωσης . 
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Απάντηση: Δημοκρατία: Μια εναλλακτική πρόταση επετειακού εορτασμού με την αξιο-
ποίηση των τεχνών και των ΤΠΕ στο Δημοτικό 
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Περίληψη 

Το σενάριο μάθησης: «Απάντηση: Δημοκρατία» συνδέεται με τις επίκαιρες ενότητες του 
μαθήματος της Γλώσσας της Γ΄ Δημοτικού. Δημιουργήθηκε με αφορμή την συνεργασία της 
δημιουργού- εκπαιδευτικού με το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας στο πλαίσιο του επιχειρησια-
κού προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας & Θρη-
σκευμάτων, Πολιτισμού & Αθλητισμού) με συγχρηματοδότηση της πράξης από την Ευρω-
παϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο. Η επεξεργασία της 
ιστορικής μνήμης έχει εδώ το χαρακτήρα μιας εισαγωγικής αντιμετώπισης της σχέσης των 
καλλιτεχνικών γλωσσών και των νέων τεχνολογιών με το υλικό της, και της διαμόρφωσης 
ενός μοντέλου βιωματικής ιστορικής αναζήτησης και αφομοίωσής της. Ο επετειακός εορ-
τασμός αντιμετωπίζεται δια μέσου του παρόντος σεναρίου ως καταληκτικό μιας διαδικα-
σίας δραστηριοτήτων που παρέχουν βαθμούς ελευθερίας στους μαθητές και προετοιμά-
ζουν πολλαπλά την έκφρασή τους στην κεντρική εκδήλωση του σχολείου.  

Λέξεις - κλειδιά: σενάριο μάθησης, γλώσσα, επετειακή ενότητα, ΤΠΕ, βιωματική διαδρομή, 
διάδραση, αναζήτηση, έκφραση, τέχνες 

Εισαγωγή 

Σκοπός του σεναρίου να δώσει τη δυνατότητα στους μαθητές να προσεγγίσουν την επέτειο 
του Πολυτεχνείου ως μια ενδιαφέρουσα προσωπική και ταυτόχρονα συλλογική βιωματική 
διαδρομή αναζήτησης και έκφρασης και όχι ως μονοήμερη εκδήλωση ανάγνωσης κειμένων 
ή απαγγελίας ποιημάτων ή παρουσίασης θεατρικών στιγμιότυπων. 

Σκοπός –Στόχοι- Σκεπτικό  

Οι μαθητές στα πλαίσια επεξεργασίας των επίκαιρων ενοτήτων της 17ης Νοέμβρη διαβά-
ζουν τα σχετικά κείμενα που υπάρχουν στο βιβλίο της Γλώσσας « Για το Πολυτεχνείο» σελ. 
83-84 και αποφασίζουν με την παρότρυνση του εκπαιδευτικού να επιλέξουν την επέτειο 
του Πολυτεχνείου ως ένα από τα θέματα με το οποίο θα ασχοληθούν στην Ευέλικτη Ζώνη. 
Στόχος η παρουσίαση στην κεντρική εκδήλωση του σχολείου να είναι αποτέλεσμα μιας 
βιωματικής συλλογικής διαδρομής- με βαθμούς ελευθερίας έκφρασης σε κάθε ομάδα - που 
θα προκύψει από τη διάδρασή τους με ένα σχετικό με την επέτειο ντοκιμαντέρ. Το ζητού-
μενο είναι η αλλαγή της λογικής στην αναζήτηση των πηγών και η δημιουργική συμμετοχή 
των μαθητών στην περίοδο προετοιμασίας της επετειακής εκδήλωσης.. Επιπλέον το σενά-
ριο επιχειρεί με την αξιοποίηση των ΤΠΕ να επιστρατεύσει διάφορες μορφές τέχνης για την 
έκφραση των μαθητών και να τους ευαισθητοποιήσει στους εναλλακτικούς τρόπους επικοι-
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νωνίας που στηρίζονται στην καλλιτεχνική έκφραση. Έτσι προτείνονται δραστηριότητες με 
ερεθίσματα από τα εικαστικά, τη μουσική, τη λογοτεχνία, τον χορό-κίνηση, την οπτικοα-
κουστική έκφραση με στόχο «την κατανόηση των μηχανισμών υποκειμενικής ανάγνωσης 
που διέπουν καθοριστικά την πρόσληψη κάθε έργου τέχνης, αλλά και την αναζήτηση ευ-
καιριών για απόλαυση που αντλείται από τις τέχνες . Επίσης επιδιώκεται η ανάδειξη της 
σύνδεσης κάθε μορφής καλλιτεχνικής έκφρασης με τις κοινωνικές συνθήκες μέσα στις ο-
ποίες κάθε καλλιτέχνης λειτουργεί και αναπόφευκτα ενσωματώνει στο έργο του» (Παιδα-
γωγικό Ινστιτούτο, Νέα Προγράμματα Σπουδών , 2011) 

Ως αφόρμηση προβάλλεται το σχετικό δραματοποιημένο ντοκυμαντέρ από το σύνδεσμο 
της εκπαιδευτικής τηλεόρασης με τίτλο «Γράμματα στο μέλλον» 
http://www.edutv.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=358&Itemid=98 Πρό-
κειται για ένα δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ που με ένα σύγχρονο τρόπο αναφέρεται στα 
γεγονότα του Πολυτεχνείου του 1973. Ένας νέος βρίσκει τυχαία ξεχασμένα γράμματα της 
μητέρας του από τις μέρες της εξέγερσης και μέσα από αυτά βιώνει μια πρωτόγνωρη συ-
γκίνηση. Αυτό το ντοκιμαντέρ θα αποτελέσει το κείμενο –μήτρα για τις δραστηριότητες που 
προτείνονται στο σενάριο.  

Το σκεπτικό του συγκεκριμένου σεναρίου είναι οι μαθητές να επιχειρήσουν να απαντήσουν 
στις επιστολές της ταινίας με γραπτό λόγο υποδυόμενοι ανά ομάδα το ρόλο του αποδέκτη 
των επιστολών εκείνης της εποχής, συνειδητοποιώντας έτσι τον επικοινωνιακό ρόλο της 
γλώσσας. Μέσα από αυτή τους την απάντηση θα διαμορφώσουν, αξιοποιώντας ψηφιακά 
μέσα, εικόνες δημοκρατίας με τη δική τους σφραγίδα οι οποίες θα αποτελέσουν το μοτίβο 
της τελικής εκδήλωσης με παράλληλη βέβαια προβολή του ντοκιμαντέρ που θα προβάλλε-
ται αποσπασματικά ξετυλίγοντας το χρονικό της επετείου. Οι εικόνες δημοκρατίας θα απο-
τελέσουν δηλαδή τον κορμό της παρουσίασης που θα έχει τον τίτλο «ΑΠΑΝΤΗΣΗ : ΔΗΜΟ-
ΚΡΑΤΙΑ» και θα είναι στην ουσία το ζητούμενο της γενιάς του Πολυτεχνείου και η απάντησή 
του αγώνα τους ενάντια στη δικτατορία. 

Ειδικότερα επιχειρείται οι μαθητές/τριες : 

Α. Όσον αφορά τις γνώσεις για τον κόσμο: 

να αντλήσουν πληροφορίες για τα γεγονότα του Πολυτεχνείου από μια σύγχρονη οπτικοα-
κουστική δημιουργία της εκπαιδευτικής τηλεόρασης 
• να προσεγγίσουν ψηφιακές πηγές που αξιοποιούν διάφορες μορφές τέχνης  
• να αναδείξουν λέξεις- κλειδιά που σχετίζονται με τους αγώνες του Πολυτεχνείου 
• να αποσαφηνίσουν τις έννοιες δικτατορία- δημοκρατία 
• να προσεγγίσουν ποικίλες μορφές καλλιτεχνικής δημιουργίας ως μέσα δημιουργικής 

και πολυδιάστατης έκφρασης  
• να εξοικειωθούν με την εργασία σε ομάδες , τη σύνθεση και τη συλλογική έκφραση 
• να βιώσουν μια αλληλοδραστική διαδικασία μάθησης 
 

Β. Όσον αφορά τις γνώσεις για τη γλώσσα ( Κουτσογιάννης, 2005): 
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• να επιλέξουν κριτικά τα στοιχεία που θα χρησιμοποιήσουν σε μία πολυτροπική παρου-
σίαση 

• να έρθουν σε επαφή με δημιουργίες Ελλήνων λογοτεχνών 
• να εξοικειωθούν με τις προϋποθέσεις σύνταξης μιας επιστολής και τα κριτήρια αξιολό-

γησής της  
• να συνειδητοποιήσουν τον επικοινωνιακό χαρακτήρα μιας επιστολής 
•  να καλλιεργήσουν τον προφορικό και τον γραπτό τους λόγο 
•  να συνειδητοποιήσουν τη λειτουργικότητα του γραπτού και προφορικού λόγου 
• να πλαισιώσουν επικοινωνιακά τον λόγο με την αξιοποίηση έργων τέχνης  
• να εξοικειωθούν με την ιστορική αφήγηση 
• να αποκτήσουν νέο λεξιλόγιο και να εκφραστούν 

Γ. Όσον αφορά την καλλιέργεια των γραμματισμών (Χατζησαββίδης, 2005): 

• να γνωρίσουν τους εννοιολογικούς χάρτες και το λογισμικό CMAPS TOOLS  
• να εξοικειωθούν με το πρόγραμμα του επεξεργαστή κειμένου και της εικόνας 
• να εξοικειωθούν με την αναζήτηση στο εσωτερικό ιστότοπου 
• να εξοικειωθούν με την αναζήτηση σε λογοτεχνικές και γλωσσικές ψηφιακές βάσεις 

δεδομένων 
• να οργανώνουν πρωτότυπες παρουσιάσεις σε κοινό αξιοποιώντας με δημιουργικότητα 

και φαντασία σύγχρονα εργαλεία των ΤΠΕ  
• να εξοικειωθούν με ελεύθερο λογισμικό δημιουργίας εικονογραφημένης ιστορίας 
• να εξοικειωθούν με την αντιγραφή /διαγραφή/επικόλληση κειμένου και εικόνας 
• να αναπτύξουν δεξιότητες οπτικού εγγραμματισμού 
• να προσεγγίσουν τον μηχανισμό της οπτικοακουστικής αφήγησης  

Λεπτομερής παρουσίαση του σεναρίου 

Αφετηρία: 
Αφορμή του σεναρίου αποτελεί η επέτειος του Πολυτεχνείου. Με την ευκαιρία της προε-
τοιμασίας της εκδήλωσης του σχολείου οι μαθητές αποφασίζουν να συμμετέχουν με μια 
εναλλακτική παρουσίαση που θα προκύψει από την σύνθεση της πρωτότυπης και δημιουρ-
γικής διάδρασης των ομάδων τους με τις «επιστολές- πρωταγωνιστές» του ντοκιμαντέρ 
«ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ» της εκπαιδευτικής τηλεόρασης . Εργαλεία τους ποικίλα ψη-
φιακά μέσα εφαρμογές WEB.2, η φαντασία τους και η ευρηματικότητά τους ( Κόμης, 2004) 

Σύνδεση με το Α.Π.Σ. και το σχολικό εγχειρίδιο: 

Το παρόν σενάριο συνδέεται με συγκεκριμένη επετειακή ενότητα του σχολικού εγχειριδίου 
και προσεγγίζει διαθεματικά την έννοια της δημοκρατίας στο πλαίσιο της αντίθεσής της με 
την έννοια της δικτατορίας. Το σκεπτικό του επιχειρεί να αναδείξει την οπτική, ο πολιτισμός 
και οι τέχνες να διαπερνούν κάθε στιγμή της καθημερινής σχολικής πράξης ως δυναμικά 
στοιχεία που προσδίδουν ελκυστικότητα σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα , αφυπνίζοντας 
αποτελεσματικά το ενδιαφέρον των μαθητών. Συγκεκριμένα επιδιώκεται εκτός από την κα-
τάκτηση συγκεκριμένων γλωσσικών στόχων η πολύπλευρη εξοικείωση των μαθητών με ό-
λες –κατά το δυνατόν – τις μορφές καλλιτεχνικής έκφρασης , οι οποίες κυρίως αντιμετωπί-
ζονται ως τρόποι ιδιόμορφης αισθητικής επικοινωνίας μεταξύ των ανθρώπων και λιγότερο 
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ως ανεξάρτητα γνωστικά αντικείμενα με αυστηρά καθορισμένη διδακτέα ύλη. Μέσα από 
απλές δραστηριότητες που θα διανύσουν οι μαθητές μαζί με τον εκπαιδευτικό-εμψυχωτή 
τους θα ανακαλύψουν τη δυναμική ποικίλων όψεων της καλλιτεχνικής έκφρασης ( εικαστι-
κή έκφραση, μουσική έκφραση , θεατρική έκφραση , οπτικοακουστική έκφραση, έκφραση 
χορού-κίνησης ) βλ. σχετική βιβλιογραφία (Νέα Πιλοτικά Προγράμματα Σπουδών, Επιστη-
μονικό Πεδίο: Τέχνες και Πολιτισμός ) 

Κατανομή του χρόνου 

Οι μαθητές/τριες συμμετέχουν στην ολομέλεια στην αρχή του σεναρίου (2-4 διδακτικές ώ-
ρες) Στη συνέχεια χωρίζονται σε επτά ομάδες, όσες και οι επιστολές που διαβάζονται κατά 
τη διάρκεια του ντοκιμαντέρ ακολουθώντας τα βήματα φύλλων εργασίας..Κάθε φύλλο ερ-
γασίας απαιτεί κατά μέσο όρο 1-2 διδακτικά δίωρα .Γενική παρουσίαση και οργάνωση πε-
ρίπου 1-2 διδακτικά δίωρα. Η σύνθεση επίσης απαιτεί κατά μέσο όρο 2 διδακτικές ώρες 
(Γενικό σύνολο 12-15 διδακτικές ώρες) 

1ο, 2ο Δίωρο-Ολομέλεια 
Η ανάπτυξη του θέματος θα ξεκινήσει με την ολοκληρωμένη προβολή του ντοκιμαντέρ. Θα 
ακολουθήσει συζήτηση για να ανιχνευτεί η προϋπάρχουσα γνώση, η οποία θα αναδυθεί σε 
συνδυασμό με την ανάγνωση και τον σχολιασμό των πηγών του εγχειριδίου. Η ιστορική 
μνήμη μπορεί κάλλιστα να μεταφραστεί σε εικόνα, μουσική, λογοτεχνία. «Οι μαθητές πα-
ροτρύνονται σε ένα παιχνίδι οικείωσης της ιστορικής μνήμης με παράλληλη εφαρμογή της 
δημιουργικότητάς τους» (Βαλκάνος, Βοζίκας, Κουτσουγέρας, 2006). Συγκεκριμένα ο/η εκ-
παιδευτικός προτείνει στους μαθητές να δουλέψουν ομαδικά και η κάθε ομάδα να αναλά-
βει να γράψει την απάντηση για μία συγκεκριμένη επιστολή και σύμφωνα με την ιδέα του 
ντοκιμαντέρ να οπτικοποιήσει μια ή περισσότερες λέξεις κλειδιά που θα παραπέμπουν 
στην έννοια της δημοκρατίας. Οι λέξεις αυτές προσδιορίστηκαν στην α΄φάση της ακρόασης 
των επιστολών και καταγραφής των ζευγαριών των αντίθετων λέξεων. Με κριτήριο τη χρο-
νική ακολουθία της ανάγνωσης των επιστολών στο ντοκιμαντέρ γίνεται τυχαία η ανάθεση 
τους στις ομάδες . Το τελικό προϊόν της κάθε ομάδας θα χρησιμοποιηθεί ως δομικό στοι-
χείο για την επετειακή εκδήλωση. Επιπλέον αποφασίζεται η κάθε ομάδα να σχεδιάσει πρό-
σκληση για την εκδήλωση. Ακόμη, εξηγείται στους/στις μαθητές/τριες ότι η εργασία θα γί-
νει κυρίως με βάση τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα (Η/Υ, Διαδίκτυο, λογισμικά) και ορίζεται 
συγκεκριμένος χρόνος την εβδομάδα όπου οι ομάδες θα δουλεύουν τα θέματά τους.  Οι 
ομάδες ονομάζονται με βάση τη σειρά στο video της επιστολής που αναλαμβάνουν , αλλά 
και το είδος της τέχνης που αξιοποιεί η πηγή που θα προσεγγίσουν. Τα ονόματα των ομά-
δων λειτουργούν έμμεσα ως υποστηρικτικοί άξονες για τον προσανατολισμό της δομής της 
εκδήλωσης και είναι ενδεικτικά τα παρακάτω:  

Α΄ΟΜΑΔΑ: ΠΡΩΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΠΟΙΗΤΕΣ 

Β΄ΟΜΑΔΑ: ΔΕΥΤΕΡΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΜΙΚΡΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 

Γ΄ΟΜΑΔΑ:ΤΡΙΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΧΟΡΕΥΤΕΣ 

Δ΄ΟΜΑΔΑ: ΤΕΤΑΡΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΜΟΥΣΙΚΟΙ 
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Ε΄ΟΜΑΔΑ: ΠΕΜΠΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ –ΣΥΓΧΡΟΝΟΙ ΖΩΓΡΑΦΟΙ 

ΣΤ΄ΟΜΑΔΑ: ΕΚΤΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ-ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ  

Ζ ΄ΟΜΑΔΑ : ΕΒΔΟΜΗ ΕΠΙΣΤΟΛΗ: ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΙ 

Σύντομη περιγραφή του σεναρίου («Το σενάριο με μια ματιά») 

1ο δίωρο και 2ο δίωρο: Εργασία στην ολομέλεια 

• Προβολή σχετικού βίντεο από το πρόγραμμα της εκπαιδευτικής τηλεόρασης 
• Συζήτηση, σχολιασμός, διερεύνηση προϋπάρχουσας γνώσης, σύνδεση με τα κείμενα 

του βιβλίου  
• Εντοπισμός των νοηματικών αξόνων που προκύπτουν από το ντοκυμαντέρ και ειδικότε-

ρα από τις επιστολές και θα σηματοδοτήσουν το νοηματικό περιεχόμενο της επετειακής 
εκδήλωσης. Ο στόχος να εντοπιστούν από τους μαθητές λέξεις –κλειδιά από την ακρό-
αση των επιστολών, οι οποίες παραπέμπουν σε περιβάλλον δικτατορίας. (λ.χ. φόβος, 
φασισμός , απαγόρευση, επανάσταση, πάλη κλπ)  

• Προσδιορισμός και καταγραφή με τον κειμενογράφο (Word) των αντίθετων λέξεων (σε 
σχέση με εκείνες που εντοπίστηκαν από την ακρόαση των επιστολών) που παραπέ-
μπουν σε περιβάλλον δημοκρατίας Η καταγραφή γίνεται σε ζεύγη ( λ.χ. φόβος-χαρά, 
φασισμός-δικαιοσύνη, απαγόρευση-ελευθερία, επανάσταση-ειρήνη κλπ) 

3ο δίωρο και 4ο δίωρο: Εργασία σε ομάδες 

• Επιμερισμός του ντοκιμαντέρ και επεξήγηση του ρόλου που αναλαμβάνει κάθε ομάδα  

• Συζήτηση για το περιεχόμενο των επιστολών που διαβάζονται στο ντοκιμαντέρ και σχο-
λιασμός συναισθημάτων των πρωταγωνιστών που αναδύονται  

•  Συζήτηση για την πιθανή επιλογή ποικίλων τρόπων καλλιτεχνικής έκφρασης και ψη-
φιακών μέσων που θα αξιοποιηθούν στη διαδρομή οργάνωσης της κεντρικής επετεια-
κής εκδήλωσης. Η οδηγία που δίδεται σε κάθε ομάδα είναι σε συνδυασμό με την επι-
στολή –απάντηση που θα αναλάβει να συντάξει, επιπλέον να δοκιμάσει να δημιουργή-
σει οπτικοποιήσεις με ψηφιακά εργαλεία καθώς και να αναδείξει εναλλακτικές μορφές 
έκφρασης που θα παραπέμπουν σε αξίες δημοκρατίας. 

• Επεξηγήσεις για τον τρόπο δουλειάς κάθε ομάδας και τους βαθμούς ελευθερίας Στη 
διάρκεια αυτών των δίωρων οι ομάδες εργάζονται σταδιακά με φύλλα εργασίας. Κάθε 
ομάδα εργάζεται κατά βάση χωριστά υλοποιώντας τις δραστηριότητες-εργασίες που 
της έχουν ανατεθεί μέσω οδηγιών του φύλλου εργασίας που μπορεί να είναι αναλυτικό 
και δομημένο βήμα-βήμα ή ανοικτό με τη μορφή σύντομης γραπτής οδηγίας.  

Οι ιστότοποι που προτείνονται να αξιοποιήσουν οι μαθητές είναι το Σπουδαστήριο Νέου 
Ελληνισμού ( http://www.snhell.gr), το Μουσείο Ελληνικής Παιδικής Τέχνης μέσω της διεύ-
θυνσης του Μικρού Αναγνώστη ( www.mikrosanagnostis.gr), το αποθετήριο χορογραφιών, 
κινηματογράφου και μουσικής ( http://ubu.com/film/forti huddle.html , το Youtube ( Με-
λαγχολία της ευτυχίας του Μ. Χατζιδάκη εμπλουτισμένο με έργα του Μiro) και Χρωματοϊ-
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στορίες του Γιάννη Γαΐτη ,το Εθνικό Κέντρο Βιβλίου ( www.mikrosanagnostis.gr) Επίσης από 
την ομάδα των εικονογράφων αξιοποιείται η εφαρμογή Storybird 

5ο Δίωρο-Ολομέλεια 

Η συνέχεια είναι αφιερωμένη στον οργάνωση της παρουσίασης με βάση την αποσπασματι-
κή προβολή του ντοκυμαντέρ «Γράμματα στο μέλλον» και την ένταξη στη δομή της εκδή-
λωσης σπονδυλωτά των δομικών παραγόμενων κάθε ομάδας. (γραπτή επιστολή, ποίημα, 
εικαστικά έργα, εικονογραφημένο παραμύθι, σύννεφα λέξεων , ζωντανό γλυπτό κλπ) Απο-
φασίζεται, αφού ακουστούν προτάσεις από όλες τις ομάδες, το σημείο προβολής του ντο-
κιμαντέρ που θα «τοποθετηθεί η απάντηση:δημοκρατία της κάθε ομάδας στην κεντρική 
εκδήλωση. Επίσης προτείνονται τρόποι αποτελεσματικότερης ανάδειξης και παρουσίασης 
των δημιουργιών κάθε ομάδας στη ροή του προγράμματος της εκδήλωσης. 

Προκειμένου όλες οι ομάδες να υποβοηθηθούν στην σύνταξη της επιστολής και αποτύπω-
ση, μετά τη γραφή του κειμένου κάθε επιστολής –απάντησης, η κάθε ομάδα αξιολογεί την 
επιστολή που έγραψε και προχωρά σε βελτιωτικές παρεμβάσεις με βάση τον σχετικό υπο-
βοηθητικό πίνακα με κριτήρια Ο πίνακας συμπληρώνεται, είτε ηλεκτρονικά, είτε μετά από 
εκτύπωση χειρόγραφα, από ΟΛΕΣ τις ομάδες.  

6ο Δίωρο- Ολομέλεια 

Αξιολόγηση 

 Η συνολική αξιολόγηση του σεναρίου πραγματοποιείται με παρότρυνση όλων των ομάδων 
να δημιουργήσουν εννοιολογικούς χάρτες με το λογισμικό CMAPS TOOLS με τις κομβικές 
έννοιες δημοκρατία και δικτατορία που προσέγγισαν κατά τη διάρκεια της διαδρομής προ-
ετοιμασίας της επετειακής εκδήλωσης. Τα αποτελέσματα των ομάδων μπορούν να λειτουρ-
γήσουν ως φόντο με τη μορφή υδατογραφήματος στη δημιουργία της πρόσκλησης για την 
εκδήλωση 

7ο Δίωρο-Ολομέλεια 

Εμπλουτισμός με συλλογική έκφραση των ομάδων σε κάθε παραγόμενο με ζωντανή ερμη-
νεία από τους μαθητές (τραγούδι, θεατρικό δρώμενο, ηχοϊστορία, εικαστικό δρώμενο κ.ά) 
Ενδεικτικά: Το εικονογραφημένο παραμύθι της ομάδας «ΕΙΚΟΝΟΓΡΑΦΟΙ» μπορεί να ζω-
ντανέψει ως ηχοϊστορία ή θεατρικό παιχνίδι με δημιουργικές προεκτάσεις με την ανάλογη 
εμψύχωση. Το ποίημα «Ρωμιοσύνη» του Γ. Ρίτσου μπορεί να αποδοθεί χορωδιακά από όλα 
τα μέλη της ομάδας « ΠΟΙΗΤΕΣ» με συνοδεία μουσικών οργάνων.  

Συμπεράσματα 

Το σενάριο αποτελεί πρόταση διδασκαλίας στην εφαρμογή της οποίας είναι δυνατό να 
προκύψουν δυσκολίες ως προς τον προτεινόμενο χρόνο. Εξαρτάται ο χρόνος που θα αφιε-
ρωθεί από το βαθμό εξοικείωσης των μαθητών σε εργαλεία του WEB. 02 , την προϋπάρ-
χουσα γνώση και τις στάσεις που έχουν αναπτύξει ως προς την εργασία σε ομάδες , τη συ-
νεργασία, τη σύνθεση. 
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Απαιτείται επίσης μια προϋπάρχουσα κουλτούρα του εκπαιδευτικού ως προς την αξιοποίη-
ση διαφόρων μορφών τέχνης στην παιδαγωγική διαδικασία. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι 
οι τέχνες αντιμετωπίζονται ως δυνατότητα έκφρασης και επικοινωνίας σε όλη τη διάρκεια 
εφαρμογής του σεναρίου, ως προσπάθεια δημιουργικού διαλόγου με τα προσωπικά δεδο-
μένα κάθε μαθητή και κάθε ομάδας. Σε καμία περίπτωση δεν επιδιώκεται η αξιοποίηση της 
καλλιτεχνικής έκφρασης με έμφαση σε χαρισματικούς μαθητές  
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Δικτυογραφια ( τελευταία επίσκεψη 27/12/2013) 

Ιστότοποι : Πρόγραμμα ΜΕΛΙΝΑ: Εκπαίδευση και Πολιτισμός στο  

http://www.prmelina.gr 

http://www.culture.gr/2/23/235/index_gr.html 

http://www.musicportal.gr/iema/melina.asp 
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Μείζον πρόγραμμα επιμόρφωσης –Καλές πρακτικές _Πρωτοβάθμια εκπαίδευση (Μουσειο-
σκευή του Μουσείου Σχολικής Ζωής –Εργαλεία έμπνευσης για έναν έξυπνο…τύπο στο 
http://zeus.pi-
schools.gr/epimorfosi/library/kp/index.php?dir=%2F1.%CE%A0%CF%81%CF%89%CF%
84%CE%BF%CE%B2%CE%B1%CE%B8%CE%BC%CE%B9%CE%B1/%CE%A0%CE%9570_%
CE%94%CE%91%CE%A3%CE%9A%CE%91%CE%9B%CE%9F%CE%99 ( Πρωτοβάθμια 
ΠΕ70 _Δρακάκη Μαρία) 

www.mikrosanagnostis.gr 

http://www.ubu.com/dance 

Λογισμικό CMAPS TOOLS  

Διαδικτυακά Εργαλεία: 24 διαδικτυακά εργαλεία στην τάξη διαθέσιμο στο  

http://www.scoop.it/t/education02/p/1991768978/24-web-2-0 

Επιλογές από το youtube: 

 Video Χρωματοϊστορίστορίες Γιάννης Γαίτης 

http://www.youtube.com/watch?v=sSy_ku818kc 

 Η μελαγχολία της ευτυχίας –Μάνος Χατζιδάκης 
http://www.youtube.com/watch?v=ocDUfmdG_yo 
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 Aπόψεις των εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται στη Θεσσαλονίκη για τις ΤΠΕ 
 

Καλφαγιάννη Αγνή 
M.Sc, M.S., Forester - environmentalist 

kalfagianniagni@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή αποτελεί μέρος ευρύτερης μελέτης σχετικά με την αξιοποίηση των νέων 
τεχνολογιών στη διδακτική διαδικασία. Στην παρούσα μελέτη εξετάζονται οι απόψεις των 
εκπαιδευτικών που επιμορφώνονται στην 5η περίοδο επιμόρφωσης Β΄ Επιπέδου. Οι εκπαι-
δευτικοί που κλήθηκαν να απαντήσουν στις ερωτήσεις παρακολουθούν το πρόγραμμά της 
επιμόρφωσης Β’ επίπεδου σε κέντρα στήριξης επιμόρφωσης της Θεσσαλονίκης, αλλά είναι 
τοποθετημένοι σε διαφορετικά σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης καθώς και όμορων νο-
μών. Με την παρούσα εργασία αξιολογείται η αυτό – αποτελεσματικότητα των εκπαιδευτι-
κών, οι απόψεις τους σε σχέση με την επιμόρφωση που παρακολουθούν ενώ εξετάζεται και 
η αξιοποίηση του προγράμματος από τους ίδιους στην τάξη. 

Λέξεις - κλειδιά: Νέες Τεχνολογίες στην Εκπαίδευση, ΤΠΕ, Αξιολόγηση Β’ επιπέδου, Διδα-
κτική διαδικασία 

Εισαγωγή 

Οι Νέες Τεχνολογίες, οι Τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών (ΤΠΕ) έχουν 
γίνει αναπόσπαστο κομμάτι σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι δυ-
νατότητες που προσφέρουν στηρίζονται πάνω στην παγκοσμιοποιημένη κοινωνία (Contini 
& Lazani, 2009), μηδενίζοντας τις αποστάσεις, προωθώντας το ηλεκτρονικό εμπόριο, βελ-
τιώνοντας την επικοινωνία κτλ..  

Από τις αρχές της δεκαετίας του 1960 επιχείρησαν τη σχέση μεταξύ της χρήσης των Ηλε-
κτρονικών Υπολογιστών με τη διαδικασία της μάθησης (Lee 2004). Τη δεκαετία του 1980 οι 
συζητήσεις γύρω από την σύνδεση αυτή άρχισαν να γίνονται πιο έντονες με κύριο θέμα σε 
αυτές το κατά πόσο θα μπορούσαν να ανταποκριθούν οι σχολικές μονάδες στην εισαγωγή 
των τεχνολογιών αυτών (Amarel 1983). Τον Ιούνιο του 2002 στη σύνοδο της Λισσαβόνας 
αποφασίστηκε η εισαγωγή των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση (European Commission, 
2000). Στο πλαίσιο της απόφασης αυτής σχεδιάστηκαν προγράμματα που είχαν ως στόχο 
την ανάπτυξη υλικοτεχνικών και υποστηρικτικών υποδομών στα σχολεία, την δημιουργία 
εκπαιδευτικών λογισμικών, αλλά και την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθ-
μιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σε θέματα χρήσης των νέων τεχνολογιών κατά τη 
διάρκεια της διδακτικής διαδικασίας. Σε μια εποχή ιλιγγιώδους επιστημονικής και τεχνολο-
γικής προόδου απαιτείται η αναβάθμιση των σχολείων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας 
Εκπαίδευσης. Ένα σχολείο της κοινωνίας της πληροφορίας, της παγκοσμιοποίησης της γνώ-
σης οφείλει να είναι σύγχρονο, ευέλικτο, ελκυστικό και προσαρμοσμένο στις απαιτήσεις 
των μαθητών του, σε θέματα τεχνολογίας. 

Η χρήση και η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών μπορεί να διαχωριστεί σε τρεις διαφορε-
τικές χρονικές περιόδους (Κόμης, 2005). Πιο συγκεκριμένα: 
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• Η περίοδος της τεχνοκεντρικής ή κάθετης προσέγγισης (δεκαετία ’70 – ’80), κατά τη 
διάρκεια της οποίας η Πληροφορική διδασκόταν ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμενο 
του αναλυτικού προγράμματος 

• Η περίοδος της ολοκληρωμένης ή οριζόντιας προσέγγισης (δεκαετία ’80 – ’90), κατά την 
οποία οι υπολογιστές χρησιμοποιήθηκαν ως μέσο έρευνας και αναζήτησης της γνώσης, 
ενώ και η γνώση για την Πληροφορική ήταν ενσωματωμένη στα διάφορα γνωστικά α-
ντικείμενα του αναλυτικού προγράμματος 

• Η περίοδος της πραγματολογικής ή μεικτής προσέγγισης (1990 ως σήμερα), κατά την 
οποία παρατηρείται ο συνδυασμός της τεχνοκεντρικής με την ολοκληρωμένη προσέγγι-
ση της Πληροφορικής στην εκπαίδευση. 

Το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων δημιούργησε δυο προγράμματα επιμόρφωσης 
εκπαιδευτικών στις Νέες Τεχνολογίες στην προσπάθεια αναβάθμισης και εκσυγχρονισμού 
των σχολείων και υπακούοντας στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το πρώτο πρό-
γραμμα είχε τον γενικό τίτλο: «Απόκτηση βασικών γνώσεων και δεξιοτήτων στην χρήση των 
Τ.Π.Ε.» (επιμόρφωση Α’ επιπέδου). Το δεύτερο πρόγραμμα με τίτλο: «Επιμόρφωση Εκπαι-
δευτικών στη Χρήση και Αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην Εκπαιδευτική – Διδακτική διαδικασία», 
διεξάγεται σε πέντε επιμορφωτικές περιόδους από το 2009 έως το 2014. Βασικός στόχος 
του Β΄ επιπέδου είναι η απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσεων για την αξιοποίηση των Τεχνο-
λογιών της Πληροφορικής και της Επικοινωνίας (Τ.Π.Ε.) στη διδακτική διαδικασία (Τζι-
μόπουλος & Καραλής, 2005). 

Από προηγούμενες μελέτες που πραγματοποιήθηκαν το χρονικό διάστημα από το 2001 έως 
και σήμερα, προκύπτει ότι υπάρχει μια θετική στάση στην εισαγωγή των Τ.Π.Ε. στην Πρω-
τοβάθμια και στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση αναγνωρίζοντας την προσφορά τους στην 
εκπαιδευτική διαδικασία (Μικρόπουλος, 2000; Μπίκος 1989). Παρόλα αυτά η στάση αυτή 
αφορά το θεωρητικό κομμάτι της χρήσης και αξιοποίησης των νέων τεχνολογιών, από πρα-
κτικής απόψεως επιμορφούμενοι και επιμορφωτές συμφωνούν ότι η πράξη διαφέρει κατά 
πολύ από την θεωρία καθώς οι επιμορφούμενοι δε χρησιμοποιούν τις νέες Τεχνολογίες 
στην Εκπαίδευση παρόλο που έχουν επιμορφωθεί σε αυτές (Μακράκης 2000).  

Η εργασία αυτή αποτελεί τμήμα μελέτης και διαπραγματεύεται τις πεποιθήσεις και τις α-
ντιλήψεις καθηγητών Πληροφορικής και δασκάλων της Πρωτοβάθμιας καθώς και καθηγη-
τών Φυσικής, Χημείας, Βιολογίας, Γεωλογίας, Πληροφορικής, Φιλολόγων (ελληνικής, αγγλι-
κής και γαλλικής γλώσσας) της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης σχετικά με την χρήση και τον 
ρόλο των ΤΠΕ στα μαθήματα που παραδίδουν και την εφαρμογή τους ως εργαλείο μάθησης 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. 

Περιορισμοί έρευνας 

Το δείγμα της έρευνας δε μπορεί να θεωρηθεί αντιπροσωπευτικό καθώς κρίνεται μικρό και 
επικεντρώνεται κυρίως σε ένα νομό. Είναι αδύνατο να γίνουν γενικεύσεις που να αφορούν 
το σύνολο όλων των εκπαιδευτικών που παρακολουθούν το πρόγραμμα της επιμόρφωσης 
Β’ επιπέδου. Ωστόσο μπορούμε να θεωρήσουμε ότι δίνει μια σαφή εικόνα των επιμορφού-
μενων που παρακολουθούν το πρόγραμμα επιμόρφωσης στο Νομό Θεσσαλονίκης. 
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Μεθοδολογία 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε τον μήνα Μάιο του 2014 σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας 
και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που παρακολουθούν μαθήματα επιμόρφωσης Β’ επιπέ-
δου σε σχολεία της Θεσσαλονίκης και έχουν ολοκληρώσει τις 90 από τις 96 ώρες του προ-
γράμματος καθώς επίσης έχουν πραγματοποιήσει ήδη μια διδακτική παρέμβαση σε δυο 
τάξεις του σχολείου τους στο πλαίσιο του προγράμματος αυτού. Ως μέσω συλλογής δεδο-
μένων επιλέχθηκε το ερωτηματολόγιο. Συνολικά συμμετείχαν στην έρευνα 140 επιμορφού-
μενοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα στο Νομό Θεσσαλονίκης, αλλά διδάσκουν σε 
σχολεία του Νομού Θεσσαλονίκης και Νομού Χαλκιδικής. Στην παρούσα μελέτη έχουν απο-
κλειστεί όλα τα ερωτηματολόγια στα οποία οι συμμετέχοντες απέφυγαν να απαντήσουν σε 
κάποιες από τις ερωτήσεις για το λόγο αυτό στην παρούσα εργασία έχουν μελετηθεί 103 
ερωτηματολόγια συνολικά. Για την ανάλυση των δεδομένων χρησιμοποιήθηκε το πρό-
γραμμα Microsoft Excel (2010). 

Αποτελέσματα 

Δημογραφικά στοιχεία 

Στην μελέτη αυτή το ποσοστό των γυναικών (73.8%) ήταν σαφώς μεγαλύτερο από αυτό των 
ανδρών. Ως προς την κατανομή της ηλικίας των εκπαιδευτικών, το 46,60% ανήκε στις ηλικί-
ες 41-50 ετών, το 38,85% ανήκε στις ηλικίες 31-40 ετών, το 11,65% ήταν άνω των 50 ετών, 
τέλος το 2.9% ήταν μικρότερο ή ίσο των 30 χρόνων. Ως προς τα έτη της εκπαιδευτικής υπη-
ρεσίας, το 7,7% δίδασκε από 1-6 χρόνια, το 45,6% δίδασκε από 7-12 χρόνια, το 43.6% από 
12-20 χρόνια ενώ το 2,9% είχε εκπαιδευτική εμπειρία μεγαλύτερη των 20 χρόνων. Όλοι οι 
συμμετέχοντες παρακολουθούν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επιπέδου. Ανάλογα με τη 
βαθμίδα εκπαίδευσης στην οποία υπηρετούν οι εκπαιδευτικοί χωρίζονται στα έξης ποσο-
στά: το 7,7% διδάσκει σε Δημοτικό, το 41,7% διδάσκει σε Γυμνάσιο, το 38,8% διδάσκει σε 
ΓΕΛ, το 11.6% διδάσκει σε ΕΠΑΛ. 

Αυτό - αποτελεσματικότητα εκπαιδευτικών 

Από τη μελέτη των ερωτηματολογίων προέκυψε ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 1) στον ο-
ποίο εμφανίζονται οι προτιμήσεις των ερωτηθέντων σχετικά με την αυτό – αξιολόγηση τους 
σε θέματα υπολογιστών και χρήσης των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Στον πίνακα 
εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων που δόθηκαν. 

Πίνακας 1 

Αξιολόγηση εκπαιδευτικών σε θέματα χρήσης των ΤΠΕ στη διδακτική διαδικασία 

  Διαφωνώ 
Απόλυτα Διαφωνώ Είμαι 

Ουδέτερος Συμφωνώ Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Α/Α Ερωτήσεις 1 2 3 4 5 

Ε1 
Έχω επάρκεια ικα-
νοτήτων για τη 
χρήση υπολογιστών 

0% 1.9% 7.7% 71% 19,4% 

Ε2 Έχω επάρκεια ικα- 0% 7,78% 14,56% 38,83% 38,83% 
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νοτήτων για τη 
χρήση υπολογιστών 
στη διδασκαλία 

Ε3 
Αποφεύγω τη χρή-
ση υπολογιστών 
στα μαθήματα μου 

28,15% 0,9% 38,83% 2,9% 29,1% 

Ε4 

Κατά τη διάρκεια 
του μαθήματος 
μου, όπου και γίνε-
ται χρήση υπολογι-
στή, εάν οι μαθητές 
αντιμετωπίσουν 
δυσκολία με τον 
υπολογιστή, γνωρί-
ζω πως να τους 
βοηθήσω 

0% 19,41% 29,1% 38,8% 12,69% 

Ε5 

Σκοπεύω να αυξή-
σω τη χρήση υπο-
λογιστών στο μά-
θημα μου 

0% 0% 38,8% 46,6% 14,5% 

Ε6 

Παρακολουθώ σε-
μινάρια / συνέδρια 
/ επιμορφώσεις 
εκπαιδευτικών και 
είμαι ενημερωμέ-
νος για τους τρό-
πους χρήσεις των 
υπολογιστών στο 
μάθημα μου 

0% 0% 33,9% 50,4% 15,6% 

Ε7 

Είναι δύσκολο για 
εμένα να κάνω 
χρήση του υπολογι-
στή στο μάθημα 
μου, αισθάνομαι 
ανεπαρκής 

0% 10% 36,8% 38,8% 11,6% 

Ε8 

Κάνω χρήση των 
νέων τεχνολογιών 
και συσχετίζω τις 
εξωσχολικές πήγες 
μάθησης 

0% 0% 33,9% 38,8% 27,1% 

Ε9 

Διδάσκω με διαφο-
ρετικό τρόπο ανά-
λογα με το επίπεδο 
της τάξης 

0% 0% 27,1% 67,9% 5,01%% 

Ε10 

Έχω την τεχνική υ-
ποστήριξη που α-
παιτείται για τη δι-
δασκαλία του μα-
θήματος μου (υπο-
λογιστές / εγκατε-
στημένα προγράμ-

0% 0% 54,3% 45,63% 0% 
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ματα) 

 

Αξιοποίηση των υπολογιστών στη διδασκαλία 

Έπειτα από τη συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 2) 
στον οποίο περιγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη χρήση των υπο-
λογιστών - ΤΠΕ στη διδασκαλία. Στον πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων 
που δόθηκαν. 

Πίνακας 2 

Απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη χρήση των υπολογιστών - ΤΠΕ στη διδασκαλία 

  Διαφωνώ 
Απόλυτα Διαφωνώ Είμαι 

Ουδέτερος Συμφωνώ Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Α/Α Ερωτήσεις 1 2 3 4 5 

Ε11 

Οι νέες τεχνολογίες 
παρέχουν τη δυνατό-
τητα για βελτίωση 
της μαθησιακής επί-
δοσης 

0% 0% 0% 56,31% 43,65% 

Ε12 

Η αποτελεσματικότη-
τα της μαθησιακής 
διεργασίας αυξάνεται 
με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών 

0% 0% 10% 45,63% 44,37% 

Ε13 

Με τη χρήση νέων 
τεχνολογιών στα μα-
θήματα μου, αυξάνω 
τα κίνητρα στους μα-
θητές 

0% 0% 0% 47,57% 52,42% 

Ε14 

Οι νέες τεχνολογίες 
είναι χρήσιμες μόνο 
για την υποστήριξη 
του διοικητικού έρ-
γου και την προετοι-
μασία του εκπαιδευ-
τικού (συγγραφή ση-
μειώσεων, φυλλαδί-
ων κτλ.) 

34,95% 47,57% 17,47% 0% 0% 

Ε15 

Οι εφαρμογές των 
νέων τεχνολογιών 
είναι εντυπωσιακές 
αλλά δε μπορούν να 
προσφέρουν ουσια-
στικά στη διδακτική 
πράξη 

34,9% 43,6% 0% 21,35% 0% 

Ε16 Θα ήθελα να χρησι-
μοποιήσω τις νέες 33,9% 66% 0% 0% 0% 
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τεχνολογίες στη δι-
δασκαλία του μαθή-
ματος μου, αλλά δε 
γνωρίζω πως να ορ-
γανώσω και να χειρι-
στώ τις εκπαιδευτικές 
δραστηριότητες 

Ε17 

Πιστεύω στην υιοθέ-
τηση νέων τεχνολο-
γιών ως γνωστικό – 
μαθησιακό εργαλείο 
σε όλο το φάσμα του 
προγράμματος σπου-
δών 

0% 0% 20,3% 41,74 37,86% 

Ε18 

Η χρήση των νέων 
τεχνολογιών βοηθά 
στην εξατομίκευση 
της διδασκαλίας 

0% 0% 18,44% 38,83% 42,71% 

Ε19 

Θα έκανα χρήση νέων 
τεχνολογιών για να 
διδάξω μια καινούρ-
για, προς τους μαθη-
τές, έννοια 

0% 0% 0% 75,7% 24,27% 

Ε20 

Η χρήση των νέων 
τεχνολογιών βοηθά 
στο να κατανοήσουν 
οι μαθητές μια έννοια 
που τους έχει διδα-
χθεί με τον παραδο-
σιακό τρόπο 

0% 0% 0% 66% 33,9% 

 

Αξιολόγηση του Β’ Επιπέδου Επιμόρφωσης  

Έπειτα από τη συλλογή των δεδομένων δημιουργήθηκε ο παρακάτω πίνακας (Πίνακας 3) 
στον οποίο περιγράφονται οι απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με τη την επιμόρφωση 
του Β’ Επιπέδου. Στον πίνακα εμφανίζονται τα ποσοστά των απαντήσεων που δόθηκαν. 

Πίνακας 3  

Απόψεις των εκπαιδευτικών σε σχέση με την επιμόρφωση του Β’ Επιπέδου 

  Διαφωνώ 
Απόλυτα Διαφωνώ Είμαι 

Ουδέτερος Συμφωνώ Συμφωνώ 
Απόλυτα 

Α/Α Ερωτήσεις 1 2 3 4 5 

Ε21 

Το προηγούμενο 
πρόγραμμα επιμόρ-
φωσης μου έδωσε 
ώθηση να ακολου-
θήσω το παρόν πρό-
γραμμα επιμόρφω-

9,7% 0% 26,21% 61,1% 2,9% 
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σης 

Ε22 

Είμαι ικανοποιημέ-
νος/η από το περιε-
χόμενο του προ-
γράμματος επιμόρ-
φωσης 

0% 9,7% 19,41% 63,1% 7,76% 

Ε23 

Θεωρώ ότι οι διδα-
κτικές ώρες του προ-
γράμματος είναι ε-
παρκείς 

0% 0% 22,4% 57,28% 20,3% 

Ε24 

Τα προγράμματα – 
εργαλεία που πα-
ρουσιάζονται κατά τη 
διάρκεια του β΄ επι-
πέδου είναι βοηθητι-
κά για τη διδασκαλία 
του μαθήματος μου 

0% 0% 9,7% 54,3% 35,9% 

Ε25 

Σκοπεύω να αξιοποι-
ήσω τις γνώσεις που 
απέκτησα στο β’ επί-
πεδο για τη διδασκα-
λία 

0% 9,7% 22,4% 60,1% 7,76% 

Ε26 

Θεωρώ ότι το β’ επί-
πεδο ανταποκρίνεται 
στις εκπαιδευτικές 
ανάγκες 

9,7% 9,7% 47,5% 27,2% 5,8% 

Ε27 
Πιστεύω ότι το β’ ε-
πίπεδο επιμόρφωσης 
είναι ελλιπές 

0% 9,7% 38,8% 34,95% 16,5% 

Ε28 

Είναι εύκολη η πρό-
σβαση προς τις υπη-
ρεσίες επιμόρφωσης 
(αφορά την απόστα-
ση του τόπου διαμο-
νής από το Κέντρο 
Στήριξης Επιμόρφω-
σης και την ευκολία 
μετακινήσεων) 

0% 0% 33,9% 40,7% 26,21% 

Ε29 

Είμαι ευχαριστημέ-
νος/η από τα τεχνικά 
μέσα που χρησιμο-
ποιούνται στο β’ επί-
πεδο 

0% 0% 35,9% 38,8% 25,24% 

Ε30 
Σέβομαι τις γνώσεις 
των επιμορφωτών 
μου στο β΄ επίπεδο 

0% 0% 7,76% 65,04% 28,15% 

Ε31 Είμαι ευχαριστημέ-
νος/η από το συντο- 0% 0% 26,21% 69,9% 3,88% 
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νισμό του συγκεκρι-
μένου ΚΣΕ 

Συμπεράσματα 

Οι Νέες τεχνολογίες εκπαίδευσης στη διδακτική διδασκαλία αποτελούν ένα αναπόσπαστο 
κομμάτι για τα σχολεία που θέλουν να ακολουθήσουν τις απαιτήσεις των μαθητών. 

Η ανάλυση των ευρημάτων των ερωτηματολογίων μας οδηγεί στα ακόλουθα συμπεράσμα-
τα: 

Οι επιμορφούμενοι σε ποσοστό 31% αποφεύγουν τη χρήση υπολογιστή στα μαθήματα τους 
(παρόλο που δηλώνουν ότι υπάρχουν οι υποδομές για να πραγματοποιηθεί μάθημα με υ-
πολογιστή) και δεν αισθάνονται την ασφάλεια να αντιμετωπίσουν τυχόν προβλήματα που 
θα δημιουργηθούν κατά τη διάρκεια παράδοσης με τη χρήση υπολογιστών.  

Αυτό που έχει ενδιαφέρον στην έρευνα αυτή είναι ότι οι επιμορφούμενοι έχουν μια θετική 
στάση απέναντι στη διδασκαλία με υπολογιστές και μπορούν να προσφέρουν ουσιαστικά 
στη διδακτική πράξη. Ακόμη, η χρήση νέων τεχνολογιών θεωρείται κατάλληλη τόσο για την 
επανάληψη ενός μαθήματος - έννοιας που έχει διδαχθεί (75,7%), όσο και για τη διδασκαλία 
νέων εννοιών στους μαθητές (66%). 

Μεγάλο ποσοστό των επιμορφούμενων είναι ικανοποιημένο από το περιεχόμενο του προ-
γράμματος επιμόρφωσης και τους επιμορφωτές που διδάσκουν (63,1% και 65% αντίστοι-
χα), ωστόσο παρατηρείται να αμφισβητείται η σχέση του προγράμματος με τις εκπαιδευτι-
κές ανάγκες (με ποσοστό 47,5% να μην έχει κάποια συγκεκριμένη άποψη και να παραμένει 
ουδέτερο). Σε μεγάλη αντίθεση όμως, ποσοστό μεγαλύτερο από το 60,1% δηλώνει πως θα 
κάνει χρήση των γνώσεων που απέκτησε από το Β’ επίπεδο στη διδασκαλία. Επίσης, μεγάλο 
ποσοστό θεωρεί ότι το πρόγραμμα αυτό έχει ελλείψεις, παρόλο που το 57, 28% πιστεύει 
πως οι ώρες του προγράμματος είναι επαρκείς για το σκοπό της επιμόρφωσης. 

Εν κατακλείδι οι επιμορφούμενοι που παρακολουθούν το πρόγραμμα επιμόρφωσης Β’ επι-
πέδου στον Νομό Θεσσαλονίκης παρουσιάζουν θετική στάση απέναντι στο πρόγραμμα ε-
πιμόρφωσης όπως αναμενόταν σύμφωνα με την υπάρχουσα βιβλιογραφία (Μικρόπουλος, 
2000; Μπίκος 1989). Για τη γενίκευση των αποτελεσμάτων στο σύνολο των εκπαιδευτικών 
που συμμετέχουν στην επιμόρφωση πρέπει να διεξαχθεί περαιτέρω έρευνα. 
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Δια Βίου Μάθηση και Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Μαζέρας Αχιλλεύς  
Εκπαιδευτικός-Φυσικός Αυτοματιστής M.Sc. 

amaz@ath.forthnet.gr 

Περίληψη 

Το παρόν κείμενο αναφέρεται σε έναν ιδιαίτερα σημαντικό για τη σύγχρονή μας κοινωνική, 
οικονομική και πολιτισμική μας πραγματικότητα, εκπαιδευτικό θεσμό, τη «Δια Βίου Μάθη-
ση». Σύμφωνα με τις διεθνείς έρευνες, είναι συνείδηση πλέον η ανάγκη διαρκούς μάθησης 
και κατάρτισης των ατόμων, προκειμένου να ανταποκριθούν στο διαρκώς μεταβαλλόμενο 
κοινωνικο-οικονομικό συγκείμενο. Η εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα αναπτυσσόμενο 
κα εξελισσόμενο πεδίο, τόσο σε διεθνές όσο και σε εθνικό επίπεδο. Οι εκπαιδευτικές δρα-
στηριότητες στις οποίες εμπλέκονται οι ενήλικοι, ποικίλουν ανάλογα με το ευρύτερο πλαί-
σιο στο οποίο αναπτύσσονται και αποβλέπουν στην ενίσχυση της απασχόλησης, αλλά και 
της ενεργού εμπλοκής τους στο κοινωνικό γίγνεσθαι. Καθοριστικής σημασίας είναι ο ρόλος 
του εκπαιδευτή ενηλίκων, ο οποίος οφείλει να προωθεί την ενεργητική μάθηση, την ανά-
πτυξη κριτικής σκέψης, τη μάθηση μέσα από την πράξη. Η παρούσα εργασία επιχειρεί μία 
θεωρητική προσέγγιση των όρων «Δια Βίου Μάθηση» και «Εκπαίδευση Ενηλίκων» και πα-
ρουσιάζει μία διδακτική πρόταση με θέμα τη διδασκαλία εννοιών της πληροφορικής σε ε-
νήλικες. 

Λέξεις - κλειδιά: Δια βίου μάθηση, εκπαίδευση ενηλίκων, εκπαιδευτής ενηλίκων. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τη διεθνή βιβλιογραφία (Cross, 1981), η Δια Βίου Μάθηση ορίζεται ως το σύ-
νολο των μαθησιακών δραστηριοτήτων στη διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, που απο-
σκοπούν στην απόκτηση ή την ανάπτυξη γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων, οι οποίες 
συμβάλλουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην επαγγελματική 
ένταξη και εξέλιξη του ατόμου, στην κοινωνική συνοχή, στην ανάπτυξη της ικανότητας ε-
νεργού συμμετοχής στα κοινά και στην κοινωνική, οικονομική και πολιτιστική ανάπτυξη. 
Περιλαμβάνει την τυπική εκπαίδευση, τη μη τυπική εκπαίδευση και την άτυπη μάθηση. 

Δια Βίου Μάθηση 

Ο όρος «Δια Βίου Μάθηση (ή εκπαίδευση)» αναφέρεται σε μια φιλοσοφική αντίληψη, 
σύμφωνα με την οποία η εκπαίδευση θεωρείται ως μια μακροχρόνια διαδικασία που ξεκι-
νάει από την γέννηση του ανθρώπου και συνεχίζει σε όλη τη διάρκεια της ζωής του. Ο όρος 
αυτός καλύπτει όλα τα είδη, τύπους και επίπεδα της εκπαίδευσης, τυπικής και μη τυπικής. 
Στη σύγχρονη διαρκώς αναπτυσσόμενη κοινωνία, η αύξηση των γνώσεων γίνεται με πολύ 
γρήγορους ρυθμούς και οι απαιτήσεις της αγοράς εργασίας συνεχώς αλλάζουν. Συνεπώς, η 
επιμόρφωση και η συμπληρωματική εκπαίδευση αποτελούν μία διαρκή προτεραιότητα για 
το σύγχρονο εργαζόμενο. Όλες οι μαθησιακές δραστηριότητες στις οποίες συμμετέχουμε 
καθ’ όλη τη διάρκεια της ζωής μας και που έχουν σαν στόχο τη βελτίωση των γνώσεων, των 
δεξιοτήτων και των εφοδίων σε προσωπικό, κοινωνικό και επαγγελματικό επίπεδο ονομά-
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ζονται, με μια φράση, «Δια Βίου Μάθηση». Η δια βίου μάθηση όχι μόνο επεκτείνει και συ-
μπληρώνει τα παραδοσιακά συστήματα εκπαίδευσης, αλλά και ενθαρρύνει τα άτομα στη 
διάρκεια της ζωής τους να λαμβάνουν πρωτοβουλίες για την απόκτηση γνώσεων και δεξιο-
τήτων (Γαλάνης, 1993) είτε από μόνα τους, είτε στο πλαίσιο προγραμμάτων συνεχιζόμενης 
εκπαίδευσης και κατάρτισης, με απώτερο σκοπό να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις μιας 
κοινωνίας και οικονομίας που συνεχώς μεταβάλλεται. 

Η σπουδαιότητα την οποία έχουν αποκτήσει τα θέματα της δια βίου μάθησης αποτυπώθη-
κε μεταξύ άλλων, στη διοργάνωση του Παγκοσμίου Συνεδρίου στη Ρώμη το 1994, στην α-
πόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ορίσει το έτος 1996 ως έτος Δια-Βίου Μάθησης κα-
θώς και στο ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στη Λισσαβόνα την 27η Ιουνίου 2002, 
με το οποίο οι κυβερνήσεις μέλη, κλήθηκαν να λάβουν όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα για την 
ανάπτυξη και ενίσχυση του θεσμού. Κινούμενη σε ανάλογη πορεία και η χώρα μας, καθορί-
ζει νέες πολιτικές για την εκπαίδευση, ενισχύει τη δια βίου μάθηση, ενισχύει την ανάπτυξη 
της οικονομίας της γνώσης με την εκμετάλλευση της Πληροφοριακής Τεχνολογίας, ενώ πα-
ράλληλα διαμορφώνει περιφερειακές, οικονομικές και πολιτιστικές στρατηγικές, οι οποίες 
αποβλέπουν τόσο στην κοινωνική και οικονομική σύγκλιση όσο και στην κοινωνική ενσω-
μάτωση των πολιτών από διαφορετικά κοινωνικά στρώματα. 

Καθοριστικής σημασίας στη χώρα μας, για την ανάπτυξη της δια βίου μάθησης, είναι ο νό-
μος 3879/2010. Στην εισηγητική έκθεση του νόμου μεταξύ άλλων αναφέρονται: «Η διά βίου 
μάθηση περιλαμβάνει κάθε είδους μαθησιακή δραστηριότητα στη διάρκεια της ανθρώπι-
νης ζωής, που αποσκοπεί στην απόκτηση ή τη βελτίωση γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτή-
των, που χρησιμεύουν στη διαμόρφωση μιας ολοκληρωμένης προσωπικότητας, στην άμ-
βλυνση των κοινωνικών ανισοτήτων και στην κοινωνική συνοχή, στην κοινωνική και πολιτι-
στική ανάπτυξη, στην ενεργό συμμετοχή στα κοινά, στην επαγγελματική ένταξη και εξέλιξη. 
Η διά βίου μάθηση θεμελιώνεται στην προσχολική αγωγή και δε σταματά με το πέρας της 
αρχικής εκπαίδευσης και την ενηλικίωση του ατόμου, αλλά είναι μια διαρκής και ενεργός 
διαδικασία που λαμβάνει χώρα σε όλες τις φάσεις της ζωής ενός ανθρώπου και συνοδεύει 
κάθε έκφανση της ζωής ενός ενεργού πολίτη. Μαθησιακές διαδικασίες συντελούνται τόσο 
στo πλαίσιo του τυπικού εκπαιδευτικού συστήματος, όσο και μέσα από ποικίλες μορφές μη 
τυπικών και άτυπων διαδικασιών μάθησης. Η διά βίου μάθηση συμπεριλαμβάνει την Πρω-
τοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, την Επαγγελματική Εκπαίδευση, την Ανώτατη 
Εκπαίδευση, την Αρχική και τη Συνεχιζόμενη Επαγγελματική Κατάρτιση και τη Γενική Εκπαί-
δευση Ενηλίκων, καθώς και όλες τις μορφές άτυπης μάθησης εκτός των εκπαιδευτικών ι-
δρυμάτων». 

Το εν λόγω σχέδιο νόμου ρυθμίζει κυρίως το χώρο που βρίσκεται πέρα από τα όρια του τυ-
πικού εκπαιδευτικού συστήματος και ιδιαίτερα την αρχική επαγγελματική κατάρτιση, τη 
συνεχιζόμενη επαγγελματική κατάρτιση και τη γενική εκπαίδευση ενηλίκων. Ειδικότερα 
στοχεύει: 

α) στην καταγραφή και ανασυγκρότηση των δομών και των φορέων που συμβάλ-
λουν με οποιονδήποτε τρόπο στην ανάπτυξη της διά βίου μάθησης στην Ελλάδα και 
αφορούν κυρίως στο χώρο που βρίσκεται πέραν του τυπικού εκπαιδευτικού συστή-
ματος, 
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β) στον καθορισμό του διοικητικού μοντέλου οργάνωσης της διά βίου μάθησης 
στην Ελλάδα, 

γ) στη θεσμοθέτηση προτύπων και μέσων για την αποτελεσματική ανάπτυξη της 
διά βίου μάθησης στην Ελλάδα και στην ποιοτική της αναβάθμιση, 

δ) στην αναγνώριση και πιστοποίηση των γνώσεων, δεξιοτήτων και ικανοτήτων των 
ατόμων,  

ε) στη σύνδεση της διά βίου μάθησης με την απασχόληση. 

Οι αρχές και οι στόχοι που διέπουν τη δημόσια πολιτική διά βίου μάθησης είναι οι ακόλου-
θοι (Κόκκος, 2005) : 

• Η διά βίου μάθηση είναι ανθρωποκεντρική και έχει ως αφετηρία και κέντρο τον άν-
θρωπο. 

• Η διά βίου μάθηση είναι ενεργός, συνεχής και όχι υποχρεωτική διαδικασία, καθώς 
είναι μια ανοιχτή και συνεχής ευκαιρία για προσωπική, κοινωνική και επαγγελματι-
κή βελτίωση. 

• Η διά βίου μάθηση έχει καθολικό και ολιστικό χαρακτήρα, καθώς επιδιώκεται η 
συμμετοχή όλων σε όλη τη διάρκεια του βίου, με δυνατότητα αναγνώρισης και πι-
στοποίησης. 

• Η διά βίου μάθηση υποστηρίζει την αναπτυξιακή πορεία της χώρας, καθώς απο-
σκοπεί στην επικαιροποίηση των γνώσεων και δεξιοτήτων και ικανοτήτων των ερ-
γαζομένων. 

• Η διά βίου μάθηση υποστηρίζει την κοινωνική ένταξη, καθώς μέσω αυτής επιδιώκε-
ται η κοινωνική και επαγγελματική αναβάθμιση ευάλωτων ομάδων, παρέχοντας σε 
αυτές ένα επαρκές επίπεδο γενικών και επαγγελματικών γνώσεων, δεξιοτήτων και 
ικανοτήτων. 

• Η διά βίου μάθηση στοχεύει στην ανάπτυξη της προσωπικότητας του ατόμου, στην 
καλλιέργεια κοινωνικών δεξιοτήτων συμβατών με τις νέες συνθήκες, στην ανάπτυξη 
της κριτικής σκέψης και γενικότερα στην ανάπτυξη της ιδιότητας του ενεργού πολί-
τη. 

Εκπαίδευση Ενηλίκων 

Μέσα στις σύγχρονες κοινωνίες που διαρκώς μεταβάλλονται και εξελίσσονται, η εκπαίδευ-
ση και η κατάρτιση, γίνονται ολοένα και περισσότερο αναγκαίες παράμετροι της προσωπι-
κής ανάπτυξης και της κοινωνικής προόδου. Πολλαπλασιάζονται διεθνώς, αλλά και στη χώ-
ρα μας, τα προγράμματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που απευθύνονται σε ενηλίκους, και 
προσλαμβάνουν ποικίλες μορφές: επαγγελματική κατάρτιση ανέργων, ενδοεπιχειρησιακή 
επιμόρφωση, εξειδίκευση, προγράμματα που στοχεύουν στη διεύρυνση της γενικής παι-
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δείας, στην ανάπτυξη της κοινωνικής συμμετοχής, στην αντιμετώπιση του κοινωνικού απο-
κλεισμού. Ταυτόχρονα δημιουργούνται θεσμοί εκπαίδευσης από απόσταση, που απευθύ-
νονται σε όσους αδυνατούν για διάφορους λόγους να είναι παρόντες στις εκπαιδευτικές 
αίθουσες (Jarvis, 2004). 

Σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης, το έτος 1996 κηρύχθηκε «Ευρωπαικό Έτος Εκπαίδευσης 
και Δια Βίου Κατάρτισης». Το έτος 2000, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο το οποίο πραγματοποι-
ήθηκε στη Λισσαβόνα, τέθηκε ο στόχος να γίνει η Ευρωπαϊκή Ένωση η πιο ισχυρή κοινωνία 
της γνώσης, με βασικές προτεραιότητες την εξασφάλιση καθολικής και συνεχούς πρόσβα-
σης στη μάθηση, την αισθητή αύξηση των επενδύσεων σε ανθρώπινους πόρους, την ανά-
πτυξη αποτελεσματικών μεθόδων διδασκαλίας και μάθησης, καθώς και κατάλληλου περι-
βάλλοντος για τη συνεχή εκπαίδευση. 

Σύμφωνα με τα πορίσματα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για να μπορεί ο σύγχρονος πολίτης 
να αντιμετωπίζει τις πολλαπλασιαζόμενες απαιτήσεις της επαγγελματικής ζωής, αλλά και 
την αυξανόμενη πολυμορφία των κοινωνικών και πολιτισμικών καταστάσεων, χρειάζεται να 
διαθέτει εξειδικευμένες γνώσεις, που να συνδέονται με την απασχόληση, γενική παιδεία, 
ώστε να μπορεί να συλλαμβάνει το νόημα των κοινωνικών εξελίξεων, και βασικές κοινωνι-
κές ικανότητες, όπως η δημιουργικότητα, η στοχοθεσία, η επεξεργασία εναλλακτικών λύ-
σεων, η επικοινωνία, η συνεργατικότητα, το «να μαθαίνει κανείς πώς να μαθαίνει», ώστε 
να μπορεί να ανταποκρίνεται και να προσαρμόζεται στις εξελίξεις. 

Όπως αναφέρεται στη διεθνή έρευνα και βιβλιογραφία (Βεργίδης, Καραλής, 1999), για να 
επιτευχθούν οι παραπάνω στόχοι, δεν αρκεί απλώς η επέκταση της εκπαίδευσης σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής των ατόμων, αλλά είναι επίσης αναγκαία η εφαρμογή νέων εκπαιδευτι-
κών μεθόδων. Η παραδοσιακή παιδαγωγική, βασισμένη κυρίως στη μεταφορά θεωρητικών 
γνώσεων, έπρεπε να δώσει τη θέση της σε μια παιδαγωγική της πράξης, που να καθιστά 
τους διδασκομένους ενεργητικούς και συμμετοχικούς στην πορεία της εκπαίδευσής τους, 
να δίνει έμφαση στην αυτόνομη μάθηση, καθώς και στην ανάπτυξη ικανοτήτων μέσω επε-
ξεργασίας προβλημάτων που σχετίζονται με το ευρύτερο κοινωνικο-οικονομικό περιβάλλον 
(Silberman, 1998). Δίνεται έμφαση στη μετακίνηση από τις γνώσεις στις ικανότητες, και από 
τη διδασκαλία στη μάθηση, θέτοντας στο κέντρο τον εκπαιδευόμενο και τις ιδιαίτερες ανά-
γκες του. Πρωταρχικός προσανατολισμός είναι, να μαθαίνουν οι άνθρωποι πώς να μαθαί-
νουν. Οι εκπαιδευόμενοι θα πρέπει, στο βαθμό που αυτό είναι δυνατόν, να επιδιώξουν 
δραστήρια να αποκτήσουν και να αναπτύξουν γνώσεις και ικανότητες. Απαιτούνται διαφο-
ρετικές μέθοδοι ανάλογα με την κατάσταση του εκπαιδευομένου, το συντελεστή και το συ-
γκείμενο της μάθησης. Η μάθηση που στηρίζεται στην εργασία, η μάθηση που κατευθύνε-
ται από πρόγραμμα και η μάθηση που οργανώνεται ως ΄κύκλοι σπουδών΄ είναι ιδιαιτέρως 
χρήσιμες προσεγγίσεις (Κόκκος, 2005). 

Στο πλαίσιο των γενικότερων εξελίξεων στο χώρο της εκπαίδευσης, διεθνώς αλλά και στη 
χώρα μας, ιδιαίτερα σημαντική είναι η θέση του εκπαιδευτή ενηλίκων (Tennant, 1997). Ο 
σύγχρονος εκπαιδευτής ενηλίκων, προκειμένου να ανταποκριθεί στις πολυδιάστατες απαι-
τήσεις του έργου του, είναι ανάγκη να διαθέτει τα ακόλουθα προσόντα:  

1. Να σχεδιάζει αποτελεσματικά τις διδακτικές ενότητες που αναλαμβάνει. 
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2. Να χρησιμοποιεί τις κατάλληλες, σύγχρονες τεχνικές εκπαίδευσης ενηλίκων και τα 
κατάλληλα εκπαιδευτικά μέσα. 

3. Να είναι καταρτισμένος σε θέματα δυναμικής της ομάδας, επικοινωνίας, καθοδή-
γησης, εμψύχωσης και υποβοήθησης της ενεργητικής συμμετοχής των εκπαιδευο-
μένων. 

4. Να μπορεί να αξιολογεί τη διαδικασία εκπαίδευσης και κατάρτισης, καθώς και να 
έχει διάθεση αυτοαξιολόγησης και αυτοβελτίωσης. 

5. Να μπορεί να προσεγγίζει και να κατανοεί τις ιδιαίτερες ανάγκες και τα ενδιαφέρο-
ντα των εκπαιδευομένων. 

6. Να μπορεί να συμβάλλει αποτελεσματικά στην προώθηση της απασχόλησης των 
εκπαιδευομένων ενηλίκων, έχοντας γνώση των ιδιαίτερων κοινωνικών-οικονομικών 
χαρακτηριστικών της τοπικής κοινωνίας. 

Σύμφωνα με τον Rogers (1999), βασικές παράμετροι της διδακτικής διαδικασίας, στην εκ-
παίδευση ενηλίκων, αποτελούν οι ικανότητες του εκπαιδευτή, το μαθησιακό κλίμα, ο δια-
θέσιμος χρόνος, καθώς και οι διαθέσιμοι πόροι. Κύριοι στόχοι του εκπαιδευτή ενηλίκων θα 
πρέπει να είναι η προώθηση της συνεργατικής και επικοινωνιακής ικανότητας των εκπαι-
δευομένων, η ενίσχυση της ικανότητας «μαθαίνω να μαθαίνω», η δημιουργία θετικού κλί-
ματος και θετικής στάσης απέναντι στον εκπαιδευτή, η απόκτηση ανοικτής στάσης απέναντι 
για τη «δια βίου μάθηση». Η μεθοδολογία που θα επιλέξει, θα πρέπει να βασίζεται στις αρ-
χές της εκπαίδευσης ενηλίκων, οι οποίες είναι οι εξής: Ο συνδυασμός της θεωρίας με την 
πράξη, η σύνδεση του αντικειμένου μάθησης με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των κα-
ταρτιζόμενων, η ανάπτυξη του κριτικού τρόπου σκέψης, οι αμφίδρομες σχέσεις εκπαιδευ-
τών-καταρτιζόμενων (Γαλάνης, 1993). Επίσης είναι ιδιαίτερα σημαντικό να λαμβάνονται 
υπόψη οι ιδιαίτερες κοινωνικές και επαγγελματικές εμπειρίες των εκπαιδευομένων, οι 
προϋπάρχουσες γνώσεις και οι διαμορφωμένες αξίες, καθώς και το γεγονός ότι οι ενήλικοι 
τείνουν προς τον αυτοκαθορισμό, επιδιώκουν μία ενεργητική παρουσία στη διαδικασία της 
μάθησης και έχουν αποκρυσταλλώσει τους τρόπους με τους οποίους επιθυμούν να μαθαί-
νουν (Κόκκος, 2005). Σε συνέχεια του άρθρου, παρουσιάζεται από τον γράφοντα ένα διδα-
κτικό σχέδιο σε ενότητα του μαθήματος της Πληροφορικής, σύμφωνα με τις αρχές οι οποίες 
διέπουν τη μαθησιακή διαδικασία στο πλαίσιο της εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέτοιες είναι η η 
αφόρμηση, η παρατήρηση, η δημιουργία και παραγωγή νέων δεδομένων με βάση τις προ-
ϋπάρχουσες γνωστικές δομές. Ο εκπαιδευτής από την πλευρά του, οφείλει να ενισχύει την 
ενεργητική συμμετοχή των εκπαιδευομένων, σε όλα τα στάδια της μαθησιακής διαδικασί-
ας, αλλά και να συμβάλλει στη σύνδεση του αντικειμένου της μάθησης με τις ευρύτερες 
κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες. Απώτερος στόχος είναι η επίτευξη της αποτελεσματι-
κής μάθησης, η ανάπτυξη κοινωνικών ικανοτήτων και η ενίσχυση της ωριμότητας των εκ-
παιδευομένων (Williams, 1996). Η συγκεκριμένη διδακτική πρόταση εντάσσεται στο πρό-
γραμμα «Κατάρτιση εργαζομένων στις βασικές δεξιότητες χρήσης ΤΠΕ για την απόκτηση 
πιστοποίησης» στο πλαίσιο του Έργου «Κατάρτιση εργαζομένων σε βασικές δεξιότητες 
χρήσης ΤΠΕ», το οποίο υλοποιήθηκε κατά το έτος 2008 στην Αθήνα, σύμφωνα με την υπ΄ 
αριθμό 193275/22.12.2006 απόφαση του Υπουργείου Εργασίας.  
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Συμπεράσματα 

Η «Δια Βίου Μάθηση» πρωταγωνιστεί όλο και πιο έντονα στο διάλογο γύρω από την εκπαί-
δευση και την κατάρτιση στην Ευρώπη. Κατέχει κεντρικό ρόλο στη δημιουργία ενός νέου 
μοντέλου ανάπτυξης, σε ένα πλαίσιο όπου οι δυνάμεις της αλλαγής δεν προέρχονται μόνο 
από το χώρο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης, αλλά πηγάζουν μέσα από σύνθετες αλ-
λαγές στην κοινωνία, αλλαγές που είναι οικονομικές, πολιτισμικές και δημογραφικές. Η εκ-
παίδευση και η κατάρτιση θα αποτελέσουν τις κύριες συνιστώσες της κοινωνικής προόδου 
αλλά και της προσωπικής ανάπτυξης (Γαλάνης, 1995). 
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http://kee.ideke.edu.gr/ (Ινστιτούτο Διαρκούς Εκπαίδευσης Ενηλίκων) 
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Διδακτική αξιοποίηση του προγραμματιστικού μικρόκοσμου JKarel για τη διδασκαλία βα-
σικών εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμματισμού 

Τσαμπούκα Πετρούλα 
Καθηγήτρια Πληροφορικής, ΕΠΑ.Λ. Ν. Μουδανιών 

ptsampouka@sch.gr 

Περίληψη 

Επιδίωξη της διδακτικής παρέμβασης είναι να αντιληφθούν οι μαθητές που δεν έχουν προη-
γούμενη εμπειρία με τον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό τις βασικές έννοιες που τον 
διέπουν, που είναι οι έννοιες της κλάσης και του αντικειμένου. Θεωρούμε ότι οι μαθητές 
διαθέτουν επαρκή εμπειρία από το διαδικαστικό προγραμματισμό. Για το λόγο αυτό χρησι-
μοποιούμε τον προγραμματιστικό μικρόκοσμο του JKarel που αποτελεί μία επέκταση του ε-
πιτυχημένου περιβάλλοντος Karel the Robot στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Στο 
περιβάλλον του JKarel είναι δυνατή η διδασκαλία της έννοιας του αντικειμένου από την αρχή 
χωρίς να προηγηθεί η κατασκευή ενός δομημένου προγράμματος στο οποίο θα προστεθούν 
τα αντικείμενα αργότερα. Αυτό έρχεται σε αντίθεση με τη συνήθη πρακτική που ακολουθεί-
ται από τους οδηγούς εκμάθησης των επαγγελματικών γλωσσών προγραμματισμού όπου 
στο πρώτο πρόγραμμα που δίνεται σαν παράδειγμα δε δημιουργούνται αντικείμενα. Το πε-
ριβάλλον του JKarel επιτρέπει την οπτικοποίηση των αποτελεσμάτων καθιστώντας έτσι τα 
αποτελέσματα της δουλειάς των μαθητών άμεσα ελέγξιμα.  

Λέξεις  κλειδιά: αντικειμενοστρεφής προγραμματισμός, κλάση, αντικείμενο, JKarel 

Εισαγωγή 

Το σενάριο που προτείνεται μπορεί να ενταχθεί στο πρόγραμμα σπουδών της Γ΄ Τάξης του 
Τομέα Πληροφορικής των ΕΠΑ.Λ. στα πλαίσια του μαθήματος Στοιχεία Προγραμματισμού σε 
Γραφικό Περιβάλλον με Visual Basic. Η έννοια του αντικειμένου είναι θεμελιώδης στη Visual 
Basic ενώ τα αντικείμενα που παρέχονται στο περιβάλλον της προέρχονται από προτυποποι-
ημένες κλάσεις. Οι έννοιες της κλάσης και του αντικειμένου που θα διαπραγματευτεί το σε-
νάριο αποτελούν τη βάση των αντικειμενοστρεφών γλωσσών όπως η C++, Java, κ.τ.λ. (Ού-
τσιος, 2004). Ζητούμενο της παρέμβασης είναι να μεταβούν οι μαθητές από το διαδικαστικό 
στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό και να έρθουν σε επαφή με τις έννοιες της κλάσης 
και του αντικειμένου. 

Στόχοι του σεναρίου 

Μετά την εφαρμογή του σεναρίου οι μαθητές 

• θα γνωρίσουν τις έννοιες κλάση και αντικείμενο και θα αντιληφθούν τις διαφορές τους 
• θα μπορούν να ορίζουν και να αρχικοποιούν αντικείμενα 
• θα δημιουργούν προγράμματα που στέλνουν τις βασικές εντολές στα αντικείμενα που 

ορίστηκαν 
• θα μπορούν να προσδιορίσουν τις τιμές των ιδιοτήτων των αντικειμένων σε κάθε στάδιο 

εκτέλεσης ενός προγράμματος 

1899

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



• θα είναι σε θέση να συντάσσουν ολοκληρωμένα προγράμματα στα οποία καλούνται οι 
βασικές μέθοδοι στα αντικείμενα που ορίστηκαν.  

Θεωρητικό πλαίσιο 

Οι μαθητές αντιμετωπίζουν περισσότερες δυσκολίες όταν μεταβαίνουν από τον διαδικαστικό 
προγραμματισμό στον αντικειμενοστρεφή διότι ο νέος τρόπος σκέψης που απαιτεί δεν γίνε-
ται εύκολα κατανοητός ιδίως από άτομα που έχουν εμπειρία στην επίλυση προβλημάτων με 
μια διαδικαστική γλώσσα προγραμματισμού. Στο σενάριο που προτείνεται θα ακολουθή-
σουμε τη διδακτική πρόταση άλλων ερευνητών οι οποίοι δίνουν έμφαση στη διδασκαλία της 
έννοιας του αντικειμένου από την αρχή (Xinogalos, 2010 και αναφορές εντός). Το παρόν σε-
νάριο προϋποθέτει την εξοικείωση των μαθητών με το περιβάλλον του Karel (Pattis, 1995). 
Μια επέκταση του προηγούμενου περιβάλλοντος που υποστηρίζει τη διδασκαλία σε Pascal, 
Java ή Lisp αποτελεί το λογισμικό JKarelRobot (Buck & Stucki, 2000) το οποίο σύμφωνα με 
τους συγγραφείς του επιτρέπει το σχεδιασμό ασκήσεων σύμφωνα με την ταξινομία του 
Bloom.  

Στο σενάριο που προτείνουμε θα χρησιμοποιήσουμε το περιβάλλον του JKarel (Tufts 
University) το οποίο υποστηρίζει την εκμάθηση εννοιών του αντικειμενοστρεφούς προγραμ-
ματισμού βασιζόμενο στο παράδειγμα της Java ενώ παρέχει πολλές επιπλέον δυνατότητες 
σε σχέση με αυτό του JKarelRobot. Ενδεικτικά επιτρέπει τον ορισμό πολλών αντικειμένων 
που μπορεί να προέρχονται από 2 βασικές κλάσεις ενώ δίνει τη δυνατότητα στο χρήστη να 
δημιουργήσει επεκτάσεις των βασικών κλάσεων που κληρονομούν τις μεθόδους τους. Το λο-
γισμικό JKarel εντάσσεται στην κατηγορία των προγραμματιστικών μικρόκοσμων με τα κατα-
γεγραμμένα σε σχετικές μελέτες παιδαγωγικά τους οφέλη (Heeb, 2001· Xinogalos, 2010).  

Στο σενάριο που προτείνουμε οι μαθητές για να κατανοήσουν τη διαφορά της κλάσης και 
του αντικειμένου θα βασιστούν στην υπάρχουσα γνώση ανατρέχοντας σε παραδείγματα από 
την καθημερινότητα αλλά και σε προγραμματιστικά περιβάλλοντα που έχουν ήδη χρησιμο-
ποιήσει. Έτσι οι έννοιες της κλάσης και του αντικειμένου θα αναδειχθούν μέσα από παρα-
δείγματα που έχουν αντληθεί από διαφορετικούς χώρους. Στην επαφή των μαθητών με το 
περιβάλλον του JKarel θα ακολουθήσουμε αρχικά την προσέγγιση του μαύρου κουτιού. Α-
φού τους ζητηθεί να εκτελέσουν ένα έτοιμο πρόγραμμα θα απαντήσουν τις σχετικές ερωτή-
σεις ενώ κατόπιν θα μελετήσουν τον κώδικα για να αντλήσουν πληροφορίες από τις εντολές. 
Στις επόμενες δραστηριότητες η γνώση για τις βασικές έννοιες του αντικειμενοστρεφούς 
προγραμματισμού οικοδομείται σταδιακά ακολουθώντας μια καθαρά κονστρουκτιβιστική 
προσέγγιση.  

Περιγραφή του διδακτικού σεναρίου 

Ο εκπαιδευτικός θα αναφερθεί αρχικά σε παραδείγματα από την καθημερινότητα για να 
βοηθήσει τους μαθητές να διακρίνουν τη διαφορά κλάσης και αντικειμένου. Ειδικότερα θα 
φέρει ως παράδειγμα το θηλαστικό «γάτα». Όλες οι γάτες που υπάρχουν στον κόσμο ανή-
κουν στην κατηγορία του θηλαστικού. Θα τους εξηγήσει ότι στον προγραμματισμό το πρό-
τυπο από το οποίο προέρχονται όλες οι γάτες ονομάζεται κλάση. Κάθε γάτα που συναντούν 
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στον υπαρκτό κόσμο προγραμματιστικά θα καλούνταν αντικείμενο της κλάσης του θηλαστι-
κού «γάτα». Κάθε γάτα έχει ένα πλήθος χαρακτηριστικών που προγραμματιστικά καλούνται 
ιδιότητες ενώ μπορεί να κάνει και συγκεκριμένες ενέργειες που προγραμματιστικά καλού-
νται μέθοδοι. Θα ζητήσει στη συνέχεια από τους μαθητές να αναφερθούν σε κάποιες ιδιότη-
τες και ενέργειες των γατών . 

Ο εκπαιδευτικός μπορεί να αναφερθεί στο περιβάλλον της Visual Basic το οποίο έχουν ήδη 
χρησιμοποιήσει στα πρώτα μαθήματα οι μαθητές για το σχεδιασμό της φόρμας. Τους ζητά 
να τοποθετήσουν στη φόρμα 2 αντικείμενα του ίδιου τύπου από την εργαλειοθήκη που τους 
παρέχεται μέσα από το περιβάλλον της VB, όπως 2 πλήκτρα διαταγής ή 2 πλαίσια κειμένου. 
Ζητείται από τους μαθητές να εντοπίσουν τα κοινά χαρακτηριστικά και συμπεριφορά που 
παρουσιάζουν τα αντικείμενα του ίδιου τύπου. Ο εκπαιδευτικός τους εξηγεί ότι τα δύο πλή-
κτρα ανήκουν στην ίδια κλάση και τους καλεί να απαντήσουν αν μπορούν προγραμματιστικά 
να διαχωριστούν τα αντικείμενα αυτά και ποια πληροφορία χρησιμοποιείται για να γίνει 
αυτό. 

Στη συνέχεια ο εκπαιδευτικός θα τους ενημερώσει ότι θα χρησιμοποιήσουν το περιβάλλον 
προγραμματισμού του JKarel μέσα από το οποίο θα γνωρίσουν αντικείμενα ρομπότ τα οποία 
θα προγραμματίσουν για να εκτελέσουν νέες αποστολές. Θα ακολουθήσει μια σύντομη επί-
δειξη του λογισμικού μέσα από την υλοποίηση ενός απλού παραδείγματος.  

Κατόπιν οι μαθητές θα εργαστούν σε ομάδες των 2 καθοδηγούμενοι από τα φύλλα εργασίας 
που θα τους διαμοιραστούν ηλεκτρονικά. Την 1η διδακτική ώρα θα προηγηθεί η συζήτηση 
στην τάξη και θα ασχοληθούν με το πρώτο φύλλο. Τη 2η διδακτική ώρα θα ασχοληθούν με 
το δεύτερο φύλλο εργασίας ενώ η αξιολόγηση των μαθητών θα γίνει μέσα από τα φύλλα 
εργασίας καθώς και από τις ανακεφαλαιωτικές και πιο σύνθετες δραστηριότητες του ξεχω-
ριστού φύλλου αξιολόγησης. 

Δομή των φύλλων εργασίας 

1o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Γνωριμία με τις έννοιες κλάση, αντικείμενο και μέθοδος 

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές θα εκτελέσουν ένα έτοιμο πρόγραμμα αφού πρώτα 
φορτώσουν τον κόσμο που εμφανίζεται στην Εικόνα 1.  

 

Εικόνα 1 
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Οι μαθητές στον μικρόκοσμο του JKarel θα παρακολουθήσουν δύο ρομπότ που εργάζονται 
στη γραμμή παραγωγής αυτοκινήτων. Το αριστερό ρομπότ διατρέχει την γραμμή παραγωγής 
που οριοθετείται από τα εμπόδια και τοποθετεί τόσους βομβητές (beepers) όσα και τα αυ-
τοκίνητα που υποτίθεται ότι συναρμολογεί. Το δεξί ρομπότ αφού συμπληρώσει τα εξαρτή-
ματα που υπολείπονται συλλέγει τα ολοκληρωμένα αυτοκίνητα (beepers). Αυτή τους η εργα-
σία επαναλαμβάνεται κάποιες φορές.  

Οι μαθητές θα απαντήσουν στη συνέχεια μια σειρά από ερωτήσεις στηριζόμενοι στην παρα-
τήρηση. Οι ερωτήσεις είναι της μορφής: 

• Πόσα αυτοκίνητα μπορούν να ολοκληρωθούν σε μια γραμμή παραγωγής; 
• Ποια είναι η εργασία του ρομπότ που βρίσκεται δεξιά και πότε ξεκινάει να την εκτελεί;  
• Πόσες σειρές αυτοκινήτων ολοκληρώνει το αριστερό ρομπότ πριν σταματήσει την εργα-

σία του; 

Κατόπιν μελετώντας τον κώδικα θα πρέπει να επιλέξουν τη σωστή απάντηση από μια σειρά 
ερωτήσεων της μορφής: 

• Ποιο είναι το όνομα του αριστερού ρομπότ; 
 a. tamy   b. East    c. tony  d. West 

• Ποιος είναι ο προσανατολισμός του δεξιού ρομπότ πριν ξεκινήσει την αποστολή του; 
 a. North   b. East    c. South  d. West 

• Μπορείτε να εντοπίσετε με ποια εντολή του προγράμματος τοποθετείται το δεξί ρομπότ 
στην αρχική του θέση και ποια είναι αυτή; 

• Στην εντολή plantrobot(5,3,East,15) αλλάξτε την παράμετρο 15 σε 20 και εκτελέστε το 
πρόγραμμα. Τι παρατηρείτε; 

Εξηγούμε στους μαθητές ότι κάθε πρόγραμμα που αναθέτει στα ρομπότ μια εργασία ξεκινάει 
με τη λέξη class και ένα όνομα που εμείς επιλέγουμε. Ο κώδικας του προγράμματος περιλαμ-
βάνεται ανάμεσα στις αγκύλες { }. Προσοχή θα πρέπει να δείξουν στο γεγονός ότι το όνομα 
της κλάσης και το όνομα του αρχείου του προγράμματος θα πρέπει να ταυτίζονται. Συνοπτικά 
η δομή ενός προγράμματος εμφανίζεται εντός του σκιασμένου πλαισίου.  

 

Μεταξύ των εσωτερικών αγκυλών γράφεται ο κώδικας του κυρίου προγράμματος όπως υπο-
δηλώνεται από την κωδική λέξη main. Τα ρομπότ ανήκουν σε κλάσεις (κατηγορίες) ανάλογα 
με τις ενέργειες που μπορούν να εκτελέσουν. Τα ρομπότ της βασικής κλάσης UrRobot μπο-
ρούν να εκτελέσουν μόνο τις εξής ενέργειες που καλούνται μέθοδοι: move(), turnLeft(), 
putBeeper(), pickBeeper(). 
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Για να καλέσουμε μία μέθοδο στην οποία θα ανταποκριθεί το αντικείμενο η γενική σύνταξη 
της εντολής είναι όνομα_αντικειμένου.μέθοδος;  

Οι μαθητές θα πρέπει στη δεύτερη δραστηριότητα να συμπληρώσουν το πρόγραμμα που 
παρατίθεται στην Εικόνα 2 ώστε το ρομπότ αθλητής που εμφανίζεται στον κόσμο της  ίδιας 
εικόνας  να διατρέξει το στάδιο και να τοποθετήσει βομβητές στις γωνίες του. 

 

Εικόνα 2 

2o ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Ορισμός και αρχικοποίηση αντικειμένων-Σύνταξη προγραμμάτων που 
καλούν τις βασικές μεθόδους στα αντικείμενα που ορίστηκαν 

Στο δεύτερο φύλλο εργασίας και συγκεκριμένα στην πρώτη δραστηριότητα ζητάμε από τους 
μαθητές να σχεδιάσουν τον κόσμο που βλέπουν στην Εικόνα 3. Για να ορίσουμε ένα καινούρ-
γιο αντικείμενο που ανήκει στην κλάση των UrRobot η γενική σύνταξη της εντολής είναι 

UrRobot Όνομα_αντικειμένου=new UrRobot(. ,. , . , .); 

 

Εικόνα 3 

Οι 2 πρώτες τελείες υποκαθιστούν τη θέση του ρομπότ που προσδιορίζεται από το δρόμο και 
τη λεωφόρο, η 3η τελεία υποκαθιστά την κατεύθυνση ενώ η 4η τον αριθμό των βομβητών 
που διαθέτει. Η κατεύθυνση μπορεί να πάρει μία από τις τιμές East, West, North, South.  

Αρχικά οι μαθητές θα συντάξουν πρόγραμμα με το οποίο ένα ρομπότ με το όνομα roby θα 
ξεκινάει από την κορυφή της σκάλας και θα μαζεύει τα εμπόδια στον κόσμο που δημιούργη-
σαν. Στη συνέχεια για να διευκολύνουν το roby στο έργο του θα ορίσουν ένα βοηθό με το 
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όνομα toby ο οποίος θα ξεκινά από το τρίτο σκαλοπάτι και θα καθαρίζει τη σκάλα κατεβαί-
νοντας. Ολοκληρώνοντας τη δραστηριότητα θα πρέπει να προσδιορίσουν τις τιμές που έχουν 
οι ιδιότητες των ρομπότ roby και toby στο τέλος της αποστολής τους. 

 

Εικόνα 4 , Εικόνα 5 

Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές θα πρέπει να ορίσουν 4 ρομπότ της βασικής κλάσης 
UrRobot τα οποία βρίσκονται αρχικά στη θέση (5,8), είναι στραμμένα ανατολικά και το κα-
θένα από αυτά διαθέτει 4 βομβητές στην τσάντα του.  

Αρχικά θα σταλούν τα κατάλληλα μηνύματα στα 4 ρομπότ έτσι ώστε το καθένα από αυτά να 
εξακτινωθεί σε ένα από τα 4 σημεία του ορίζοντα προχωρώντας κατά 4 βήματα (Εικόνα 4). 
Σε κάθε βήμα του το κάθε ρομπότ τοποθετεί ένα βομβητή. Τα ονόματα που θα δοθούν στα 
ρομπότ είναι E,W,S,N ώστε να παραπέμπουν στα σημεία του ορίζοντα. Αφού ολοκληρώσει 
την τοποθέτηση των βομβητών το κάθε ρομπότ κινείται αντίθετα με τη φορά του ρολογιού 
(Εικόνα 5) ώστε να καταλήξει πάνω στο ρομπότ που βρίσκεται στα αριστερά του. Μόλις συμ-
βεί αυτό το ρομπότ που βρισκόταν εκεί ξεκινάει την κίνηση του. 

Οι μαθητές αφού εκτελέσουν το πρόγραμμα που συνέταξαν και βεβαιωθούν για την ορθή 
λειτουργία του θα πρέπει να αναφέρουν ποιες είναι οι τελικές τιμές των ιδιοτήτων για τα 4 
ρομπότ του προγράμματος. 

Δομή του φύλλου αξιολόγησης 

Το φύλλο αξιολόγησης περιλαμβάνει ασκήσεις επανάληψης και εμπέδωσης για να ελεγχθεί 
ο βαθμός κατανόησης των νέων εννοιών από τους μαθητές. 

Στην πρώτη δραστηριότητα οι μαθητές θα πρέπει να συνδυάσουν κάθε έννοια που περιλαμ-
βάνεται στο σύνολο {κλάση, ιδιότητα, αντικείμενο, μέθοδος} με τις κατάλληλες λέξεις από το 
σύνολο {robot, North, NORTH, toby, δρόμος, λεωφόρος, move(), UrRobot, putBeeper()}. 

Στη δεύτερη δραστηριότητα θα πρέπει να σημειώσουν το γράμμα Σ δίπλα σε κάθε πρόταση 
που θεωρούν σωστή και το γράμμα Λ σε κάθε πρόταση που θεωρούν λάθος. 

• Στον προγραμματισμό η κατάσταση ενός αντικειμένου αποθηκεύεται στις ιδιότητές του 
ενώ η συμπεριφορά του είναι εμφανής από τις μεθόδους του. 
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• Μπορούμε να επιδράσουμε σε ένα αντικείμενο μέσω των ιδιοτήτων του. 
• Οι ιδιότητες ενός αντικειμένου μένουν κρυφές στον έξω από αυτό κόσμο. 
• Η κλάση αποτελεί το πρότυπο από το οποίο κατασκευάζονται τα αντικείμενα. 
• Δεν μπορούμε να αρχικοποιήσουμε δύο αντικείμενα με τις ίδιες ιδιότητες. 
• Οι ιδιότητες δεν μπορούν να μεταβληθούν μέσω της εκτέλεσης μεθόδων. 

Στην τρίτη δραστηριότητα θα ορίσουν δικές τους ιδιότητες και μεθόδους για αντικείμενα του 
πραγματικού κόσμου που προέρχονται από την κλάση ποδήλατο και θα κατασκευάσουν ένα 
πρόγραμμα κατά το πρότυπο των προγραμμάτων του περιβάλλοντος JKarel ώστε να μετα-
βάλλουν τις ιδιότητες των αντικειμένων που όρισαν. 

Στην τέταρτη δραστηριότητα τους παρέχεται ένα αρχείο όπως έχει ανακτηθεί από τη σελίδα 
http://docs.oracle.com/javase/tutorial/java/concepts/class.html το οποίο περιλαμβάνει τον 
ορισμό μιας κλάσης σε γλώσσα Java. Οι μαθητές θα πρέπει να εντοπίσουν στο αρχείο αυτό 
τις ιδιότητες και τις μεθόδους που υποστηρίζουν τα αντικείμενα αυτής της κλάσης. 

Στο αρχείο BicycleDemo από την ίδια σελίδα εμφανίζεται ο κώδικας της κλάσης σε γλώσσα 
Java που ορίζει αντικείμενα της παραπάνω κατηγορίας και καλεί τις μεθόδους τους. Οι μα-
θητές θα πρέπει να εντοπίσουν και να καταγράψουν τις ομοιότητες και τις διαφορές με το 
περιβάλλον του JKarel. 

Συμπεράσματα 

Από την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου στην πράξη προέκυψε ότι οι μαθητές βρήκαν 
ενδιαφέρον και ελκυστικό το περιβάλλον του JKarel. Η διαδικασία της ανάθεσης αποστολών 
στα ρομπότ τούς άρεσε ιδιαίτερα γιατί ο μικρόκοσμος στον οποίο κινούνται αποτελεί μια 
απλοποιημένη εκδοχή του φυσικού κόσμου με αποτέλεσμα οι ενέργειες που πρέπει να γί-
νουν να τους είναι ιδιαίτερα προσιτές καθώς δεν απαιτούνται αφηρημένες νοητικές αναπα-
ραστάσεις όπως στο συνήθη προγραμματισμό. Γενικά το περιβάλλον του JKarel κινητοποίησε 
τους μαθητές με αποτέλεσμα να συμμετάσχουν ενεργά στην διδακτική διαδικασία. 

Κατά την εφαρμογή του σεναρίου παρατηρήθηκαν οι καταγεγραμμένες στη βιβλιογραφία 
παρανοήσεις που εμφανίζονται στον αντικειμενοστρεφή προγραμματισμό οι οποίες όμως με 
τη συνδρομή του εκπαιδευτικού γρήγορα ξεπεράστηκαν. Η βοήθεια του εκπαιδευτικού ανα-
ζητήθηκε στην περίπτωση που κατά την αρχικοποίηση αντικειμένων οι μαθητές παρέλειπαν 
να θέσουν τιμές για όλες τις ιδιότητες συμπεριφορά που παρατηρήθηκε και με τη χρήση δια-
φορετικών εκπαιδευτικών περιβαλλόντων όπως το BlueJ (Xinogalos et al., 2006). Η ανωτέρω 
δυσκολία δεν οδήγησε όμως σε αναστολή της προσπάθειας τους. Αντιθέτως όταν ξεπερά-
στηκαν οι δυσκολίες με την αρχικοποίηση των αντικειμένων εύκολα γενίκευσαν από το ένα 
αντικείμενο στα περισσότερα και ανταποκρίθηκαν με επιτυχία στη δραστηριότητα όπου έ-
πρεπε να αρχικοποιήσουν 4 αντικείμενα. Δυσκολία παρατηρήθηκε επίσης στο να διακρίνουν 
τη διαφορά μεταξύ των ιδιοτήτων και των μεθόδων που υποστηρίζονται από μια κλάση αντι-
κειμένων. Επηρεασμένοι από το διαδικαστικό παράδειγμα προγραμματισμού παρέλειπαν 
στα αρχικά στάδια εκτέλεσης του σεναρίου να προσδιορίσουν στη σύνταξη της εντολής το 
αντικείμενο στο οποίο επιδρά η μέθοδος. Επιπλέον συχνά ταύτιζαν τις τιμές των ιδιοτήτων 
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στο τέλος της εκτέλεσης του προγράμματος με εκείνες των αντικείμενων κατά την αρχικοποί-
ησή τους σύγχυση που μπορεί να αποδοθεί στο γεγονός ότι οι μαθητές δεν αντιλαμβάνονταν 
ότι μέσω των μεθόδων που εφαρμόζονται στα αντικείμενα μπορούν να μεταβληθούν οι τιμές 
των ιδιοτήτων τους.  

Αυτό που μπορεί γενικά να ειπωθεί είναι ότι το περιβάλλον του JKarel με την άμεση οπτικο-
ποίηση των αποτελεσμάτων που προσφέρει και τη δυνατότητα βηματικής εκτέλεσης που υ-
ποστηρίζει δημιουργεί τις κατάλληλες προϋποθέσεις για μια επιτυχημένη εισαγωγή στον α-
ντικειμενοστρεφή προγραμματισμό. Λόγω του παιγνιώδους χαρακτήρα του βοηθά στην ε-
ντατικοποίηση των προσπαθειών από πλευράς των μαθητών ενώ η δυνατότητα που παρέχει 
για ορισμό περισσότερων του ενός αντικειμένων σε αντίθεση με συναφή περιβάλλοντα (Buck 
& Stucki, 2000) επιτρέπει την άρση οποιωνδήποτε παρανοήσεων σχετίζονται με τις έννοιες 
κλάση και αντικείμενο. 
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Διδακτική πρόταση Αρχαίων Ελληνικών με την υποστήριξη των ΤΠΕ 
Σοφοκλέους Αντιγόνη - Διδασκαλία από μετάφραση 

 
Προσώρα Αργυρώ 

Φιλόλογος-Εκπαιδευτικός Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης 
iprosora@gmail.com 

Περίληψη 

Στο παρόν κείμενο περιγράφεται ένα σενάριο-σχέδιο διδασκαλίας των Αρχαίων Ελληνικών 
σε μαθητές της Β΄ Λυκείου σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών. Το θέμα του 
σεναρίου είναι η ερμηνεία κειμένου από τον Πρόλογο της Αντιγόνης, σύμφωνα με γνωστά 
μοντέλα διδασκαλίας και με την υποστήριξη της τεχνολογίας. Αρχικά, παρουσιάζεται το θε-
ωρητικό πλαίσιο πάνω στο οποίο δομείται το διδακτικό σενάριο. Στη συνέχεια, παρουσιά-
ζεται αναλυτικά η ταυτότητα του σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας, καθώς και η πορεία του.. 
Αξίζει να σημειωθεί πως το εν λόγω σενάριο αρχικά σχεδιάστηκε στα πλαίσια της διδασκα-
λίας των Αρχαίων Ελληνικών στους ξένους με σκοπό να απευθύνεται σε αλλόγλωσσους 
σπουδαστές οι οποίοι διδάσκονται την ελληνική ως ξένη γλώσσα. 

Λέξεις κλειδιά: εργασία σε ομάδες, εννοιολογικός χάρτης, συννεφόλεξο, ψηφιακή αφίσα. 

Εισαγωγή 

Σύμφωνα με τους Χαραλαμποπούλου Φ., Καραγιάννη Γ., Σταϊνχάουερ Γ. (2002), η θεαματι-
κή και ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας τις τελευταίες δεκαετίες έχει ως αποτέλεσμα τη 
διείσδυση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στον εκπαιδευτικό 
χώρο. Οι αλλαγές που συντελέστηκαν ύστερα από την εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών 
είναι σημαντικές και επηρέασαν αποφασιστικά τόσο θέματα διδακτικής όσο και μεθοδολο-
γίας (Ράπτης Α. 1999 στο Χαραλαμποπούλου Φ., Καραγιάννη Γ., Σταϊνχάουερ Γ. 2002). Στο 
επίκεντρο, πλέον, της μαθησιακής διαδικασίας βρίσκεται ο μαθητής, ενώ ο διδάσκων πε-
ριορίζεται σε ρόλο απλού καθοδηγητή (Collins & Berge 1996 στο Χαραλαμποπούλου Φ., 
Καραγιάννη Γ., Σταϊνχάουερ Γ. 2002). Η αυτόνομη μάθηση ενισχύεται, καθώς επίσης και οι 
συνεργατικές μορφές μάθησης. Οι μαθητές εξοικειώνονται με τη χρήση του ηλεκτρονικού 
υπολογιστή, μαθαίνουν να αξιοποιούν όλες τις διαθέσιμες τεχνολογικές πλατφόρμες και 
πετυχαίνουν τον ύψιστο βαθμό αλληλεπίδρασης. Για το λόγο αυτό, στο παρόν διδακτικό 
σενάριο έγινε προσπάθεια να αξιοποιηθούν οι Νέες Τεχνολογίες όσο το δυνατόν καλύτερα. 
Στη συνέχεια, παρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο του σεναρίου διδασκαλίας. 

Μοντέλα διδασκαλίας 

Σύμφωνα με τους Joyce, Weil & Calhoun (2009) στο Πόλκας Λ. & Τουλούμης Κ. (2012), τα 
μοντέλα διδασκαλίας ταξινομούνται σε τέσσερις μεγάλες οικογένειες στις οποίες υπόκει-
νται ανάλογες θεωρίες μάθησης και επιμέρους φάσεις-βήματα διδασκαλίας(Εικόνα 1).  
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Εικόνα 1: Ταξινόμηση μοντέλων διδασκαλίας(Joyce, Weil & Calhoun, 2009)  

Το παρόν διδακτικό σενάριο έχει βασιστεί σε αρχές της ανακαλυπτικής μάθησης, η οποία 
υπάγεται στην οικογένεια των μοντέλων Επεξεργασίας Πληροφοριών, καθώς και σε αρχές 
της συνεργατικής έρευνας, η οποία υπάγεται στην οικογένεια των Κοινωνικών Μοντέλων. 
Το μοντέλο της ανακαλυπτικής μάθησης προέβαλε ο Jerome Bruner. Σύμφωνα με τον 
Bruner, κατά τη μάθηση με ανακάλυψη, οι μαθητές ασκούνται στη διαδικασία λύσης προ-
βλημάτων και αποκτούν νέες παραγωγικές νοητικές ικανότητες, λόγω της άσκησης σε ευρε-
τικές γνωστικές στρατηγικές (Βερτσέτης Α. 2000:216). Ως προς τα μοντέλα συνεργατικής 
έρευνας, η χαρακτηριστικότερη ίσως περίπτωση σύμφωνα με τον Βερτσέτη Α. (2000:232-
233), είναι το μοντέλο του H. Thelen .Στο μοντέλο αυτό ο δάσκαλος χωρίζει τους μαθητές 
της τάξης σε ομάδες. Η διδασκαλία γίνεται σε κλίμα δημοκρατικό με πολλές πρωτοβουλίες 
εκ μέρους των μαθητών και με το δάσκαλο σε συμβουλευτικό ρόλο. Από άποψη ψυχολογι-
κής θεμελίωσης, η ομαδική εργασία θεωρείται ότι προάγει πολλές νοητικές ικανότητες και 
ικανοποιεί συναισθηματικές ανάγκες και προάγει τη μαθητική αυτενέργεια. 

 Ωστόσο, οι Mayers & de Freitas (2005) στο Πόλκας Λ. & Τουλούμης Κ. (2012), εισηγούνται 
μια διαφορετική, προσαρμοσμένη στα περιβάλλοντα σχεδιασμού ηλεκτρονικής μάθησης 
ταξινομία μοντέλων διδασκαλίας (Εικόνα 2). 
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Εικόνα 2:Ταξινόμηση μοντέλων διδασκαλίας (Mayers & de Freitas, 2005) 

Το παρόν διδακτικό σενάριο βασίζεται εξίσου σε αρχές της επικοδομιστικής (κοινωνικής) 
προσέγγισης, η οποία, σύμφωνα με τους Πόλκα Λ. & Τουλούμη Κ. (43:2012), «στο έργο των 
Joyce, Weil & Calhoun ενσωματώνει στοιχεία από τις οικογένειες μοντέλων της Επεξεργασί-
ας των πληροφοριών και των κοινωνικών». Οι ίδιοι αναφέρουν πως στην επικοδομιστική 
(κοινωνική) προσέγγιση «κεντρική σημασία έχει ο διάλογος ανάμεσα στον δάσκαλο και 
στους εκπαιδευόμενους, οι οποίοι μετέχουν στη μαθησιακή διαδικασία συνεργαζόμενοι 
μεταξύ τους….Η διδασκαλία εξελίσσεται σε συνεργατικά και διαμεσολαβητικής υποστήριξης 
περιβάλλοντα, που ευνοούν τη δοκιμή, τη διαμοιρασμένη εξερεύνηση, την ανάδυση εν-
νοιών και δεξιοτήτων από τις προϋπάρχουσες, την καλλιέργεια κοινωνικών κυρίως δεξιοτή-
των και την εφαρμοσμένη γνώση» (Πόλκας Λ. & Τουλούμης Κ. 43-44:2012). 

Ψηφιακά εργαλεία 

Στο σενάριο διδασκαλίας αξιοποιούνται τα εξής ψηφιακά εργαλεία: 

1.Glogster- Εργαλείο δημιουργίας ψηφιακής αφίσας: Πρόκειται για μια διαδραστική εικόνα 
πολυμέσων, που μοιάζει με μια αφίσα, αλλά οι αναγνώστες του glog μπορούν να αλληλεπι-
δρούν με το περιεχόμενό του.  

2.Wordle- Εργαλείο δημιουργίας «Συννεφόλεξων»: Το Wordle είναι μια δωρεάν εφαρμογή 
Web 2.0 που επιτρέπει στους χρήστες να δημιουργούν «σύννεφα λέξεων» (word clouds). 
Με τον τρόπο αυτό οπτικοποιείται η συχνότητα εμφάνισης μιας λέξης από ένα δοσμένο 
κείμενο, καθώς οι λέξεις με τη μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζονται μεγαλύ-
τερες σε σχέση με τις υπόλοιπες.  

3.SpicyNodes- Εργαλείο δημιουργίας Νοητικών χαρτών: Πρόκειται για ένα ψηφιακό εργα-
λείο δημιουργίας σημειώσεων που συνδέονται με «συννεφάκια». 

Ταυτότητα σεναρίου-σχεδίου διδασκαλίας 

Τίτλος (Θέμα) σεναρίου και εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 
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Ο τίτλος του σεναρίου είναι «Αντιγόνη και Ισμήνη, η συνάντηση». Ως προς τις εμπλεκόμενες 
περιοχές, το γνωστικό αντικείμενο είναι τα Αρχαία Ελληνικά από μετάφραση και συγκεκρι-
μένα οι στίχοι 1-48 από τον Πρόλογο της Σοφοκλέους Αντιγόνης, ενώ η ιδιαίτερη περιοχή 
του γνωστικού αντικειμένου είναι η διδασκαλία της Αρχαίας Ελληνικής γλώσσας σε μαθητές 
της Β΄ Λυκείου. Η παραπάνω ενότητα βρίσκεται σε πλήρη συμβατότητα με το επίπεδο των 
μαθητών σύμφωνα με το ΑΠΣ & ΔΕΠΠΣ. 

Σκοπός & Στόχοι του σεναρίου- σχεδίου διδασκαλίας 

Ο Γενικός Σκοπός του σεναρίου είναι να έρθουν οι μαθητές σε επαφή με ένα απόσπασμα 
από το κορυφαίο έργο του τραγικού ποιητή Σοφοκλή, να γνωρίσουν την τραγωδία, καθώς 
και να κατανοήσουν την εποχή στην οποία άνθισε αξιοποιώντας τα ψηφιακά εργαλεία. Οι 
Επιμέρους Στόχοι είναι οι εξής: 

Σε επίπεδο γνώσεων 

• να κατανοήσουν οι μαθητές το βασικό θέμα γύρω από το οποίο δομείται και ξετυ-
λίγεται η τραγωδία 

• να πληροφορηθούν το μύθο του Οιδίποδα και να αντιληφθούν πώς αυτός συνδέε-
ται με την Αντιγόνη 

• να γνωρίσουν τον κορυφαίο τραγικό ποιητή Σοφοκλή και το έργο του 

Σε επίπεδο στάσεων 

• να κατανοήσουν το σύστημα αξιών της εποχής και τη θέση της γυναίκας, ώστε να 
μπορούν να ερμηνεύουν τη δράση των προσώπων και να τις παραβάλουν με σύγ-
χρονες στάσεις και συμπεριφορές.  

Σε επίπεδο δεξιοτήτων 

• να ασκηθούν οι μαθητές στην ψυχογραφία των προσώπων 
• να ασκηθούν στην ομαδοσυνεργατική μάθηση 
• να καλλιεργήσουν δεξιότητες αναφορικά με τη χρήση των ΤΠΕ, όπου αυτές είναι 

δυνατόν να αξιοποιηθούν, την επιλεκτική ανάγνωση του κειμένου και τη συνδυα-
στική σκέψη, την ανάληψη ρόλων, την άσκηση στην προφορικότητα. 

Προτεινόμενη Εκπαιδευτική μέθοδος 

Η μέθοδος που εδώ προτείνεται ανταποκρίνεται στις αρχές της ανακαλυπτικής- διερευνητι-
κής μάθησης. Ο καθηγητής διεπιδρά με τους μαθητές του και με την κατάλληλη καθοδήγη-
ση τους ωθεί στην ανακάλυψη της νέας γνώσης. Ο ρόλος του είναι υποβοηθητικός και εμ-
ψυχωτικός. Αξιοποιείται, επίσης, η ομαδοσυνεργατική μάθηση σε συνδυασμό με τη χρήση 
των ΤΠΕ. Όπως τονίζουν και οι Πόλκας Λ. & Τουλούμης Κ. (96:2012), «οι μαθητές εργάζο-
νται σε ομάδες, επιτελούν διαφορετικούς ρόλους, διερευνούν και ανακαλύπτουν τη γνώση 
σε ανοιχτό περιβάλλον μάθησης…..Ακολουθούνται οι σύγχρονες θεωρίες μάθησης όπως ο 
εποικοδομισμός (οι μαθητές δημιουργούν τη νέα γνώση επάνω στην προηγούμενη) και οι 
κοινωνικοπολιτισμικές προσεγγίσεις (η μάθηση επιτυγχάνεται μέσω αλληλεπίδρασης και 
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συμμετοχής σε ομάδες)». Αναφορικά με την ομαδοσυνεργατική μάθηση, τονίζουν  ότι η 
εργασία σε ομάδες «εξυπηρετεί τα μέγιστα και τη διαθεματική προσέγγιση καθώς συνο-
δεύεται από την ανάληψη ρόλων από τους μαθητές. Αυτοί οι ρόλοι ενισχύουν τη συμμετοχή 
των μαθητών και εξασφαλίζουν τη διερεύνηση του θέματος ή της έννοιας από διαφορετική 
οπτική γωνία, η οποία μπορεί και να αντιστοιχεί με κάποιο διαφορετικό γνωστικό πεδίο. 
Οδηγούν συνεπώς αναπόφευκτα σε μια διαθεματική διερεύνηση του ζητουμένου» (Πόλκας 
Λ. & Τουλούμης Κ. 104:2012). 

Προϋποθέσεις υλοποίησης- εκτιμώμενη διάρκεια 

Προκειμένου να αποδώσει η διδακτική παρέμβαση, οι μαθητές θα πρέπει έχουν εξοικείωση 
με τους ηλεκτρονικούς υπολογιστές και πιο συγκεκριμένα να γνωρίζουν power point, καθώς 
και τα ψηφιακά εργαλεία glogster, wordle και SpicyNodes, και να μπορούν να χρησιμοποι-
ούν το διαδίκτυο. Ακόμη, κρίνεται απαραίτητη η εξοικείωσή τους με τον ομαδοσυνεργατικό 
τρόπο διδασκαλίας. Ως προς την εκτιμώμενη διάρκεια, το συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο 
ολοκληρώνεται σε 3 διδακτικές ώρες. 

Ανάπτυξη Σεναρίου Διδασκαλίας- Γενική Περιγραφή 

Φάσεις διδασκαλίας 

Ως αφόρμηση προβάλλονται στους μαθητές εικόνες σχετικές με το αρχαίο ελληνικό δράμα 
(Εικόνα 3). 

 

Εικόνα 3         

Ακολουθεί ελεύθερος διάλογος για τις προσδοκίες των μαθητών σχετικά με τη διδασκαλία 
που θα ακολουθήσει. Στη συνέχεια, ο ελεύθερος διάλογος μετατρέπεται σε στοχευμένες 
ερωτήσεις από την πλευρά του καθηγητή με σκοπό να ανακαλέσουν οι μαθητές τις γνώσεις 
τους σχετικά με το αρχαίο ελληνικό θέατρο και τους δραματικούς αγώνες. Μετά τη σύντομη 
επανάληψη, ο καθηγητής τους παρουσιάζει εικόνες σχετικές με τον τραγικό ποιητή Σοφο-
κλή (Εικόνα 4). 
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Εικόνα 4 

Με στοχευμένες ερωτήσεις πληροφορεί τους μαθητές πως πρόκειται να μελετήσουν ένα 
απόσπασμα από την τραγωδία Αντιγόνη του Σοφοκλή. Ακολουθεί η γνωριμία των μαθητών 
τόσο με τον ίδιο τον τραγικό ποιητή όσο και με το έργο του. Οι μαθητές χωρίζονται σε δύο 
ομάδες και τους μοιράζονται φύλλα εργασίας. Όπως αναφέρουν οι Πόλκας Λ. & Τουλούμης 
Κ. (103:2012), «από αυτό το σημείο αρχίζει η διερεύνηση και η ανακάλυψη της γνώσης από 
τις ομάδες των μαθητών….Προς την κατεύθυνση αυτή μπορούν να χρησιμοποιηθούν ανοι-
χτά περιβάλλοντα μάθησης όπου οι μαθητές θα ανακαλύψουν μόνοι τους τη σημασία του 
θέματος…». 

Η πρώτη ομάδα, οι «δημοσιογράφοι», μελετά τη ζωή και το έργο του Σοφοκλή και το πα-
ρουσιάζει με τη μορφή συνέντευξης. Οι μαθητές υποδύονται τους δημοσιογράφους και 
παίρνουν συνέντευξη από το Σοφοκλή. Κατασκευάζουν μία σειρά από ερωτήσεις για τη ζω-
ή, το έργο, τις επιτυχίες του, και τις παρουσιάζουν μαζί με τις απαντήσεις τους σε αρχείο 
power point. Παράλληλα, κατασκευάζουν έναν νοητικό χάρτη (Εικόνα 5) για τη ζωή και το 
έργο του Σοφοκλή αξιοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο SpicyNodes. Η δεύτερη ομάδα, οι 
«θεατρολόγοι», ασχολείται με την υπόθεση δύο τραγωδιών, του Οιδίποδα Τυράννου και 
της Αντιγόνης. Σε αρχείο power point παρουσιάζουν συνοπτικά την υπόθεση των τραγω-
διών και τονίζουν τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται οι δύο μύθοι, αξιοποιώντας το ψη-
φιακό εργαλείο SpicyNodes. 
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Εικόνα 5: Ενδεικτικός νοητικός χάρτης 

Και οι δύο ομάδες αξιοποιούν τους ακόλουθους διαδικτυακούς τόπους: 
α)http://www.theaterinfo.gr β)http://el.wikipedia.org γ)http://dschool.edu.gr/. Με τις ερ-
γασίες αυτές, οι μαθητές γνωρίζουν τον τραγικό ποιητή Σοφόκλη, μελετούν τη ζωή καθώς 
και μέρος του έργου του και κατανοούν τη σύνδεση των δύο τραγωδιών, της Αντιγόνης και 
του Οιδίποδα Τυράννου, ασκούμενοι παράλληλα στην ομαδοσυνεργατική μάθηση και καλ-
λιεργώντας τις δεξιότητες-στόχους. 

 Στη συνέχεια, παρουσιάζονται στους μαθητές τα πρόσωπα και η δομή του έργου και ακο-
λουθεί η επαφή με το κείμενο. Πρόκειται για μεταφρασμένο απόσπασμα από τον Πρόλογο 
της Αντιγόνης (στ.1-48). Ο καθηγητής με στοχευμένες ερωτήσεις θίγει τα εξής θέματα: α)την 
προϊστορία της οικογένειας της Αντιγόνης, β)το διάταγμα του Κρέοντα, γ)τις απόψεις της 
εποχής σχετικά με την ταφή των νεκρών, δ)τη θέση της γυναίκας. Οι μαθητές χωρίζονται 
ξανά σε ομάδες και τους μοιράζεται από ένα φύλλο εργασίας. Η πρώτη ομάδα, «οι ψυχο-
λόγοι», αναλαμβάνει να σκιαγραφήσει το χαρακτήρα των δύο ηρωίδων, όπως αυτός φαίνε-
ται μέσα από το συγκεκριμένο απόσπασμα και πάντα σε συνάρτηση με το ιστορικό και πο-
λιτιστικό πλαίσιο της τραγωδίας. Παρουσιάζει την εργασία της με τη μορφή δύο συννεφό-
λεξων (Εικόνα 6)αξιοποιώντας το ψηφιακό εργαλείο Wordle.  
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Εικόνα 6: Ενδεικτικό συννεφόλεξο 

Η δεύτερη ομάδα, «οι κοινωνιολόγοι» αναλαμβάνει να μελετήσει και να παρουσιάσει τις 
ιδέες, τις αντιλήψεις για τη θέση της γυναίκας και τις αξίες της εποχής που προβάλλονται 
μέσα από το απόσπασμα. Παρουσιάζει την εργασία της με τη μορφή συννεφόλεξου αξιο-
ποιώντας το ψηφιακό εργαλείο Wordle. Η τρίτη ομάδα, «οι ηθοποιοί». αναλαμβάνει να 
σκηνοθετήσει και να παρουσιάσει σε θεατρικό δρώμενο τμήμα του αποσπάσματος αυτού. 
Στα πλαίσια αυτής της δραστηριότητας, κατασκευάζει μία ψηφιακή αφίσα (Εικόνα 7) με τη 
βοήθεια του ψηφιακού εργαλείου glogster.  

 

Εικόνα 7: Ενδεικτική ψηφιακή αφίσα 

Στην 1η και τη 2η ομάδα προτείνονται παράλληλα κείμενα για σύγκριση και αντιπαραβολή 
κοινωνικών αντιλήψεων και στάσεων. Ενδεικτικά αναφέρονται η Στέλλα Βιολάντη του Γρ. 
Ξενόπουλου, η Τιμή και το Χρήμα του Κ. Θεοτόκη και η Φόνισσα του Αλ. Παπαδιαμάντη. Με 
τις εργασίες αυτές, οι μαθητές, έχοντας πλέον αντιληφθεί το βασικό θέμα γύρω από το ο-
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ποίο δομείται η τραγωδία, εμβαθύνουν στο σύστημα αξιών της εποχής, ασκούνται στην 
ψυχογραφία των προσώπων και καλλιεργούν δεξιότητες που σχετίζονται με τη χρήση των 
ΤΠΕ, καθώς και με την ομαδοσυνεργατική μάθηση μέσα από δημιουργικές και βιωματικές 
δραστηριότητες. Όλες οι εργασίες των μαθητών μπορούν να αναρτηθούν στο ιστολόγιο του 
μαθήματος. Σε αυτό το ψηφιακό περιβάλλον, οι μαθητές θα μπορούν να επικοινωνούν με 
τον διδάσκοντα για οδηγίες και ανατροφοδότηση, αλλά και μεταξύ τους αξιολογώντας τις 
εργασίες τους. 

Το διδακτικό σενάριο ολοκληρώνεται με ελεύθερο διάλογο προβληματισμού. Οι μαθητές 
διερωτώνται πόσο διαφορετικά θα εξελισσόταν ο μύθος αν το ιστορικό πλαίσιο ήταν η σύγ-
χρονη Ελλάδα. Συζητούν για τη διαχρονικότητα ή την εξέλιξη ορισμένων αξιών, την επιμονή 
ή την κατάρριψη ορισμένων κοινωνικών στερεοτύπων και προσπαθούν να φανταστούν τον 
εαυτό τους στο ρόλο της Αντιγόνης. 

Αξιολόγηση 

Στην αρχή του διδακτικού σεναρίου, ο καθηγητής εφαρμόζει τη διαγνωστική αξιολόγηση, 
καθώς επιχειρεί να ενεργοποιήσει τις υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών σχετικά με το αρ-
χαίο ελληνικό δράμα. Στην πορεία της διδασκαλίας, έχει την ευκαιρία να αξιολογεί το βαθ-
μό κατάκτησης της νέας γνώσης από τις διάφορες δραστηριότητες και πάντα σε συνάρτηση 
με το βαθμό επίτευξης των επιδιωκώμενων στόχων που έχει θέσει. Τέλος, οι ομάδες μεταξύ 
τους αξιολογούνται κατά τις παρουσιάσεις των εργασιών τους, επομένως η αξιολόγηση α-
ποκτά ανατροφοδοτικό χαρακτήρα. Όπως αναφέρουν οι Πόλκας Λ. & Τουλούμης Κ. 
(100:2012), «προτείνεται η ύπαρξη ενός φύλλου αξιολόγησης όπου θα υιοθετείται ένα κα-
θεστώς τριπλής αξιολόγησης: αυτοαξιολόγηση του μαθητή, ετεροαξιολόγηση μεταξύ των 
μαθητών και αξιολόγηση από τη μεριά του εκπαιδευτικού». 

Επίλογος 

Ο σχεδιασμός διδακτικού σεναρίου με την υποστήριξη της τεχνολογίας αποτελεί αναμφι-
σβήτητα μία πρόκληση. Ασφαλώς η διδασκαλία είναι πιο ενδιαφέρουσα και αποτελεσματι-
κή, καθώς οι μαθητές έχουν στη διάθεσή τους εύκολα και γρήγορα πηγές πληροφόρησης 
και δημιουργικά εργαλεία. Το γεγονός αυτό τους επιτρέπει να αναπτύξουν τις κοινωνικές 
τους δεξιότητες, να συνεργαστούν και να δημιουργήσουν. Προς αυτή την κατεύθυνση, κα-
θοριστικός είναι ο ρόλος του εκπαιδευτικού, ο οποίος οφείλει να συμβουλεύει τους μαθη-
τές, να τους κατευθύνει στις κατάλληλες ιστοσελίδες, να τους εφοδιάσει με σωστά εργα-
λεία και να ενισχύσει την κρίση τους, στοιχεία απαραίτητα για την ασφαλή και αποτελε-
σματική περιδιάβασή τους στους διαδικτυακούς χώρους. 
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Διδακτική πρόταση για το Νηπιαγωγείο με τίτλο:  
Ελάτε να διαβάσουμε βιβλία, να ζωγραφίσουμε και να παίξουμε μουσική 

 

Παπαβασιλείου Χρυσούλα 
Νηπιαγωγός, 2/θ 19ο Νηπιαγωγείο Κοζάνης 

papavasileiouch@gmail.com 

Περίληψη 

Η πρόταση διδασκαλίας είναι συμβατή με τις αρχές και τους στόχους των προγραμμάτων 
σπουδών του Νέου Σχολείου, διότι δίνει έμφαση στον άξονα σχέσεις, εφόσον στηρίζεται 
στην ομαδοσυνεργατική διδασκαλία, ενθαρρύνοντας τον ενεργό ρόλο του μαθητή μέσα 
από μια διερευνητική-ανακαλυπτική μαθησιακή διαδικασία, ενώ ταυτόχρονα προϋποθέτει 
τον δημιουργικό ρόλο της νηπιαγωγού. Το σενάριο στηρίζεται στην ανακαλυπτική, συνερ-
γατική μάθηση. Αξιοποιεί δημιουργικά τις ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Οι μαθητές κα-
λούνται να εργαστούν σε φύλλα εργασίας των λογισμικών Kidspiration, Excel και να κάνουν 
χρήση του διαδικτύου και του κειμενογράφου. 

Λέξεις - Κλειδιά: εκπαιδευτικά λογισμικά, μαθηματικά, ομαδοσυνεργατική διδασκαλία 

Εισαγωγή 

Σε κάθε νηπιαγωγείο ο εσωτερικός χώρος της τάξης διαμορφώνεται σε επιμέρους χώρους, 
σε περιοχές διαφορετικών ενδιαφερόντων που ονομάζονται «γωνιές» (Διαφέρμου, 2006, 
59). Θεωρείται καλό η εκπαιδευτικός να οργανώνει τις γωνιές μαζί με τα παιδιά, γιατί αυτή 
η διαδικασία προωθεί την ενεργό συμμετοχή τους σε κάθε δραστηριότητα που αναπτύσσε-
ται. Η χρήση του Η/Υ αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο κατά την εκπαιδευτική διαδικασία 
προκειμένου τα νήπια να οργανώσουν τις γωνιές, να γνωρίσουν τα αντικείμενα τους και να 
ορίσουν τον αριθμό των παιδιών που θα απασχολούνται σε αυτές. Τα παιδιά μέσω της 
χρήσης των Νέων Τεχνολογιών αυτενεργούν, συνεργάζονται και αλληλεπιδρούν με το περι-
βάλλον. Μέσα από τις παιγνιώδεις δραστηριότητες αναπτύσσουν δεξιότητες δημιουργικής 
και κριτικής σκέψης. 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

Ελάτε να διαβάσουμε βιβλία, να ζωγραφίσουμε και να παίξουμε μουσική.  

Εκτιμώμενη διάρκεια 

Το παρόν σενάριο θα μπορούσε να υλοποιηθεί κατά τη διάρκεια τριών ημερήσιων προ-
γραμμάτων του νηπιαγωγείου πραγματοποιώντας μια δραστηριότητα στο κάθε πρόγραμ-
μα. 

Ένταξη στο Πρόγραμμα Σπουδών – Προαπαιτούμενες γνώσεις 

Το θέμα είναι συμβατό με το Α.Π.Σ. και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. (2002) για το Νηπιαγωγείο. Οι δραστη-
ριότητες καλύπτουν τα γνωστικά αντικείμενα «Παιδί και Μαθηματικά», «Παιδί και Γλώσ-
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σα», «Παιδί και Περιβάλλον» και «Παιδί και Πληροφορική». 

Τα νήπια κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων έχουν παίξει στις συγκεκριμέ-
νες γωνιές της τάξης, έχουν γνώση των αντικειμένων που υπάρχουν σε αυτές και τις έχουν 
ονομάσει «Γωνιά Μουσικής», «Γωνιά Βιβλιοθήκης», «Γωνιά Εικαστικών» με την ενθάρρυν-
ση της νηπιαγωγού. Επίσης αναγνωρίζουν καρτέλες με την ονομασία της κάθε γωνιάς. Τα 
νήπια έχουν εξοικειωθεί από προηγούμενες δραστηριότητες με ορισμένες από τις βασικές 
δεξιότητες χρήσης του Η/Υ (χρήση του ποντικιού, του πληκτρολογίου και του εκτυπωτή). 
Ακόμη έχουν γνωρίσει τις βασικές λειτουργίες του χρησιμοποιούμενου λογισμικού 
Kidspiration κατά τη διάρκεια των ελεύθερων δραστηριοτήτων του προγράμματος του νη-
πιαγωγείου. Έχουν χρησιμοποιήσει το λογισμικό Excel κατά τη διάρκεια προγραμματισμέ-
νων δραστηριοτήτων του προγράμματος του νηπιαγωγείου. Επιπρόσθετα γνωρίζουν να ε-
πιλέγουν εικόνες από το διαδίκτυο και να τις αποθηκεύουν. 

Τάξεις στις οποίες απευθύνεται 

Απευθύνεται σε 17 μαθητές προσχολικής ηλικίας (προνήπια και νήπια). 

Σκοπός  

Να διευρύνουν τις γνώσεις τους για τη γωνιά της μουσικής, της βιβλιοθήκης και των εικα-
στικών και να ορίσουν τον αριθμό των παιδιών που μπορούν να απασχοληθούν σε αυτές 
αξιοποιώντας τα εργαλεία των ΤΠΕ. 

Οργάνωση τάξης, Χρήση Η/Υ και ψηφιακών μέσων  

Δημιουργούμε ομάδες ανομοιογενείς ως προς το φύλο, την ηλικία, τον τεχνολογικό γραμ-
ματισμό και τη συμπεριφορά των 2-3 ατόμων, οι οποίες δουλεύουν στον υπολογιστή. Όταν 
η μια ομάδα δουλεύει στον υπολογιστή οι υπόλοιπες ασχολούνται με συμβατικές σχετικά 
με το θέμα δραστηριότητες στα τραπεζάκια. Υπάρχει γωνιά του ηλεκτρονικού υπολογιστή 
με εκτυπωτή, με σύνδεση στο διαδίκτυο και εγκατεστημένα τα παρακάτω λογισμικά γενικής 
χρήσης α) λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Kidspiration), β) πρόγραμμα επεξεργα-
στή κειμένου Word, γ) πρόγραμμα λογιστικών φύλλων Excel. 

Κατηγορία λογισμικού - συνδυασμός κατηγοριών λογισμικού 

Για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού θα χρησιμοποιηθούν τα παρακάτω λογισμικά: 

Λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration γενικής χρήσης. Είναι μια ειδική τε-
χνική οπτικοποίησης των σχέσεων ανάμεσα σε διάφορες έννοιες και επιπλέον είναι ένας 
τρόπος αναπαράστασης της γνώσης. Το συγκεκριμένο λογισμικό υποστηρίζει την τροποποί-
ηση της γνώσης από το ίδιο το παιδί και του παρέχει την ευκαιρία να αλληλεπιδρά με το 
περιβάλλον. Το λογισμικό θα χρησιμοποιηθεί για να ομαδοποιήσουν τα αντικείμενα στη 
σωστή γωνιά. 

Διαδίκτυο, και συγκεκριμένα τη μηχανή αναζήτησης της Google. Θα χρησιμοποιηθεί για την 
επιλογή εικόνων προκειμένου να τις αποθηκεύσουν και να τις χρησιμοποιήσουν κατά τη 
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δημιουργία επιγραφών για την κάθε γωνιά. Χρησιμοποιείται διότι παρέχει τη δυνατότητα 
γρήγορης και εύκολης ανεύρεσης εικόνων σε μεγάλη ποικιλία με περιεχόμενο εγγύτερο στο 
θέμα δίνοντας την ευκαιρία στα παιδιά να επιλέξουν αυτές που κρίνουν κατάλληλες, να τις 
περιγράψουν και να επιχειρηματολογήσουν για την επιλογή τους. 

Λογισμικό ανοιχτού τύπου γενικής χρήσης επεξεργαστής κειμένου. Η χρήση του διευκολύ-
νει τα παιδιά στον σχηματισμό γραμμάτων και λέξεων και προσφέρει γρήγορα ένα καθαρό 
αποτέλεσμα. Τα νήπια κάνουν τις επιγραφές χρησιμοποιώντας τις εικόνες που έχουν απο-
θηκεύσει, αντιγράφουν τη λέξη «ΓΩΝΙΑ» και πληκτρολογούν τον αριθμό των παιδιών που 
αποφασίσανε να παίζει στην κάθε γωνιά. 

Τα υπολογιστικά φύλλα είναι εφαρμογές του λογισμικού γενικής χρήσης ανοιχτού τύπου 
Excel που έχουν ως αντικείμενο την οργάνωση, την επεξεργασία, και την παρουσίαση αριθ-
μητικών δεδομένων. Συνιστούν ένα σχετικά εύχρηστο τρόπο για υπολογιστική μοντελοποί-
ηση δεδομένων και πληροφοριών. Θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία ενός πίνακα δι-
πλής εισόδου με την αγαπημένη γωνιά του κάθε παιδιού.  

Περιγραφή και αιτιολόγηση 

Το μοντέλο διδασκαλίας που επιλέχθηκε είναι η συνεργατική καθοδηγούμενη ανακάλυψη, 
που οδηγεί στη δημιουργία ενός γόνιμου και φιλικού για όλους τους εμπλεκόμενους μαθη-
σιακού περιβάλλοντος (Ράπτης & Ράπτη, 2000). Τα νήπια διερευνούν το διδακτικό υλικό, 
οικοδομούν συνεργατικά τη νέα γνώση και έτσι επιτυγχάνεται η ενεργός συμμετοχή των 
νηπίων (Διαφέρμου, 2006, 19). Η συμμετοχή του παιδιού σε όλες τις φάσεις προσέγγισης 
της γνώσης προσφέρει συναισθήματα αυτοεκτίμησης και διάθεση για δράση και δημιουρ-
γικότητα (Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2011, 7). 
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Φύλλα εργασίας 

Δραστηριότητα 1 

Στο περιβάλλον του λογισμικού Kidspiration η νηπιαγωγός δημιουργεί φύλλο εργασίας (Ει-
κόνα 1) με τρεις στήλες που η καθεμιά περιέχει μια αντιπροσωπευτική εικόνα από τη γωνιά 
της μουσικής, της βιβλιοθήκης και των εικαστικών και από κάτω υπάρχουν διάσπαρτα αντι-
κείμενα που υπάρχουν σε κάθε γωνιά. Κάθε παιδί καλείται να ομαδοποιήσει τα αντικείμενα 
κάνοντας χρήση της λειτουργίας του ποντικιού drag and drop (σύρε και άσε) που υπάρχουν 
στο φύλλο εργασίας δημιουργώντας τρεις ομάδες. Μια με τη γωνιά της μουσικής, μια με τη 
γωνιά της βιβλιοθήκης και μια με τη γωνιά των εικαστικών. 

 

Εικόνα 1 

Το τελικό αποτέλεσμα μπορεί να έχει τη μορφή της εικόνας 2: 

 

Εικόνα 2 
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Τα προσδοκώμενα μαθησιακά αποτελέσματα είχαν άμεση σχέση με τους παρακάτω στό-
χους: 

-Να ομαδοποιούν αντικείμενα που έχουν μια κοινή ιδιότητα με θέμα τις τρεις συγκεκριμέ-
νες γωνιές της τάξης, επιλέγοντάς τα μέσα από διάφορες εικόνες που σχετίζονται με αυτές. 

-Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ποντικιού και τη μέθοδο ‘drag’ n ‘drop’ για να ομαδο-
ποιήσουν τα αντικείμενα στην κατάλληλη γωνιά. 

-Να συνεργάζονται και να επικοινωνούν ανταλλάσσοντας ιδέες για την παραγωγή κάποιου 
έργου. 

Δραστηριότητα 2 

Τα νήπια καλούνται να επιλέξουν εικόνες από προεπιλεγμένες σελίδες του διαδικτύου (η 
νηπιαγωγός έχει επιλέξει από πριν τις σελίδες που μπορούν να επισκεφθούν τα νήπια) και 
να τις αποθηκεύσουν σε έναν φάκελο δίνοντάς τον την ονομασία της αρεσκείας τους στην 
επιφάνεια εργασίας. 

Με τη χρήση του διαδικτύου επιτεύχθηκαν οι εξής στόχοι: 

-Να παρατηρούν εικόνες με αντιπροσωπευτικά αντικείμενα της κάθε γωνιάς, να τις περι-
γράφουν, να επιλέγουν αυτήν που θεωρούν κατάλληλη και να επιχειρηματολογούν για την 
επιλογή τους. 

-Να βελτιώνουν και να εμπλουτίζουν τον προφορικό τους λόγο με λέξεις που σχετίζονται με 
το θέμα. 

-Να εξοικειωθούν με την αποθήκευση εικόνων. 

Δραστηριότητα 3 

Στον κειμενογράφο η κάθε ομάδα καλείται να ανοίξει ένα έγγραφο του word να αντιγράψει 
τη λέξη «ΓΩΝΙΑ», να βρει τις εικόνες που έχουν αποθηκεύσει από τον φάκελο που βρίσκε-
ται στην επιφάνεια εργασίας και να εισάγει αυτήν που έχει επιλέξει επιλέγοντας από τα 
εργαλεία την εντολή εισαγωγή εικόνας στο έγγραφο του word κάνοντας δεξί κλικ στο ποντί-
κι και επιλέγοντας την ιδιότητα αντιγραφή και έπειτα επικόλληση. Ακολουθούν τη διαδρο-
μή: Εισαγωγή  Σύμβολο  Περισσότερα Σύμβολα, επιλέγουν το σύμβολο που θέλουν και 
το εισάγουν όσες φορές χρειαστεί. Έπειτα γράφουν στο πληκτρολόγιο τον αντίστοιχο αριθ-
μό. Αφού τελειώσουν το γράψιμο των επιγραφών τις εκτυπώνουν. 

Οι επιγραφές μπορεί να έχουν τη μορφή σχήματος 1. 
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Σχήμα 1 

Η χρήση επεξεργαστή κειμένου στη συγκεκριμένη δραστηριότητα συνέβαλε στην επίτευξη 
των παρακάτω στόχων:  

• Να οργανώνουν και να επεκτείνουν τις γνώσεις τους σχετικά με τους αριθμούς. 
• Να εξοικειωθούν με την εισαγωγή εικόνων. 
• Να τοποθετούν το δείκτη του ποντικιού σε συγκεκριμένη θέση στην οθόνη προκει-

μένου να αντιγράψουν τη λέξη «ΓΩΝΙΑ» καθώς και να πληκτρολογούν τον κατάλλη-
λο αριθμό. 

• Να εκτυπώνουν τις εργασίες τους. 
• Να χρησιμοποιούν με δημιουργικό τρόπο τον επεξεργαστή κειμένου προκειμένου 

να κάνουν τις επιγραφές για κάθε γωνιά. 

Δραστηριότητα 4 

Η νηπιαγωγός δημιουργεί σε ένα υπολογιστικό φύλλο του λογισμικού Microsoft Excel έναν 
πίνακα διπλής εισόδου με τα ονόματα των παιδιών και τις γωνιές της τάξης προκειμένου να 
αναδειχτούν οι προτιμήσεις των παιδιών αναφορικά με τις τρεις γωνιές. Κάθε παιδί καλεί-
ται να χρωματίσει κίτρινο το κελί με τη γωνιά της προτίμησής του, επιλέγοντας το κελί και 
ακολουθώντας τη διαδρομή Εργαλεία Εικονίδιο Γεμίσματος Επιλογή κίτρινου χρώματος. 
Μετά συμπληρώνει τον αριθμό 1. Μετρούν και γράφουν στο ΣΥΝΟΛΟ τον αριθμό των παι-
διών που προτιμούν την κάθε γωνιά και εκτυπώνουν το φύλλο εργασίας. 
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Πίνακας 1 

Στη συνέχεια τα παιδιά εισάγουν Γράφημα με βάση τα δεδομένα του πίνακα, αφού πρώτα 
επιλέξουν τις στήλες με τα δεδομένα. Από το μενού Εισαγωγή της εργαλειοθήκης επιλέγουν 
τον τύπο του γραφήματος. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται για κάθε τύπο γραφήματος που 
θέλουν να εισάγουν. Στο τέλος εκτυπώνουν τα φύλλα που περιέχουν τα γραφήματα. 

Η τελική εργασία μπορεί να έχει την μορφή του πίνακα 2: 

Πίνακας 2 

Με τη χρήση του προγράμματος λογιστικά φύλλα Excel επιτεύχθηκαν οι εξής στόχοι: 
• Να διατυπώνουν πριν την εισαγωγή των δεδομένων για τις προτιμήσεις τους ανα-

φορικά με τις γωνιές και να τα τις ελέγχουν μετά την εισαγωγή τους. 
• Να κατανοούν και να ερμηνεύουν σχέσεις στον συγκεκριμένο πίνακα διπλής εισό-

δου καθώς και των σχετικών γραφικών παραστάσεων. 
• Να εμπλουτίζουν τη γλώσσα με λέξεις που συνδέονται με τα μαθηματικά, να επι-

κοινωνούν και να αξιοποιούν την τεχνολογία. 
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• Να αποκτήσουν την ικανότητα να εκθέτουν την εργασία τους στην ολομέλεια της 
τάξης. 

• Να απολαμβάνουν το αποτέλεσμα της ομαδικής δουλειάς. 

Αξιολόγηση 

Σε όλη τη διάρκεια της οργάνωσης και υλοποίησης των δραστηριοτήτων η νηπιαγωγός 
μαζί με τα παιδιά συζητά και προσδιορίζει τι τους αρέσει, τι εξυπηρετεί τις διερευνήσεις 
τους, τι τα προβληματίζει και τα δυσκολεύει για να κάνουν τροποποιήσεις. Παράλληλα σε 
δικές της ημερολογιακές καταγραφές, εντοπίζει θέματα που μπορεί να θέλουν στήριξη 
από μέρους της, παρατηρεί τον τρόπο εργασίας των παιδιών στις ομάδες και τις αλληλε-
πιδράσεις που συμβαίνουν. Επιπρόσθετα εντοπίζει αν και κατά πόσο η χρήση των ΤΠΕ 
συνέβαλε στην προσέγγιση του θέματος που διερευνούν, στην οικοδόμηση των νέων 
γνώσεων, στην αλλαγή στάσεων και στην ανάπτυξη μεταγνωστικών ικανοτήτων.  

Από τον αναστοχασμό των δραστηριοτήτων του σεναρίου διαπιστώθηκε ότι τόσο ο 
σκοπός όσο και οι επιμέρους στόχοι επιτεύχθηκαν με τη χρήση των παραπάνω λογισμικών 
και αναδείχτηκε η συμβολή των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Τα νήπια ένιωσαν τη 
χαρά της δημιουργίας και εκφράστηκαν με τον δικό τους τρόπο. Ακόμη συνεργάστηκαν σε 
ένα θετικό κλίμα για την παρουσίαση της ομαδικής εργασίας τους. Θα πρέπει να 
αναφερθεί ότι το Excel ίσως είναι ένα λογισμικό το οποίο δεν χρησιμοποιείται ευρέως 
στην εκπαίδευση πέραν των Μαθηματικών και των περιπτώσεων πινακοποίησης 
δεδομένων (Επιμορφωτικό υλικό για την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στα Κέντρα 
Στήριξης Επιμόρφωσης, 2013, 169). Ωστόσο η χρήση του στη 4η Δραστηριότητα το 
αναδεικνύει ως ένα λογισμικό που παρέχει την ευκαιρία στα νήπια να αναπτύσσουν τη 
δημιουργική τους σκέψη και να νιώθουν ευχαρίστηση και χαρά από τον παιγνιώδη τρόπο 
προσωπικής επιλογής γραφημάτων.  

Πρόσθετες πληροφορίες 

Το παρόν σενάριο υλοποιήθηκε στην τάξη στις αρχές του Οκτώβρη στο πλαίσιο της επιμόρ-
φωσης των εκπαιδευτικών για την αξιοποίηση και εφαρμογή των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη 
(επιμόρφωση Β΄ επιπέδου) από τη νηπιαγωγό. Οι οδηγίες στα φύλλα εργασίας δίνονται 
προφορικά από τη νηπιαγωγό στα νήπια. Το κάθε παιδί θα μπορούσε να ζωγραφίσει την 
αγαπημένη του γωνιά στο λογισμικό ανοιχτού τύπου έκφρασης και δημιουργικότητας Tux 
Paint. 

Συμπέρασμα 

Οι ΤΠΕ σε συνδυασμό με την κατάλληλη εκπαιδευτική μέθοδο μπορεί να ενισχύσει την εκ-
παιδευτική διαδικασία. Η συγκεκριμένη διδασκαλία με τη χρήση των παραπάνω λογισμι-
κών διαφοροποιείται από τον παραδοσιακό λεκτικό τρόπο παρουσίασης και γίνεται πολυ-
τροπική λόγω των εργαλείων που διαθέτει. Μέσα από τις δραστηριότητες τα νήπια οικοδο-
μούν τη νέα γνώση με βιωματικό τρόπο, δουλεύουν με χαρά και ευχαρίστηση και εκφρά-
ζουν το αποτέλεσμα της δουλειάς τους. Ο εκπαιδευτικός κινητοποιεί τους μαθητές για δρά-
ση και συμπαραστέκεται στην προσπάθειά τους να προσεγγίσουν τη γνώση. Ο ρόλος του 
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είναι καθοριστικός καθώς βοηθά, συνεργάζεται, διαμεσολαβεί και διευκολύνει την όλη μα-
θησιακή διαδικασία. 
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Περίληψη 

Το άρθρο αυτό μελετά την αποτελεσματικότητα της χρήσης των διαδικτυακών παιχνιδιών 
Getygames κατά την ενσωμάτωσή τους στη διδασκαλία των Εικαστικών στην Στ’ Δημοτικού. 
Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε ελληνικό δημόσιο σχολείο στην περιοχή της Αθήνας κατά 
τη σχολική χρονιά 2011-2012 στα πλαίσια του μαθήματος των Εικαστικών, με τη συμμετοχή 
18 μαθητών της Στ τάξης Δημοτικού. Το άρθρο αποσκοπεί στο να περιγράψει λεπτομερώς 
αυτή την μελέτη περίπτωσης εστιάζοντας σε βασικά σημεία του εκπαιδευτικού σχεδιασμού 
όπως, τη μεθοδολογία που ακολουθήθηκε, τη σύνδεση με σύγχρονες θεωρίες μάθησης και 
την οργάνωση της τάξης και του εκπαιδευτικού χρόνου. Παράλληλα επιδιώκει να εξαγάγει 
συμπεράσματα και παρατηρήσεις σε σχέση με το μαθησιακό περιβάλλον που δημιουργή-
θηκε καθώς και πληροφορίες σχετικά με μια ποικιλία δεξιοτήτων κριτικής σκέψης που κα-
τακτήθηκαν, ως αποτέλεσμα του παιχνιδιού με τα συγκεκριμένα παιχνίδια. Οι μαθητές 
προσέφεραν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της 
χρήσης των παιχνιδιών Gettygames και των εκπαιδευτικών παιχνιδιών γενικότερα. 

Λέξεις - κλειδιά: Διαδικτυακά παιχνίδια Gettygames, Εκπαιδευτικά παιχνίδια, Εικαστικά 
Δημοτικού, μαθησιακό περιβάλλον, ανώτερου επιπέδου δεξιότητες σκέψης. 

Εισαγωγή 

Η εκπαίδευση είναι χώρος με συνεχή εξέλιξη που εγκολπώνεται νέες τάσεις και τεχνολογί-
ες. Η ψηφιακή τεχνολογία στην τάξη είναι σύνηθες φαινόμενο και περιλαμβάνει την αξιο-
ποίηση των ταινιών, του Διαδικτύου, των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, το λογισμικό παρου-
σίασης, το edutaintment, την ψηφιακή φωτογραφία, τον κινηματογράφο, και τη διδασκα-
λία με τη βοήθεια υπολογιστή. Καθώς η τεχνολογία προχωρεί, βρίσκονται και οι ευκαιρίες 
για τη χρήση της στην τάξη. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα στην περίπτωση με τα εκπαιδευτικά παι-
χνίδια υπολογιστή.  

Τα εκπαιδευτικά ηλεκτρονικά παιχνίδια είναι εκείνα τα παιχνίδια που ενθαρρύνουν την α-
νάπτυξη της λογικής και την απόκτηση δεξιοτήτων και γνώσης με έναν ευχάριστο τρόπο 
(Klawe & Phillips, 1995). Η φιλοσοφία τους βασίζεται στην ύπαρξη γνώσεων, τις οποίες οι 
χρήστες πρέπει να αξιοποιήσουν με σκοπό να επιτύχουν τους στόχους που τους προτείνο-
νται. Από τις πρώτες έρευνες που έγιναν για τη χρήση των παιχνιδιών στην εκπαίδευση 
(Gordon, 1970) αποδείχθηκε ότι αποτελούν μία πηγή κινήτρου για τους χρήστες ώστε να 
δοκιμάσουν τις γνώσεις τους, να τις αναπτύξουν εφαρμόζοντάς τες όπως και να μάθουν 
πράγματα που δεν γνωρίζουν ενώ ταυτόχρονα διασκεδάζουν (Malone, 1980). Συγκεκριμέ-
να, η χρήση των πολυμέσων, οι ελκυστικές ιστορίες που παρουσιάζουν πραγματικούς ή φα-
νταστικούς στόχους και οι πρωταγωνιστές που συνοδεύουν το χρήστη κατά τη διάρκεια του 
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παιχνιδιού (δίνοντάς τους κίνητρο να συνεχίσουν το παιχνίδι και εφοδιάζοντας τους με α-
νατροφοδότηση) αυξάνουν την μαθησιακή επίτευξη (Klawe, 1999). Στενά δεμένα με τα εκ-
παιδευτικά βιντεοπαιχνίδια και τα σοβαρά παιχνίδια, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια υπολογι-
στών συχνά χρησιμοποιούνται ως συνώνυμά τους. Ο σχεδιασμός και ο στόχος των εκπαι-
δευτικών παιχνιδιών υπολογιστή είναι να αναγνωριστούν από ένα διευρυμένο κοινό, συ-
μπεριλαμβανομένων των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευ-
σης. 

Μεγάλο μέρος της έρευνας στο παρελθόν σχετικά με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια υπολογι-
στών έχει επικεντρωθεί σε μεγάλο βαθμό στην υποστήριξη της χρήσης των ψηφιακών παι-
χνιδιών στην εκπαίδευση. Μικρή έρευνα έχει γίνει όχι μόνο για το πώς και το γιατί τα παι-
χνίδια είναι αποτελεσματικά, αλλά και για το πώς μπορούν να ενσωματωθούν τα παιχνίδια 
στο πρόγραμμα σπουδών (Becker, 2007). Δεδομένου ότι η διαθεσιμότητα των εκπαιδευτι-
κών παιχνιδιών στο διαδίκτυο αυξάνεται, είναι σημαντικό να αυξηθούν οι μελέτες γύρω 
από τα παιχνίδια, εκθέτοντας το δυναμικό και τη χρησιμότητά τους για συγκεκριμένες πε-
ριοχές της διδακτέας ύλης. 

Ιστορικά, τα εκπαιδευτικά παιχνίδια που χρησιμοποιήθηκαν στην τάξη ήταν τα απλά «εστί-
ασε και κλίκαρε» (point and click) παιχνίδια όπως το Math Blaster και το Oregon Trail, τα 
οποία προσέφεραν πολύ μικρή αλληλεπίδραση και συνήθως απευθύνονταν στα χαμηλότε-
ρα επίπεδα της Ταξινομίας του Bloom (Rice, 2007), δηλαδή, τη γνώση, την κατανόηση και 
την εφαρμογή και όχι τόσο στα ανώτερα επίπεδα σκέψης όπως είναι η ανάλυση, η σύνθεση 
και η αξιολόγηση. Σήμερα η τεχνολογία των παιχνιδιών έχει προοδεύσει και επιτρέπει τώρα 
στους μαθητές να αναπτύξουν αυτές τις ανώτερου επιπέδου δεξιότητες σκέψης από το 
παιχνίδι (Rice, 2007).  

Αν και υπάρχει ένα αυξανόμενο ενδιαφέρον γύρω από την περιοχή των εκπαιδευτικών παι-
χνιδιών υπολογιστή και την εφαρμογή τους στην γενική εκπαίδευση, υπάρχει πολύ λίγη 
έρευνα στον τομέα των εκπαιδευτικών παιχνιδιών υπολογιστή και την εφαρμογή τους ειδι-
κά στη διδασκαλία της Τέχνης και ειδικότερα στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση, σύμφωνα με 
το Πρόγραμμα Σπουδών. Οι πρόσφατες μελέτες σχετικά με τα παιχνίδια υπολογιστών επι-
κεντρώθηκαν κυρίως σε εννέα βασικές περιοχές όπως: τις γνωστικές και του αναλυτικού 
προγράμματος πτυχές, την επιθετικότητα, την σωματική υγεία, την ισότητα, τον πολιτισμό 
και τα στερεότυπα, τη σχεδίαση περιβαλλόντων μάθησης με βάση τα ψηφιακά παιχνίδια, 
και τις κινητικές δεξιότητες, την προσομοίωση και την παρακολούθηση εργασιών 
(VanDeventer, 2002). Δεν βρέθηκε να έχει γίνει καμία μελέτη σχετικά με τη χρήση παιχνι-
διών υπολογιστή για τη διδασκαλία της τέχνης στο μάθημα των Εικαστικών σε ένα περιβάλ-
λον Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Στόχοι της Έρευνας 

Ο στόχος αυτής της έρευνας ήταν η μελέτη των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων στη χρήση ε-
νός εκπαιδευτικού παιχνιδιού, συγκεκριμένα, των διαδικτυακών παιχνιδιών Gettygames, ως 
ένα εργαλείο διδασκαλίας του μαθήματος των Εικαστικών της Στ Δημοτικού. Για τον προσ-
διορισμό των εκπαιδευτικών δυνατοτήτων του παιχνιδιού, χρησιμοποιήθηκε μια μέθοδος 
μελέτης περίπτωσης για να παρατηρήσει το περιβάλλον μάθησης που διευκολύνθηκε από 
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το παιχνίδι, για να εξετάσει το αν οι μαθητές είχαν αποκτήσει γνώσεις που συμπίπτουν με 
τους στόχους του προγράμματος σπουδών, να εξετάσει την ικανότητα των παιχνιδιών να 
αναπτύξουν ανώτερου επιπέδου δεξιότητες σκέψης (κατά την ταξινομία του Bloom: higher 
order thinking skills (HOTS)), και να εξετάσουν τις αντιλήψεις των μαθητών σχετικά με τη 
χρήση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού για τη διδασκαλία της τέχνης. 

Χρησιμοποιήθηκαν τρεις μέθοδοι συλλογής δεδομένων για να διερευνηθούν τα τέσσερα 
βασικά ερωτήματα της έρευνας: 1) Πόσο καλά το παιχνίδι διδάσκει τους στόχους σπουδών; 
2) Πόσο καλά το παιχνίδι διευκολύνει τις ανώτερου επιπέδου δεξιότητες σκέψης; 3) Τι 
είδους περιβάλλον δημιουργήθηκε με τη χρήση των παιχνιδιών Gettygames ως εργαλείο 
μάθησης στη διδασκαλία της Τέχνης; και, 4) Τι πιστεύουν οι μαθητές σχετικά με τη χρήση 
των εκπαιδευτικών παιχνιδιών στην τάξη; Οι μέθοδοι της έρευνας περιλαμβάνουν τη 
διαχείριση και την αξιολόγηση προ-και μετά-τεστ, τη διαχείριση και αξιολόγηση των ερω-
τήσεων κριτικής σκέψης, την άμεση παρατήρηση του μαθησιακού περιβάλλοντος με τα ε-
πιλεγμένα διαδικτυακά εκπαιδευτικά παιχνίδια, καθώς και την αξιοποίηση των 
συνεντεύξεων της ομάδας εστίασης (focus group). 

Τα ευρήματα περιγράφουν το πόσο αποτελεσματικά τα διαδικτυακά παιχνίδια Gettygames 
υποστηρίζουν τους στόχους του προγράμματος σπουδών των Εικαστικών της Στ Δημοτικού. 
Επίσης, τα ευρήματα περιλαμβάνουν σχετικές πληροφορίες σχετικά με μια ποικιλία 
δεξιοτήτων κριτικής σκέψης που αποκτήθηκαν, ως αποτέλεσμα του παιχνιδιού με τα συ-
γκεκριμένα παιχνίδια. Έγιναν σημαντικές παρατηρήσεις σε σχέση με το μαθησιακό περι-
βάλλον που δημιουργήθηκε από αυτά τα παιχνίδια, και, τέλος, οι μαθητές προσέφεραν ση-
μαντικές πληροφορίες σχετικά με τα πλεονεκτήματα και τις αδυναμίες της χρήσης των παι-
χνιδιών Gettygames και γενικά των εκπαιδευτικών παιχνιδιών, για τη μάθηση στο πλαίσιο 
της διδακτέας ύλης του Προγράμματος Σπουδών των Εικαστικών της Στ Δημοτικού. 

Μεθοδολογία – Σχεδιασμός της έρευνας  

Γι’ αυτό το ερευνητικό έργο διενεργήθηκε μια μελέτη περίπτωσης με τους μαθητές της τά-
ξης των Εικαστικών της Στ΄ Δημοτικού του Ελληνικού σχολείου. Το πρόγραμμα σπουδών 
των Εικαστικών της τάξης αυτής αποτελείται από έξι κύρια σκέλη, συμπεριλαμβανομένης 
της εξοικείωσης με απλά υλικά – μέσα - τεχνικές, τα μορφικά στοιχεία, το θέμα – περιεχό-
μενο – νόημα, η Ιστορία της Τέχνης – Καλλιτέχνες και η Αισθητική – Κριτική – Ανάλυση του 
έργου (από την ιστοσελίδα του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου: http://www.pi-
schools.gr/programs/depps/). Οι στόχοι που περιλαμβάνονται σε αυτό το μάθημα με τα 
διαδικτυακά εκπαιδευτικά Παιχνίδια Gettygames προέρχονται από αυτό το πρόγραμμα 
σπουδών και επικεντρώνονται στο σκέλος της Ιστορίας της Τέχνης και τους καλλιτέχνες. Για 
να διευκολυνθεί η μελέτη, για την έρευνα με το πρωτότυπο σχεδιασμένο μάθημα Εικαστι-
κών, χρησιμοποιήθηκε το εργαστήριο της Πληροφορικής. Οι 20 ηλεκτρονικοί υπολογιστές 
που έχει το εργαστήριο, ρυθμίστηκαν έτσι ώστε η οθόνη να έχει την πρώτη σελίδα με τη 
έναρξη των Παιχνιδιών Gettygames. Οι συμμετέχοντες στην μελέτη ήταν 18 μαθητές της Στ 
τάξης του Δημοτικού της σχολικής χρονιάς 2011-2012. Η μελέτη αυτή πραγματοποιήθηκε 
κατά τη διάρκεια του προβλεπόμενου χρόνου για το μάθημα των Εικαστικών και την ενότη-
τα της θεωρίας του μαθήματος: οι μαθητές πήραν μέρος, κατά τα 45 λεπτά του χρόνου της 
τάξης τους, δύο φορές την εβδομάδα για ένα μήνα, για συνολικά 14 συνεδρίες. Η πρώτη 
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συνεδρία χρησιμοποιήθηκε για να εξηγηθεί το έργο της έρευνας και για να χορηγηθούν οι 
φόρμες συγκατάθεσης των μαθητών και των γονέων. Στη δεύτερη συνεδρία, οι μαθητές 
ολοκλήρωσαν ένα γραπτό προ-τεστ για τον προσδιορισμό της προηγούμενης γνώσης πάνω 
στις περιοχές του περιεχομένου που καλύπτουν τα Παιχνίδια Gettygames. Κατά την έναρξη 
της τρίτης συνεδρίας, οι μαθητές ενημερώθηκαν σχετικά με τους κανόνες δεοντολογίας και 
της χρήσης του εργαστηρίου υπολογιστών. Η τρίτη συνεδρία μέχρι και την ένατη είχε κατα-
νεμηθεί για το παιχνίδι. Η δέκατη συνεδρία χρησιμοποιήθηκε για τη χορήγηση των μετά-
τέστ. Οι τέσσερις τελευταίες συνεδρίες χρησιμοποιήθηκαν για να διαχειριστούμε τα ερω-
τήματα της κριτικής σκέψης και για να διεξαχθεί μια συνέντευξη με την ομάδα εστίασης 
(focus group). Αυτό το πρόγραμμα της έρευνας διασφάλισε την ολοκλήρωση όλων των επι-
πέδων του παιχνιδιού και επέτρεψε να διατεθεί ο κατάλληλος χρόνος για τη συλλογή ποσο-
τικών και ποιοτικών στοιχείων για τη μελέτη αυτή. Όλοι οι μαθητές ξεκίνησαν το παιχνίδι με 
τα Παιχνίδια Gettygames από το πρώτο επίπεδο. Πριν ή κατά τη διάρκεια του παιχνιδιού, 
δεν υπήρξε καμία επιπλέον οδηγία σχετικά με τα θέματα του μαθήματος που κάλυπταν τα 
παιχνίδια. 

Περιγραφή των Παιχνιδιών Gettygames 

Η μελέτη απαρτίζεται από μια μελέτη περίπτωσης κατά την οποία τέθηκαν σε εφαρμογή τα 
παιχνίδια Gettygames μέσα στο μάθημα των Εικαστικών στην τάξη της Στ Δημοτικού. Τα 
Gettygames είναι μια συλλογή παιχνιδιών που βασίζονται σε έργα τέχνης που κατασκευά-
στηκαν από τα Μουσείο Getty για να απολαμβάνουν δωρεάν τα παιδιά μέσω του διαδικτύ-
ου. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες παιχνιδιών, η καθεμία προσφέρει μια υποομάδα παιχνι-
διών. Επίσης, τα Gettygames προσφέρουν κατευθύνσεις για την επιλογή μιας ποικιλίας 
δραστηριοτήτων εκτός διαδικτύου.  

Οι τέσσερις κατηγορίες παιχνιδιών που προσφέρονται από τα Gettygames είναι το «ο Ντε-
τέκτιβ της Λεπτομέρειας» (Detail Detective), το «η Τρέλα της Αντιστοιχίας» (Match 
Madness), το «Άλλαξέ το» (Switch), and τα παζλ (Jigsaw Puzzles). Στο Detail Detective πα-
ρουσιάζονται στους παίκτες τέσσερις μικρές εικόνες και πρέπει να προσδιορίσουν ποια από 
αυτές τις τέσσερις προέρχεται από το μεγαλύτερο κομμάτι του έργου τέχνης που παρου-
σιάζεται σε αυτούς. Το Match Madness προσφέρει τέσσερα παιχνίδια στα οποία οι παίκτες 
είτε αντιστοιχούν δύο μέρη μιας εικόνας ή ταιριάζουν τις ίδιες τις εικόνες. Στο Switch πα-
ρουσιάζονται στους παίκτες δύο έργα τέχνης το ένα δίπλα στο άλλο και πρέπει να προσδιο-
ρίσουν τα τμήματα που έχουν αλλάξει ή τροποποιηθεί. Επίσης τα Gettygames διαθέτουν 
δώδεκα παζλ Jigsaw Puzzles. Εκεί παρουσιάζεται στους παίκτες το ολοκληρωμένο έργο τέ-
χνης και στη συνέχεια έχουν την δυνατότητα να επιλέξουν το πόσα κομμάτια θα έχουν στην 
διάθεσή τους έτσι ώστε να συναρμολογήσουν εκ νέου το έργο τέχνης.  

Όλα τα παιχνίδια είναι εκπαιδευτικά και χρησιμοποιούν εικόνες από τα έργα τέχνης που 
φιλοξενεί το Μουσείο Getty. Μια ένδειξη "για να μάθεις για την τέχνη" ("learn about the 
art") δίνει πληροφορίες για την προέλευση του έργου τέχνης, τους καλλιτέχνες και άλλα 
στοιχεία. 
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Εικόνα 1. Η αρχική σελίδα των Gettygames 

Επιπλέον, υπάρχουν εκπαιδευτικές εργασίες για να κατεβάσουν (download) οι μαθητές από 
το διαδίκτυο και να ολοκληρώσουν στο σπίτι. Έτσι έχουν την δυνατότητα να κάνουν σελι-
δοδείκτες με τα έργα της προτίμησης τους, τόσο με κάποια έργα που παρουσιάζουν ομοιό-
τητες, όσο με κάποια άλλα που θα ήθελαν να ερευνήσουν περισσότερο.  

 

Εικόνα 2. Χαρακτηριστικό στιγμιότυπο απο το παιχνίδι “Ντετέκτιβ” 

Τα Gettygames συνοδεύονται από οδηγίες για το πώς παίζεται το κάθε παιχνίδι καθώς και 
συμπληρωματικές ασκήσεις εκτός διαδικτύου (π.χ. κατασκευή μάσκας) για γονείς και εκ-
παιδευτικούς με οδηγίες για να βοηθήσει στην επιτυχή εφαρμογή τους. 

Συμπεράσματα της Ανάλυσης των Ευρημάτων 

Η ανάλυση των δεδομένων που συλλέχθηκαν για τις τέσσερις ερευνητικές ερωτήσεις, πα-
ρείχαν επαρκή αποδεικτικά στοιχεία για να απαντηθεί το υποκείμενο ερώτημα αυτής της 
μελέτης: Υπάρχουν δυνατότητες για την αξιοποίηση των διαδικτυακών παιχνιδιών 
Gettygames στη διδασκαλία των Εικαστικών στην ΣΤ τάξη του Ελληνικού Δημοτικού; 

Από την Ερευνητική Ερώτηση 1 συνάχθηκε το συμπέρασμα ότι το παιχνίδι Gettygames πε-
ριέχει σημαντική ποσότητα πληροφοριών που είχε εφαρμογή στο Ελληνικό πρόγραμμα 
σπουδών για τα Εικαστικά της ΣΤ Δημοτικού. Αυτό προσδιορίστηκε μέσα από τη χρήση ενός 
πανομοιότυπου προ-τεστ και μετά-τεστ, το οποίο περιείχε υλικό που εφαρμόζεται τόσο για 
τα εκπαιδευτικά παιχνίδια όσο και για το Ελληνικό πρόγραμμα σπουδών. Οι μαθητές αύξη-
σαν τα βαθμολογικά αποτελέσματα των τεστ τους κατά 19%, κυρίως από το παιχνίδι με τα 
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παιχνίδια για εφτά συνεδρίες 45 λεπτών. Προβλέπεται ότι με την καθοδήγηση από έναν 
εκπαιδευτή και την ενσωμάτωση δημιουργικών εργασιών, συζητήσεων, φύλλων εργασίας 
και των μαθημάτων, η γνώση που θα αποκτηθεί θα αυξηθεί σημαντικά.  

Η Ερευνητική Ερώτηση 2 έδειξε ότι το μαθησιακό περιβάλλον που δημιουργήθηκε από το 
παιχνίδι ευνόησε πολύ τη μάθηση. Οι μαθητές ήταν πάρα πολύ δεσμευμένοι με το παιχνίδι, 
τα προβλήματα λύθηκαν και οι πληροφορίες μαθεύτηκαν τόσο ατομικά όσο και συνεργατι-
κά. Το μαθησιακό περιβάλλον μπορούσε να ελεγχθεί εύκολα και οι μαθητές ήταν «μέσα» 
στην εργασία (on task) και συμπεριφέρονταν καλά. Η ερευνήτρια, σε καμία στιγμή δεν α-
γωνίστηκε για την διαχείριση του μαθησιακού περιβάλλοντος των εκπαιδευτικών παιχνι-
διών.  
Στην Ερευνητική Ερώτηση 3 διαπιστώθηκε ότι το παιχνίδι Gettygames δεν διδάσκει μόνο 
πληροφορίες που εφαρμόζονται στο Ελληνικό πρόγραμμα σπουδών για τα Εικαστικά, αλλά 
χρησιμοποίησε επίσης μεθόδους που διευκόλυναν τα διάφορα επίπεδα της κριτικής σκέ-
ψης. Χρησιμοποιήθηκαν κυρίως επτά ερωτήσεις για την ανάλυση των επιπέδων της κριτι-
κής σκέψης. Οι απαντήσεις των μαθητών σε αυτά τα ερωτήματα υποστήριξαν όλα αυτά τα 
επίπεδα, συμπεριλαμβανομένου του υψηλότερου επιπέδου της γνωστικής ταξινομίας του 
Bloom που διευκολύνθηκε δυνητικά από το παιχνίδι. Οι μαθητές κατέδειξαν περαιτέρω 
ανώτερης τάξης σκέψη όταν ήταν επιτυχής σε ένα παιχνίδι που σχεδιάστηκε για να διευκο-
λύνει την κριτική σκέψη, τις ικανότητες συλλογιστικής, τη λήψη ορθών αποφάσεων και τις 
δεξιότητες επίλυσης προβλημάτων. 

Για το Ερευνητικό Ερώτημα 4 οι μαθητές απάντησαν σε διάφορες ερωτήσεις της ομάδας 
εστίασης. Οι ερωτήσεις αυτές περιστράφηκαν γύρω από τα πλεονεκτήματα και τις αδυνα-
μίες σύμφωνα με το σχεδιασμό των παιχνιδιών και το περιβάλλον μάθησης του σοβαρού 
παιχνιδιού. Παρά το γεγονός ότι τα πλεονεκτήματα και οι αδυναμίες είχαν παρόμοιο αριθ-
μό, η πλειοψηφία των μαθητών συμφώνησε ότι αυτή ήταν μια θετική μαθησιακή εμπειρία 
και ήταν ανοικτοί σε αυτού του είδους τη μάθηση στο μέλλον. και εκπαιδευτικούς με οδη-
γίες για να βοηθήσει στην επιτυχή εφαρμογή τους. 

Συστάσεις - Συμπεράσματα – Προτάσεις 

Κατά την εξέταση ενός νέου εργαλείου μάθησης στην εκπαίδευση, είναι κρίσιμο να προσ-
διοριστεί πρώτα εάν το εργαλείο είναι κατάλληλο για την εφαρμογή, το περιεχόμενο και 
τους εκπαιδευόμενους. Μόλις η εν λόγω η ερώτηση έχει αντιμετωπιστεί επαρκώς, το επό-
μενο ερώτημα είναι «διδάσκει το εργαλείο διδασκαλίας ικανά και αποτελεσματικά τους 
στόχους του προγράμματος σπουδών;». Αυτή η μελέτη διαπίστωσε ότι το παιχνίδι 
Gettygames ήταν επιτυχημένο, όσον αφορά τη διδασκαλία των στόχων του μαθήματος των 
Εικαστικών. Ωστόσο, εικάζεται ότι με την ενσωμάτωση συζητήσεων, φύλλων εργασίας, ερ-
γασιών και μαθημάτων για να βοηθήσουν στην καθοδήγηση της μάθησης, όπως αυτών που 
διατίθενται στο εγχειρίδιο του εκπαιδευτικού, οι εκπαιδευτικοί θα μπορούσαν να αυξήσουν 
την αποτελεσματικότητα, το ποσό και την εστίαση στην γνώση που αποκτάται.  
Μετά την σύνδεση του εκπαιδευτικού παιχνιδιού με τους στόχους του προγράμματος 
σπουδών, θα ενδιέφερε τον εκπαιδευτικό να μάθει το ποια επίπεδα της νόησης διευκολύ-
νονται παίζοντας το παιχνίδι. Με τη χρήση κρίσιμων ερωτημάτων σκέψης και με την άμεση 
παρατήρηση, διαπιστώθηκε ότι το παιχνίδι έχει τη δυνατότητα να διευκολύνει όλες τις τά-
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ξεις της ταξινομίας του Bloom, συμπεριλαμβανομένης της γνώσης, της κατανόησης, της ε-
φαρμογής, της ανάλυσης, της σύνθεσης και της αξιολόγησης. Παρόλα αυτά, ως ένα αυτό-
νομο εργαλείο μάθησης, η διδασκαλία ανώτερης τάξης δεξιοτήτων σκέψης, δεν ήταν ένα 
από τα δυνατά σημεία του παιχνιδιού. Αυτό δεν σημαίνει ότι η μάθηση αυτών των δεξιοτή-
των δεν είναι δυνατή από αυτό το παιχνίδι ή τα σοβαρά παιχνίδια γενικά. Η τεχνολογία για 
τη δημιουργία πολύπλοκων παιχνιδιών, με τα χαρακτηριστικά που απαιτούνται για να δι-
δάξουν ανώτερης τάξης δεξιότητες σκέψης, είναι αυτή τη στιγμή διαθέσιμη. Η τεχνολογία 
αυτή είναι εμφανής σε πολλά εμπορικά διαθέσιμα παιχνίδια για ψυχαγωγία, και όλο και 
περισσότερο σε εκπαιδευτικά παιχνίδια. Αν οι εκπαιδευτικοί των Εικαστικών θέλουν να ε-
ξασφαλίσουν την διδασκαλία ανώτερης τάξης σκέψης με τη χρήση του παιχνιδιού 
Gettygames, τότε πρέπει να ενσωματωθεί στην εμπειρία του μαθητή με τα εκπαιδευτικά 
παιχνίδια συμπληρωματικό υλικό, όπως συζήτηση, φύλλα εργασίας, εργασίες και μαθήμα-
τα. 

Μόλις ο εκπαιδευτικός προσδιορίσει εάν οι πληροφορίες που δίνονται από το παιχνίδι έ-
χουν σχέση με το πρόγραμμα σπουδών και το παιχνίδι έχει την ικανότητα να διδάξει μια 
ποικιλία γνωστικών δεξιοτήτων, θα πρέπει να ερευνήσει το είδος του περιβάλλοντος που 
προκύπτει με την ενσωμάτωση ενός εκπαιδευτικού παιχνιδιού. Διαπιστώθηκε, σε αυτή τη 
μελέτη, ότι το μαθησιακό περιβάλλον που δημιουργείται από το Gettygames ήταν πολύ 
ευνοϊκό για τη μάθηση. Οι μαθητές είχαν καλή συμπεριφορά, είχαν κίνητρα, συμμετείχαν 
και μάθαιναν με ένα συνεργατικό τρόπο. Ιδιαίτερα εντυπωσιακή ήταν η εμφανής ικανότητα 
του παιχνιδιού να συγκεντρώνει και να διατηρεί την προσοχή του μαθητή, ενώ του παρέχει 
σημαντικές πληροφορίες για την τέχνη και τα έργα τέχνης. 

Στο τέλος των συνεδριών παιχνιδιού είχαμε την ευκαιρία να προτείνουμε στους μαθητές να 
συμμετέχουν σε μια ομάδα εστίασης. Όλοι οι μαθητές συμμετείχαν και ήταν πρόθυμοι να 
μοιραστούν τις σκέψεις και τις ανησυχίες τους σχετικά με τη χρήση του σοβαρού παιχνιδιού 
Gettygames ως εργαλείο μάθησης. Οι μαθητές έκαναν πολύ αξιόλογα σχόλια, πολλά από τα 
οποία ήταν συγκρίσιμα με παρατηρήσεις που έγιναν από προηγούμενους ερευνητές. Οι 
μαθητές βρήκαν ένα πλήθος δυνατών και αδύνατων σημείων στο σχεδιασμό του παιχνιδιού 
και του περιβάλλοντος που δημιούργησε για τη μάθηση. Οι μαθητές συμφώνησαν ότι τα 
πλεονεκτήματα υπερτερούσαν των αδυναμιών και ότι αυτή ήταν μια θετική εμπειρία μά-
θησης για αυτούς. Περαιτέρω, σχολίασαν ότι θα ήταν ανοικτοί στο να χρησιμοποιήσουν 
σοβαρά παιχνίδια για τη μάθηση στο μέλλον.  

Με τα δεδομένα που προκύπτουν από τη μελέτη καταλήξαμε στα ακόλουθα συμπεράσμα-
τα. Τα εκπαιδευτικά παιχνίδια είναι μια νέα και συναρπαστική μέθοδος και τεχνολογία που 
ξεκλειδώνει περαιτέρω ευκαιρίες για την εκπαίδευση και τη μάθηση. Έχει αποδειχθεί μέσω 
ερευνών ότι παρέχουν κίνητρα (Malone, 1980), πολλές πληροφορίες και έχουν τη δυνατό-
τητα να διδάσκουν μια ποικιλία από διανοητικές δεξιότητες (Kebritchi & Hirumi, 2008). Εί-
ναι δυνατόν για τους εκπαιδευτικούς να χρησιμοποιούν τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και να 
διατηρούν ένα δομημένο και διαχειρίσιμο περιβάλλον στην τάξη. Οι μαθητές απολαμβά-
νουν τη μάθηση με τα εκπαιδευτικά παιχνίδια και θα αναμένουν αυτή την προσέγγιση στη 
μάθηση και στο μέλλον. Παρόλα αυτά, αν και τα εκπαιδευτικά παιχνίδια γίνονται όλο και 
περισσότερο διαθέσιμα στους εκπαιδευτικούς, ο κλάδος παραγωγής βρίσκεται ακόμη σε 
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νηπιακό στάδιο και απαιτούνται πολλά βήματα για να διασφαλιστεί ότι αυτά τα παιχνίδια 
είναι τουλάχιστον συγκρίσιμα σε πολυπλοκότητα και ποιότητα με το παιχνίδι με τα έτοιμα 
παιχνίδια που διατίθενται στο εμπόριο.  
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Εκπαιδευτικά ιστολόγια και άλλα εργαλεία 

Γναφάκη Αικατερίνη 
Δασκάλα 

aikaterina13@gmail.com 
 

Περίληψη 

Η τεχνολογία μέσα από διδακτικές μεθοδολογίες, οι οποίες συνδέονται με τις ανάλογες 
παιδαγωγικές θεωρίες μάθησης μπορεί να συμβάλει ευεργετικά στην ολόπλευρη ανάπτυξη 
των μαθητών. Για το σκοπό αυτό αξιοποιήσαμε τις ψηφιακές και διαδικτυακές εφαρμογές 
στην εκπαίδευση μέσα σε μια ατμόσφαιρα συνεργασίας και επικοινωνίας των παιδιών, κα-
θοδηγώντας τα διακριτικά στις τεχνολογικές τους δράσεις, ώστε να παίζουν με ασφάλεια, 
να κερδίζουν χρήσιμη τεχνολογική γνώση και να ενισχύουν τις συναισθηματικές και μαθη-
σιακές τους ικανότητες. Δημιουργήσαμε τρεις εκπαιδευτικές ιστοσελίδες και εκπαιδευτικό 
υλικό, αξιοποιώντας τα εκπαιδευτικά εργαλεία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες, ορι-
σμένα από τα οποία θα σας παρουσιάσουμε. 

Λέξεις - κλειδιά: εκπαιδευτικά εργαλεία, ιστοσελίδες, τεχνολογικές δράσεις 
 
Τίτλος εργασίας: Εκπαιδευτικά ιστολόγια και άλλα εργαλεία 
 

Εκπαιδευτικά ιστολόγια 
 
Σκοπός της εκπαιδευτικής ιστοσελίδας είναι η ενσωμάτωση στη διδακτική πρακτική ευέλι-
κτων μορφών μάθησης με την αξιοποίηση των νέων τεχνικών και λογισμικών. 

Στοχεύσαμε με τη δημιουργία της να προωθήσουμε τη δημιουργική χρήση των εκπαιδευτι-
κών πολυμέσων τα οποία κάνουν τη σχολική μάθηση ενδιαφέρουσα και διασκεδαστική, ε-
ξατομικεύουν τη διδασκαλία, παρέχουν άμεση ανατροφοδότηση και τονίζουν τον ενεργητι-
κό ρόλο του μαθητή. Επίσης δίνεται στο μαθητή η δυνατότητα να προσεγγίσει και να επε-
ξεργαστεί πληροφορίες με πλήθος συνδυασμών και δυνατοτήτων, ώστε το μάθημα να γίνει 
πιο ελκυστικό, πιο ουσιαστικό και η αναμετάδοση της πληροφορίας να αντικατασταθεί από 
την αναζήτησή της. 

Η δημιουργία εκπαιδευτικής ιστοσελίδας συνδέεται με τα προγράμματα σπουδών όλων των 
γνωστικών αντικειμένων. Ιδιαίτερα στα μαθήματα αισθητικής καλλιέργειας, τα πολιτισμικά 
και τα μαθήματα γνώσεων η χρήση πολυμέσων δίνει στο μαθητή άπειρες δυνατότητες επε-
ξεργασίας. 

Για τη δημιουργία ιστοσελίδων, αναζητήσαμε, επιλέξαμε, επεξεργαστήκαμε, δημιουργήσα-
με και αναρτήσαμε ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό που οδηγεί στη γνώση μέσα από το παι-
χνίδι, που αναπτύσσει αξίες και αλλάζει στάσεις και συμπεριφορές. 

Δημιουργήσαμε ομάδες εργασίας στην αίθουσα πληροφορικής και με την παροχή υποστή-
ριξης και παρότρυνσης για να επεξεργαστούν οι μαθητές τις πληροφορίες αποτελεσματικά, 
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να μοιραστούν τις εμπειρίες τους και να αναλύσουν τους προβληματισμούς τους, οι πλη-
ροφορίες που παρείχε ο υπολογιστής μπόρεσαν να αφομοιωθούν. 

Η ασφάλεια στο διαδίκτυο, οι αρχές και κανόνες πάνω στις οποίες βασίζεται η χρήση υπο-
λογιστή και διαδικτύου, η συνεργασία των μαθητών, ο παιγνιώδης τρόπος αλληλεπίδρασης, 
ο μαθητής ενεργός συμμέτοχος στη γνώση, η αξιοποίηση των ψηφιακών και διαδικτυακών 
εφαρμογών στην εκπαίδευση και η προώθηση της δημιουργικής χρήσης των εκπαιδευτικών 
πολυμέσων, ήταν μερικά από τα θέματα τα οποία μας απασχόλησαν. 

Οι ιστοσελίδες μας φιλοξενούνται στην WordPress. H πλατφόρμα WordPress είναι ένα λογι-
σμικό δημιουργίας ιστοσελίδων, εύκολο στη χρήση και χωρίς χρέωση. 
https://signup.wordpress.com/signup/ Υπάρχουν βέβαια πολλές άλλες πλατφόρμες που 
μπορεί κανείς να επιλέξει. 

Η πρώτη ιστοσελίδα που δημιουργήσαμε αφορά κυρίως τη Δευτέρα τάξη του δημοτικού και 
έχει τον τίτλο «Μελισσάκια στα ηλιοτρόπια» http://melissess.wordpress.com/ 

Για την Πρώτη τάξη του δημοτικού η ιστοσελίδα «Άλφα Κενταύρου Α» 
http://alphace1.wordpress.com/ 

Και για τις ανάγκες του εικαστικού και λογοτεχνικού εργαστηρίου της ίδιας τάξης η ιστοσε-
λίδα “Άλφα Κενταύρου Β” http://vitace1.wordpress.com/ Έτσι στις φιλαναγνωστικές μας 
πρακτικές εντάξαμε δημιουργικά και άλλες περιοχές τέχνης και τεχνικής, όπως ο ηλεκτρονι-
κός υπολογιστής. Δημιουργήσαμε την ιστοσελίδα Άλφα Κενταύρου Β όχι μόνο για να αναρ-
τούμε τις δημιουργίες μας αλλά κυρίως για να δημιουργήσουμε ένα ισχυρό κίνητρο ενεργη-
τικής συμμετοχής και αισθητικής. Στο «Άστρο του Βήτα» αφηγηθήκαμε, δραματοποιήσαμε 
ζωγραφίσαμε και γράψαμε ιστορίες, παρουσιάσαμε και ανταλλάξαμε βιβλία. 

Οι ιστοσελίδες μας περιέχουν πλούσιο εκπαιδευτικό υλικό χρήσιμο για μαθητές, εκπαιδευ-
τικούς και γονείς. Ελπίζουμε να αποτελέσουν ένα αποτελεσματικό εργαλείο για κάθε εν-
διαφερόμενο. 

Δωρεάν εργαλεία στην εκπαίδευση 

Το σχολείο για να παραμείνει λειτουργικό και αποτελεσματικό χρειάζεται να αξιοποιήσει τα 
εκπαιδευτικά εργαλεία που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες. Είναι άφθονα τα εργαλεία 
που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε για τη δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού αλλά και για 
την παρουσίαση των έργων των παιδιών. Θα αναφερθούμε μόνο σε ορισμένα από αυτά. 

Το youtube https://www.youtube.com/ μας δίνει τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε και να 
δημοσιεύσουμε εκπαιδευτικά βίντεο. Παραδείγματα τέτοιων εργασιών υπάρχουν στο κανά-
λι μας: 
https://www.youtube.com/user/aikaterina13/videos?shelf_id=6&view=46&sort=dd&tag_id=
UCRSoKEy-msMbCGwQ-A6-
RSg.3.%CE%B5%CE%BA%CF%80%CE%B1%CE%AF%CE%B4%CE%B5%CF%85%CF%83%CE%B7 

Το AutoCollage είναι κατάλληλο για τη δημιουργία έργων τέχνης. Ενθαρρύνει τη δημιουργι-
κότητα και διασκεδάζει μαθητές και εκπαιδευτικούς. Μπορείτε να το κατεβάσετε εδώ: 
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http://www.pil-network.com/Resources/Tools/Details/1d1fb292-d251-4d52-9fbd-
9dd9cc45a076 Αφίσες με έργα των μαθητών μας φαίνονται στους παρακάτω συνδέσμους: 
http://vitace1.files.wordpress.com/2014/03/cebaceb1cf81ceb1ceb2ceb92_autocollage_7_ima
ges.jpg και 
http://vitace1.files.wordpress.com/2014/03/cf87ceb5cebbceb9ceb4cebfcebdceb9ceb1_autoc
ollage_8_images.jpg 

Το jigsawplanet για τη δημιουργία παζλ: http://www.jigsawplanet.com/  Μπορούμε να 
φτιάξουμε παζλ με τις ζωγραφιές των μαθητών μας ή με οτιδήποτε εξυπηρετεί τις ανάγκες 
διδασκαλίας. Έχουμε φτιάξει παζλ με τις εικόνες των μαθημάτων τις γλώσσας της πρώτης 
τάξης, κάτι που διασκέδασε πολύ τα παιδιά: 
http://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=3e20b6e4c24d 

Το dropbox για τη δημοσίευση αρχείων και όχι μόνο: https://www.dropbox.com/ Το σώμα 
των παραμυθιών για παράδειγμα είναι ένα εκπαιδευτικό υλικό που έχουμε δημιουργήσει 
και μέσα από το dropbox μπορεί να το κατεβάσει και να το χρησιμοποιήσει όποιος το επι-
θυμεί: 
https://www.dropbox.com/s/c7h0oll4nmsam9h/%CE%A4%CE%BF%20%CF%83%CF%8E%CE
%BC%CE%B1%20%CF%84%CF%89%CE%BD%20%CF%80%CE%B1%CF%81%CE%B1%CE%BC%
CF%85%CE%B8%CE%B9%CF%8E%CE%BD.jpg 

Το slideshare για να μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας μέσα από παρουσιάσεις και έγγραφα: 
http://www.slideshare.net/ Δείτε μια παρουσίαση http://www.slideshare.net/melisses/ss-
21612186 

Το issuu για τη δημιουργία e-books: http://issuu.com/ Δείτε ένα βιβλίο μας: 
http://issuu.com/melisses/docs/__________________ 

Καθώς ο ηλεκτρονικός υπολογιστής, το διαδίκτυο, το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο έχουν κατα-
κλύσει τη σύγχρονη ζωή ο εκπαιδευτικός οφείλει να συμβάλλει στον τεχνολογικό αλφαβη-
τισμό εισάγοντας τις νέες τεχνολογίες στην εκπαιδευτική πράξη. 

Δικτυογραφία 

http://eureka.lib.teithe.gr:8080/bitstream/handle/10184/711/vaggelakis.pdf?sequence=1 

http://www.netschoolbook.gr/papakosta.html 

http://www.tpe-education.com/main/node/476 

http://blog.e-healthgr.com/edu-blogs-in-greek-reality-part-1/ 

http://users.sch.gr/pazoulis/articles/site_education.pdf 

http://learn20.wikispaces.com/Blogging%28%CE%BA%CE%B5%CE%AF%CE%BC%CE%B5%CE
%BD%CE%BF%29#What_is_blog 
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Περίληψη 

Τα εκπαιδευτικά σενάρια θεωρούνται ότι αποτελούν κατάλληλα εργαλεία υποστήριξης του 
εκπαιδευτικού κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Μπορεί να είναι μέρος του υποστηρικτι-
κού υλικού του εκπαιδευτικού και ειδικά τα σενάρια που χρησιμοποιούν εκπαιδευτικό λο-
γισμικό, κυρίως ανοικτού τύπου, είναι δυνατό είτε να τροποποιούνται είτε να δημιουργού-
νται από τους ίδιους τους εκπαιδευτικούς. Για το λόγο αυτόν, στην παρούσα εργασία προ-
τείνεται ένα εκπαιδευτικό σενάριο για τη διδασκαλία των φυσικών επιστημών και συγκε-
κριμένα της τήξης και της πήξης, σε μαθητές προσχολικής αγωγής, με χρήση Τεχνολογιών 
Πληροφορικής και Επικοινωνιών, το οποίο εφαρμόστηκε, όπως φάνηκε, με επιτυχία σε νη-
πιαγωγείο. Το σενάριο αποτελείται από έξι (6) συνολικά δραστηριότητες και για το σχεδια-
σμό του χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένη μεθοδολογία. 

Λέξεις - κλειδιά: Εκπαιδευτικό σενάριο, νηπιαγωγείο, φυσικές επιστήμες, ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Στα εκπαιδευτικά συστήματα των αναπτυσσόμενων και αναπτυγμένων χωρών υπάρχει μία 
αυξανόμενη πίεση για ένταξη των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην 
εκπαίδευση (Jimoyiannis & Komis, 2007). Η τάση αυτή μπορεί να δικαιολογηθεί από το γε-
γονός ότι υπάρχει μεγάλος αριθμός επιστημονικών ερευνών που υποδεικνύουν ότι η χρήση 
των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία αυξάνει τα κίνητρα των μαθητών, βοηθά στη βαθύ-
τερη κατανόηση, ενισχύει την ενεργή, τη συνεργατική και τη δια βίου μάθηση, προσφέρει 
ευκολότερη πρόσβαση στην πληροφορία και βοηθά τους μαθητές να σκέπτονται και να ε-
πικοινωνούν δημιουργικά (Jonassen, 2000; Webb, 2005, όπως αναφέρεται στο Jimoyiannis 
& Komis, 2007). Βέβαια, η ενσωμάτωση της τεχνολογίας στην εκπαιδευτική πρακτική δεν 
είναι απλή διαδικασία, δεδομένου ότι υπάρχουν έρευνες που υποδεικνύουν ότι η ενσωμά-
τωση είτε δε συμβαίνει ή συμβαίνει με αργούς ρυθμούς είτε δεν έχει καμία επίδραση στη 
μάθηση εκπαιδευτικών ή μαθητών (Cuban, 2001; Dynarski et al., 2007; Ross et al., 2004). 
Καθοριστικός παράγοντας επιτυχίας της ενσωμάτωσης αυτής αποτελεί ο κατάλληλος συν-
δυασμός των Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών, των διδακτικών προσεγγίσεων 
και των εκπαιδευτικών στόχων.  
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Ειδικά για την προσχολική εκπαίδευση, αρκετές έρευνες προτείνουν την ένταξη των ΤΠΕ 
στην εκπαιδευτική διαδικασία ως διδακτικό εργαλείο για τον εκπαιδευτικό και ως γνωστικό 
εργαλείο για τον μαθητή (Cuban, 2001; Blatchford & Whitebread, 2003). Μάλιστα, τα ερευ-
νητικά δεδομένα συγκλίνουν στο ότι η τεχνολογία μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την υπο-
βοήθηση και την ενθάρρυνση της γνωστικής ανάπτυξης και της μάθησης παιδιών προσχολι-
κής και πρώτης σχολικής ηλικίας (Κόμης, 2004). 

Σχεδιασμός σεναρίου 

Για την ανάπτυξη του παρόντος εκπαιδευτικού σεναρίου ακολουθήθηκαν επτά (7) φάσεις, 
όπως αυτές απεικονίζονται στην Εικόνα 1 που ακολουθεί (Κόμης, 2010). 

 

Εικόνα 1 Φάσεις ανάπτυξης εκπαιδευτικού σεναρίου 

Στις υποενότητες που ακολουθούν παρουσιάζεται ο τρόπος εφαρμογής των επτά (7) αυτών 
φάσεων του παραπάνω μοντέλου ανάπτυξης εκπαιδευτικού σεναρίου. 

Προσδιορισμός διδακτικού αντικειμένου 

Τίτλος του παρόντος σεναρίου είναι: «Τήξη – Πήξη». Εντάσσεται στο Διαθεματικό Ενιαίο 
Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) του Νηπιαγωγείου και αφορά το πρόγραμμα 
Παιδί και Περιβάλλον και συγκεκριμένα τον άξονα Φυσικό Περιβάλλον και Αλληλεπίδραση 
(ΔΕΠΠΣ, 2003). Απευθύνεται στους μαθητές της προσχολικής εκπαίδευσης (προνήπια και 
νήπια). Οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι γλώσσα, μελέτη περιβάλλοντος και πλη-
ροφορική.  
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Ανίχνευση πρότερων γνώσεων και αναπαραστάσεων 

Η ανίχνευση των πρότερων γνώσεων και των αναπαραστάσεων θα γίνει με μία δραστηριό-
τητα ανίχνευσης υπάρχουσας γνώσης και αναπαραστάσεων, όπως αυτή αναλύεται στην 
υποενότητα Δημιουργία δραστηριοτήτων σεναρίου που ακολουθεί.  

Ως προς το γνωστικό αντικείμενο τα νήπια – προνήπια γνωρίζουν ότι υπάρχουν υγρά και 
στερεά σώματα. Συγκεκριμένα γνωρίζουν ότι το νερό είναι υγρό και ο πάγος στερεό, αλλά 
δε γνωρίζουν ότι πρόκειται για το ίδιο υλικό που βρίσκεται σε διαφορετική φυσική κατά-
σταση (Ραβάνης, 2003). Επίσης, ως προς τις ΤΠΕ τα νήπια – προνήπια έχουν στοιχειώδεις 
γνώσεις ως προς τη χρήση του Η/Υ και είναι εξοικειωμένα με το ποντίκι του υπολογιστή.  

Καθορισμός στόχων σεναρίου 

Οι στόχοι του σεναρίου διακρίνονται στις ακόλουθες τρείς κατηγορίες: 

• Γνωστικοί στόχοι 

• Τα νήπια – προνήπια θα πρέπει να: α) συνδέσουν της μορφές του νερού με τις μεταβο-
λές της φυσικής του κατάστασης (από την στερεή μορφή σε υγρή και αντίστροφα), β) 
αναγνωρίζουν τα στερεά υλικά που λιώνουν λόγω θερμότητας, γ) διαπιστώσουν την ι-
διότητα των ρευστών να παίρνουν το σχήμα του δοχείου μέσα στο οποίο τοποθετού-
νται και δ) εξηγούν, ερμηνεύουν και περιγράφουν τις φυσικές διαδικασίες της τήξης και 
της πήξης.  

• Παιδαγωγικοί στόχοι 

• Τα νήπια – προνήπια θα πρέπει να: α) αλληλεπιδρούν κοινωνικά εντός και εκτός ομά-
δας καθώς και να επικοινωνούν με συμμαθητές και εκπαιδευτικό, β) αναπτύξουν τη 
συνεργασία μεταξύ τους. 

• Στόχοι ως προς τις ΤΠΕ 

• Τα νήπια – προνήπια θα πρέπει να: α) χρησιμοποιούν λογισμικό για την εκτέλεση προ-
σομοίωσης απλών πειραμάτων, β) εξασκηθούν στην αναζήτηση εικόνων, μέσα από βι-
βλιοθήκη εικόνων του λογισμικού Kidspiration, γ) αναπτύξουν θετική στάση για τον υ-
πολογιστή, ως περιβάλλον εργασίας, δ) αναπτύξουν τη λεπτή κινητικότητα και ε) ανα-
πτύξουν την παρατηρητικότητά τους.  

Δημιουργία διδακτικού υλικού 

Τα μέσα και τα υλικά που απαιτούνται για την υλοποίηση του παρόντος σεναρίου είναι: α) 
Κλασικά μέσα: Παγοθήκες, νερό, γκαζάκι, μπρίκι, μπολ, πίνακας, χαρτόνια, μαρκαδόροι, β) 
ηλεκτρονικοί υπολογιστές, γ) διαδίκτυο, δ) λογισμικό γενικής χρήσης (φυλλομετρητής) και 
ε) το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης Kidspiration, το οποίο ανήκει στα περιβάλ-
λοντα ποιοτικής μοντελοποίησης τα οποία «αναπαριστούν γνώσεις που δεν είναι δυνατόν 
να εκφραστούν με μετρήσιμο τρόπο» (Κόμης & Ράπτης, 2002). 
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Έτοιμο διδακτικό υλικό που θα χρησιμοποιηθεί είναι το λογισμικό Kidspiration καθώς και η 
ιστοσελίδα http://archive.fossweb.com/modulesK-2/SolidsandLiquids/activities/changeit. 
html, η οποία δίνει τη δυνατότητα προσομοίωσης της τήξης και της πήξης.  

Δημιουργία δραστηριοτήτων σεναρίου 

Το προτεινόμενο σενάριο αποτελείται από έξι (6) δραστηριότητες, από τις οποίες η μία (1) 
είναι δραστηριότητα ανίχνευσης υπάρχουσας γνώσης και αναπαραστάσεων, οι τέσσερις (4) 
είναι δραστηριότητες διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου και η μία (1) δραστηριότητα 
είναι δραστηριότητα αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου. Η κάθε δραστηριότητα χρη-
σιμοποιεί μία ή περισσότερες διδακτικές στρατηγικές ή διδακτικές τεχνικές (Γρηγοριάδου et 
al., 2009). 

Στη δραστηριότητα ανίχνευσης υπάρχουσας γνώσης και αναπαραστάσεων ζητείται από τα 
νήπια, χρησιμοποιώντας το λογισμικό Kidspiration και τις εικόνες που διαθέτει η βιβλιοθή-
κη του, αφού αρχικά διερευνήσουν τη βιβλιοθήκη εικόνων του ενλόγω λογισμικού, να ανα-
γνωρίσουν τις εικόνες που σχετίζονται με τα υγρά και στη συνέχεια να τις επιλέξουν και να 
τις μεταφέρουν με το ποντίκι στο ενεργό υπόβαθρο (background) του προγράμματος. Την 
ίδια ακριβώς διαδικασία ακολουθούν και για τα στερεά υλικά. Στη συνέχεια, ζητείται να 
αναζητήσουν εικόνες στερεών και υγρών υλικών σωμάτων στο διαδίκτυο, μέσω μηχανής 
αναζήτησης και υπό την επίβλεψη και καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, να τις αποθηκεύ-
σουν και να τις εκτυπώσουν. 

Η πρώτη δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, η οποία αποτελεί εφαρ-
μογή της εποικοδομιστικής διδακτικής στρατηγικής της ανακάλυψης, συντίθεται από τρεις 
φάσεις: 

1. Αφόρμηση: Με αφορμή τα παγωτά που έφερε ένα παιδί στο σχολείο και τα έβαλε 
στο ψυγείο και όχι στην κατάψυξη, με αποτέλεσμα να λιώσουν, πραγματοποιούμε 
το πείραμα μέσα στην τάξη για την τήξη των υγρών.  

2. Ανάπτυξη της Δραστηριότητας: Δείχνουμε στα Νήπια τα παγωτά του συμμαθητή 
τους και συζητάμε τι συνέβη (τα παγωτά έλιωσαν). Ζητείται από τα νήπια ατομικά 
να περιγράψουν τον τρόπο που έγινε και πως είναι δυνατό να γίνει κάτι αντίστοιχο 
με το νερό. Χρησιμοποιούμε τα παγάκια που ήδη υπάρχουν στην κατάψυξη του 
σχολείου τοποθετώντας τα μισά μέσα σε ένα μπρίκι και τα άλλα μισά μέσα σε ένα 
μπολ. Στη συνέχεια τοποθετούμε το μπρίκι πάνω στη φωτιά. Τα νήπια παρατηρούν 
το πείραμα έως ότου τα παγάκια λιώσουν και γίνουν νερό.  

3. Αποτελέσματα: Ακολουθεί συζήτηση για τα αποτελέσματα του πειράματος και κα-
ταγραφή αυτών στον πίνακα. 
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Η δεύτερη δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου αποτελεί συγκερασμό 
της εποικοδομιστικής διδακτικής στρατηγικής της διερεύνησης και της κοινωνικοπολιτισμι-
κής στρατηγικής της συνεργατικής δραστηριότητας. Στη δραστηριότητα αυτή ζητείται κυ-
κλικά, από τις πέντε (5) ομάδες των νηπίων – προνηπίων να ανοίξουν τη σελίδα του διαδι-
κτύου http://archive.fossweb.com/modulesK-2/SolidsandLiquids/activities/changeit.html 
(Εικόνα 2), η οποία βρίσκεται αποθηκευμένη στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή. Στη 
συνέχεια, τους ζητείται να πειραματιστούν με διάφορα υλικά και να παρατηρήσουν αν όλα 
τα στερεά μετατρέπονται σε υγρά (Εικόνα 3).  

 

  

Εικόνα 2: Προσομοίωση φούρνου Εικόνα 3: Τήξη 

Η τρίτη δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, η οποία ομοίως με την 
πρώτη δραστηριότητα, αποτελεί εφαρμογή της εποικοδομιστικής διδακτικής στρατηγικής 
της ανακάλυψης, υλοποιείται με τρεις φάσεις: 

1. Αφόρμηση: Με αφορμή την τοποθέτηση του φαγητού ενός παιδιού στην κατάψυξη 
του ψυγείου, το οποίο και πάγωσε, πραγματοποιούμε το πείραμα μέσα στην τάξη 
για την πήξη των υγρών.  

2. Ανάπτυξη της Δραστηριότητας: Δείχνουμε στα Νήπια το φαγητό του συμμαθητή 
τους και συζητάμε τι συνέβη. (Το φαγητό πάγωσε). Ζητείται από τα νήπια ατομικά 
να περιγράψουν τον τρόπο που έγινε και πως μπορούμε να φτιάξουμε και εμείς κά-
τι αντίστοιχο με νερό. Έπειτα χρησιμοποιούμε παγοθήκες σε διάφορα σχέδια και 
μεγέθη τις οποίες τις γεμίζουμε με νερό και τις τοποθετούμε στην κατάψυξη για να 
δούμε το αποτέλεσμα (πήξη). Τοποθετούμε επίσης και μια παγοθήκη με νερό στο 
ψυγείο για να συγκρίνουμε τα αποτελέσματα.  

3. Αποτελέσματα: Ακολουθεί συζήτηση για τα αποτελέσματα του πειράματος και κα-
ταγραφή αυτών στον πίνακα. 

Η τέταρτη δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου είναι παρόμοια με τη 
δεύτερη, μόνο που, αντικείμενό της δεν είναι η τήξη αλλά η πήξη και τους ζητείται να πει-
ραματιστούν με διάφορα υλικά και να παρατηρήσουν αν όλα τα υγρά μετατρέπονται σε 
στερεά (Εικόνες 4 και 5).  
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Εικόνα 4: Προσομοίωση ψυγείου Εικόνα 5: Πήξη 

Στη δραστηριότητα αξιολόγησης του γνωστικού αντικειμένου ζητείται από τις πέντε (5) ο-
μάδες των νηπίων – προνηπίων, να δημιουργήσουν ομαδικό κολάζ, χρησιμοποιώντας τις 
εικόνες που έχουν εκτυπώσει στη δραστηριότητα ανίχνευσης υπάρχουσας γνώσης και ανα-
παραστάσεων, στη μία πλευρά του οποίου θα εμφανίζονται τα υγρά και στην άλλη τα στε-
ρεά υλικά σώματα. Στη συνέχεια, θα πρέπει να αντιστοιχήσουν τα υγρά σώματα με τα αντί-
στοιχα στερεά. 

Αξιολόγηση μαθητή και σεναρίου 

Στο σενάριο αυτό προτείνεται η αξιολόγηση των νηπίων και προνηπίων μέσω: α) των απα-
ντήσεων που δίνουν σε προφορικές ερωτήσεις, β) της συμμετοχής τους στις συζητήσεις και 
γ) της απόδοσής τους στη δραστηριότητας αξιολόγησης. Αναλυτικότερα, στη συγκεκριμένη 
δραστηριότητα αξιολόγησης δέον να λαμβάνεται υπόψη, μεταξύ άλλων, ο βαθμός αλληλε-
πίδρασής τους, ως μέλη της ομάδας, η ορθή αντιστοίχιση υγρών και στερεών υλικών αλλά 
και το τελικό αποτέλεσμα της δραστηριότητας (ομαδικό κολάζ).  

Το παρόν σενάριο, θέτει στόχους, με βάση εποικοδομιστικές, κοινωνικοεποικοδομιστικές 
και κοινωνικοπολιτικές εκπαιδευτικές στρατηγικές, τους οποίους προσπαθεί να επιτύχει με 
συγκεκριμένες δραστηριότητες. Στις προτεινόμενες ενσωματώνονται κριτικά τα μέσα και οι 
υπηρεσίες των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία. Αναλυτικότερα, οι ΤΠΕ χρησιμοποιού-
νται μόνο στις τρεις από τις έξι δραστηριότητες του σεναρίου, διότι λειτουργούν διευκολυ-
ντικά. Στις δραστηριότητες που η χρήση τους δεν είναι απαραίτητη (πρώτη και τρίτη δρα-
στηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου και δραστηριότητα αξιολόγησης), δε-
δομένου ότι οι δραστηριότητες μπορούν να υλοποιηθούν με πραγματικά πειράματα, ώστε 
τα νήπια και τα προνήπια να έχουν άμεση εποπτεία των φυσικών δραστηριοτήτων (βιωμα-
τική μάθηση), δε χρησιμοποιήθηκαν. Επιπρόσθετα, το θέμα της τήξης και της πήξης προ-
σεγγίζεται διαθεματικά, δεδομένου ότι εμπλέκει τις γνωστικές περιοχές της γλώσσας, της 
μελέτης περιβάλλοντος και την πληροφορική. Επειδή η εξοικείωση των νηπίων και ειδικά 
των προνηπίων με την ψηφιακή τεχνολογία είναι μικρή δεν ήταν δυνατό να χρησιμοποιη-
θούν εφαρμογές και υπηρεσίες Web 2.0. Όσο αφορά το περιεχόμενο και τη μορφή του σε-
ναρίου, είναι ευδιάκριτο ότι το σενάριο αυτό αναφέρεται σε εξειδικευμένο γνωστικό αντι-
κείμενο και υποστηρίζει ανακαλυπτικού τύπου μαθησιακές καταστάσεις. 
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Οδηγίες – Παρατηρήσεις 

Ο εκπαιδευτικός για την ορθή διεξαγωγή του σεναρίου θα πρέπει να λάβει υπόψη του τις 
εκάστοτε πρότερες γνώσεις και δεξιότητες των νηπίων και προνηπίων ως προς τις Τεχνολο-
γίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Επιπρόσθετα, κατά την εφαρμογή του σεναρίου σε 
διαφορετικές ομάδες νηπίων και προνηπίων θα πρέπει να δίνονται διαφορετικές διδακτικές 
βοήθειες για την υποστήριξη και καθοδήγησή τους, δεδομένης της διαφορετικότητας της 
κάθε ομάδας.  

Υλοποίηση σεναρίου 

Το παρόν σενάριο υλοποιήθηκε μέσω του συνόλου των έξι (6) δραστηριοτήτων που έχουν 
προαναφερθεί στην υποενότητα της Δημιουργίας δραστηριοτήτων σεναρίου. Η αλληλουχία 
των δραστηριοτήτων ήταν η ακόλουθη: Αρχικά, την πρώτη χρονική περίοδο των σαράντα 
πέντε (45) λεπτών, πραγματοποιήθηκε η δραστηριότητα ανίχνευσης υπάρχουσας γνώσης 
και αναπαραστάσεων. Στη συνέχεια ακολούθησαν οι τέσσερεις (4) δραστηριότητες διδα-
σκαλίας του γνωστικού αντικειμένου, με την κάθε δραστηριότητα να απαιτεί μία χρονική 
περίοδο. Τέλος, την έκτη χρονική περίοδο, υλοποιήθηκε η δραστηριότητα αξιολόγησης του 
γνωστικού αντικειμένου. 

Στην πρώτη και την τρίτη δραστηριότητα διδασκαλίας του γνωστικού αντικειμένου τα νήπια 
εργάστηκαν ατομικά, ενώ στη δεύτερη και τέταρτη δραστηριότητα διδασκαλίας του γνω-
στικού αντικειμένου καθώς και στις δραστηριότητες ανίχνευσης υπάρχουσας γνώσης και 
αναπαραστάσεων και αξιολόγησης ομαδικά. Αναλυτικότερα, αναφορικά με την ομαδική 
εργασία, τα νήπια χωρίστηκαν σε πέντε (5) ομάδες των τριών (3) παιδιών. Η κάθε ομάδα 
αποτελούνταν από ένα (1) νήπιο και δύο (2) προνήπια (μεικτή ομάδα με κυκλική εναλλαγή) 
έτσι ώστε να υπάρχει τουλάχιστον ένα (1) παιδί που να έχει μεγαλύτερη εξοικείωση με τη 
χρήση του Η/Υ. Έγινε προσπάθεια ώστε η κάθε ομάδα να είναι ανομοιογενής και οι ομάδες 
μεταξύ τους ισοδύναμες.  

Παρατηρήσεις – Συμπεράσματα 

Το παρόν σενάριο εφαρμόστηκε σε νηπιαγωγείο και οι έξι (6) δραστηριότητές του υλοποιή-
θηκαν χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Τα νήπια και τα προνήπια εργάστηκαν και ατομικά αλ-
λά και ομαδικά. Χρειάστηκε, όμως, σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως κατά τη διάρκεια χρή-
σης του λογισμικού Kidspiration και της σελίδας του διαδικτύου http:// 
archive.fossweb.com/modulesK-2/SolidsandLiquids/activities/changeit.html, η παροχή δι-
δακτικής βοήθειας από τον εκπαιδευτικό στα νήπια. Κυρίως οι γνωστικοί στόχοι, που είναι 
ευκολότερο να ελεγχθούν, φαίνεται ότι επιτεύχθηκαν από τα περισσότερα νήπια. Γενικά, 
έγινε προσπάθεια από τον εκπαιδευτικό ώστε να εμπλακούν τα νήπια με όσο το δυνατό 
περισσότερες έννοιες αναφορικά με την φυσική κατάσταση των σωμάτων καθώς και τις 
φυσικές διαδικασίες της τήξης και της πήξης. 

Προτάσεις για μελλοντική εφαρμογή 

Το παρόν σενάριο μπορεί να τροποποιηθεί ως προς τη χρήση του λογισμικού που χρησιμο-
ποιείται. Αναλυτικότερα, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, αντί του λογισμικού Kidspiration, 

1943

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



διαφορετικά λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης, όπως π.χ. το Inspiration. Επίσης, 
αντί της ιστοσελίδας http://archive.fossweb.com/modulesK-2/SolidsandLiquids/activities/ 
changeit.html θα μπορούσε είτε να δημιουργηθεί και να χρησιμοποιηθεί μία εφαρμογή 
προσομοίωσης, π.χ. στο Scratch (http://scratch.mit.edu/), της τήξης και της πήξης με δια-
φορετικά υλικά σώματα είτε να χρησιμοποιηθούν έτοιμα μαθησιακά αντικείμενα από απο-
θετήρια τέτοιου είδους αντικειμένων, όπως το «Φωτόδεντρο» (http://photodentro.edu.gr/ 
lor/). 

Θα μπορούσαν, επίσης, να χρησιμοποιηθούν αρχεία video σχετικά με την τήξη και την πήξη, 
ώστε να οπτικοποιηθούν περισσότερο οι φυσικές αυτές διαδικασίες. 

Τέλος, το παρόν σενάριο μπορεί να επεκταθεί, με κατάλληλες τροποποιήσεις, και για τη 
διδασκαλία άλλων φυσικών φαινομένων, εκτός της τήξης και της πήξης. 
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Εκπαιδευτικό σενάριο με θέμα το Φθινόπωρο 
 

Ψαρρά Ειρήνη 
Νηπιαγωγός, M. Εd «Πληροφορική στην Εκπαίδευση» 
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Περίληψη 

Θέμα του σεναρίου που παρουσιάζεται παρακάτω είναι «Το Φθινόπωρο». Μέσα από ένα 
ολοκληρωμένο πρόγραμμα δραστηριοτήτων που αναπτύσσονται διαθεματικά, 
αξιοποιώντας τις ΤΠΕ, το θέμα προσεγγίζεται με παιγνιώδη τρόπο για να αξιοποιήσει τα 
βιώματα, τα ενδιαφέροντα και τις επιθυμίες των παιδιών και ταυτοχρόνως να καλύψει τις 
διαπιστωμένες ανάγκες τους. Το πρόγραμμα διαρθρώνεται σε 8 βασικές δραστηριότητες με 
χρήση των ΤΠΕ μαζί με μια εισαγωγική δραστηριότητα γνωστικής και ψυχολογικής 
προετοιμασίας. Τα παιδιά, με τη συνδρομή των ΤΠΕ καλούνται να ανακαλύψουν 
κρυμμένους πίνακες ζωγραφικής, να δημιουργήσουν ένα ψηφιακό κολλάζ, να γνωρίσουν 
τον Κύκλο του Νερού και να εντοπίσουν το υδάτινο στοιχείο στην υδρόγειο, να εκφραστούν 
δημιουργικά με έμπνευση διάσημη μουσική σύνθεση, να δημιουργήσουν ένα δικό τους 
ψηφιακό «σύννεφο λέξεων», να αποτυπώσουν τις γνώσεις τους για την εποχή του 
Φθινοπώρου σε έναν νοητικό χάρτη και να επικοινωνήσουν το κέφι και τις εργασίες τους σε 
συμμαθητές τους από μακρινό Νηπιαγωγείο που επεξεργάζονται ανάλογο θέμα.  

Λέξεις – Κλειδιά: εκπαιδευτικό σενάριο, ΤΠΕ, Φθινόπωρο 

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των υπολογιστών και της επιστήμης της πληροφορικής έφεραν 
τα τελευταία χρόνια επαναστατικές αλλαγές στις εκπαιδευτικές μεθόδους. Στόχος της 
αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο είναι η αναβάθμιση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Σχεδιάζοντας σωστά ένα πρόγραμμα με χρήση των νέων τεχνολογιών στην 
τάξη τα οφέλη είναι πολλαπλά. Η υιοθέτηση σύγχρονων εκπαιδευτικών πρακτικών από τον 
εκπαιδευτικό ευνοείται και η μαθησιακή διαδικασία διευκολύνεται, καθώς οι ΤΠΕ 
ενεργοποιούν αποδεδειγμένα το ενδιαφέρον των παιδιών. Την ίδια στιγμή ο Η/Υ 
αναδεικνύεται ως ένα εποπτικό μέσο διδασκαλίας με μοναδικά αποτελέσματα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Συν αυτώ, οι δραστηριότητες που σχεδιάζονται με τη συνδρομή 
των ΤΠΕ ευνοούν τη διερευνητική μάθηση και την ενεργό συμμετοχή των παιδιών, είναι 
κατά κύριο λόγο ανοιχτού τύπου, διαθέτουν παιγνιώδη χαρακτηριστικά, προσφέρουν 
δυνατότητες για δράση και συνεργασία και ευνοούν τη δημιουργικότητα και την 
προσωπική έκφραση των παιδιών. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μαθητών ενισχύονται, 
ενώ οι ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλήματος 
και η μεταγνώση αυξάνονται. Τα λογισμικά και οι εφαρμογές που αξιοποιούνται στο παρόν 
σενάριο επελέγησαν στη βάση αυτού του σκεπτικού και το περιβάλλον διεπαφής που 
διαθέτουν είναι ελκυστικό, απλό και ευχάριστο για τα παιδιά αυτής της ηλικίας. 

Παιδαγωγική Προσέγγιση 

Ο σχεδιασμός του συγκεκριμένου προγράμματος, προκειμένου να έχει θετικά και 
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μακροπρόθεσμα αποτελέσματα, στηρίζεται στη γνώση για τον τρόπο μάθησης των 
παιδιών και στις σύγχρονες θεωρίες σχετικά με το σχεδιασμό αναπτυξιακά κατάλληλων 
προγραμμάτων. Θέτοντας το μαθητή στο επίκεντρο της όλης διαδικασίας και 
υπολογίζοντας τις νέες απόψεις για τη φύση της νοητικής ανάπτυξης γίνεται προσπάθεια 
να σχεδιαστεί μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που προωθεί την ολόπλευρη ανάπτυξη των 
παιδιών, μέσα από δραστηριότητες που αφενός διαθέτουν παιγνιώδη χαρακτηριστικά, 
αφετέρου σχετίζονται με τις ανάγκες και τα ενδιαφέροντά τους. Στην ίδια κατεύθυνση και 
προκειμένου να διευκολυνθεί η διαδικασία της μάθησης υπάρχει μέριμνα για δημιουργία 
πλούσιου σε ερεθίσματα ηλεκτρονικού περιβάλλοντος με ευκαιρίες για δράση, ενεργητική 
και συμμετοχική μάθηση και επίλυση προβλημάτων. Η μάθηση δεν αντιμετωπίζεται ως 
άθροιση πληροφοριών ή απλή αναφορά σε συγκεκριμένα γεγονότα, αλλά ως ενιαία 
διαδικασία, ως ένα ακέραιο σύνολο που προκύπτει και αποτελείται από τη συνεχή 
αλληλεπίδραση μεταξύ μαθητή και δασκάλου, μαθητή και μαθητή, μαθητή και υλικού 
(Ράπτης & Ράπτη, 2002). Ως προς το περιεχόμενο και τις τεχνικές προσέγγισης της γνώσης, 
οι επιλογές προσανατολίζονται σε μια πολύπλευρη, διαθεματική και βιωματική 
προσέγγιση της γνώσης, προκειμένου το πρόγραμμα να ανταποκρίνεται στις ανάγκες, τα 
ενδιαφέροντα και τους ρυθμούς ανάπτυξης των νηπίων. Το σύνολο των προηγούμενων 
γνώσεων και εμπειριών σε συνάρτηση με το κοινωνικοπολιτιστικό πλαίσιο των χρηστών 
αποτελούν τη βάση πάνω στην οποία οικοδομείται η γνώση, ενώ, ταυτοχρόνως, 
υποδεικνύουν τον διαφορετικό ρυθμό εξέλιξης και μάθησης για τον καθένα. Στις 
περιπτώσεις ομαδικής επεξεργασίας των δραστηριοτήτων προτείνεται η εργασία σε 
ανομοιογενείς ομάδες, μεγιστοποιώντας με αυτόν τον τρόπο τα οφέλη από τη μάθηση 
μέσω των συνεχών αλληλεπιδράσεων και κοινωνιογνωστικών συγκρούσεων 
(Doise&Mugny, 1989. Η εργασία σε ομάδες, άλλωστε, αποτελεί τη βάση για τη δημιουργία 
ενός συνεργατικού κλίματος στην τάξη τέτοιου που να ευνοεί τις ζυμώσεις μεταξύ των 
μαθητών, τη συνθετική σκέψη, τον πλουραλισμό απόψεων και τη συνοικοδόμηση της 
γνώσης (Ματσαγγούρας, 2002). Σε ένα τέτοιο πλαίσιο ο ρόλος του εκπαιδευτικού 
τροποποιείται, καθώς ο ίδιος πλέον γίνεται συνεργάτης, συνερευνητής και συντονιστής της 
προσπάθειας για την κατάκτηση της γνώσης, παύει να είναι το κέντρο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και η αυθεντία του παραδοσιακού μοντέλου διδασκαλίας και 
μεταμορφώνεται στον διαμεσολαβητή-ενήλικα (με την έννοια που περιγράφουν οι Bruner 
& Vygotsky), ο οποίος «παρακινεί» τους μαθητές, ακούει τις ανάγκες και τις επιθυμίες 
τους, δημιουργεί με τρόπο έμμεσο νέες απορίες και ενδιαφέροντα, παρακολουθεί τη 
δράση τους και μέσα σε μια ατμόσφαιρα αποδοχής και αμφίδρομης επικοινωνίας 
δημιουργεί μια θετικότερη σχέση ανάμεσα στον ίδιο και στους μαθητές (Σφυρόερα, 2007). 

Συμβατότητα με Δ.Ε.Π.Π..Σ. 

Δεδομένου ότι το θέμα προσεγγίζεται διαθεματικά, η συμβατότητα με το ΔΕΠΠΣ υπάρχει 
κατά μία έννοια εξ ορισμού. Πιο συγκεκριμένα, οι στόχοι που επιδιώκονται μέσω του 
σχεδίου μαθήματος άπτονται του συνόλου σχεδόν των γνωστικών περιοχών που 
περιλαμβάνει το ΔΕΠΠΣ (γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος, ανθρωπογενούς και 
φυσικού, δημιουργική έκφραση, νέες τεχνολογίες). Ως προς θέμα, άλλωστε, το ΔΕΠΠΣ για το 
Νηπιαγωγείο προτρέπει τα νήπια «να διευρύνουν τις γνώσεις τους για το φυσικό 
περιβάλλον», αλλά και «να αναγνωρίζουν και να περιγράφουν μεταβολές που συμβαίνουν 
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στη φύση, τον καιρό και τις ανθρώπινες συνήθειες», επιδιώξεις που ταυτίζονται με τη 
βασική στοχοθεσία του σεναρίου. Παράλληλα, όλες σχεδόν οι δραστηριότητες 
πραγματοποιούνται με εργασία σε ομάδες και επιδιώκουν τη δημιουργική συνεργασία των 
παιδιών, μεθοδολογία που προτείνεται και ενθαρρύνεται με πολλούς τρόπους από το 
ΔΕΠΠΣ. Τέλος, η υλοποίηση των δραστηριοτήτων του παρόντος σεναρίου προϋποθέτει τη 
χρήση των ΤΠΕ με τρόπο τέτοιο που ευνοεί την εξοικείωση των παιδιών με αυτές και την 
καλλιέργεια θετικής στάσης απέναντί τους, επιδιώξεις που θέτει εξ αρχής το ΔΕΠΠΣ σε 
σχέση με τις δραστηριότητες των ΤΠΕ στο Νηπιαγωγείο (ΔΕΠΠΣ, σ. 590).  

Οργάνωση Διδασκαλίας 

Γνωστικά Προαπαιτούμενα: Για την υλοποίηση του προγράμματος και την καλύτερη δυνατή 
αποτελεσματικότητα των δραστηριοτήτων που προτείνει το παρόν σενάριο θεωρούνται 
απαραίτητα βασικά γνωστικά εφόδια των παιδιών πάνω στα οποία θα οικοδομηθεί η όποια 
νέα γνώση και θα διευρυνθεί η εμπειρία τους. Οι μαθητές, προκειμένου να ανταποκριθούν 
πλήρως στις απαιτήσεις του προγράμματος και να επιτύχουν τους τιθέμενους στόχους, θα 
πρέπει προηγουμένως να διαθέτουν βασικές γνώσεις χρήσης του Η/Υ, του σαρωτή και των 
λογισμικών που θα χρησιμοποιούνται, καθώς και δεξιότητες συνεργασίας. 

Χώρος και Υλικοτεχνική υποδομή: Το πρόγραμμα υλοποιείται στη γωνιά του Η/Υ για την 
οποία ισχύουν κανόνες συμπεριφοράς και χρήσης του υλικού που έχουν προσυμφωνηθεί 
από κοινού με τα παιδιά. Τα νήπια συμμετέχουν στις δραστηριότητες είτε σε ολομέλεια είτε 
σε ανομοιογενείς ως προς τον «τεχνολογικό τους γραμματισμό» ομάδες ή ζευγάρια, 
αναλόγως του είδους της δραστηριότητας. Όταν μια ομάδα εργάζεται στη γωνιά του 
υπολογιστή, τα υπόλοιπα παιδιά εργάζονται σε σχετικές δραστηριότητες που 
αναπτύσσονται παράλληλα. Σε κάθε περίπτωση αυτές οι δραστηριότητες είναι κοινωνικές 
και αφορούν το σύνολο της τάξης, καθώς ο υπολογιστής και η σχετική γωνιά αποτελούν 
κομμάτι της καθημερινής πρακτικής των νηπίων (Κόμης, 2004, σ.47). 

Εκτιμώμενη διάρκεια: Το σενάριο αποτελεί τμήμα ενός ευρύτερου σχεδίου εργασίας με 
θέμα το Φθινόπωρο που αναπτύσσεται στην τάξη διαθεματικά και προβλέπει τις 
προτεινόμενες δραστηριότητες με χρήση των ΤΠΕ, η εκτιμώμενη συνολική διάρκεια των 
οποίων είναι περίπου 4 εβδομάδες και πάντα αναλόγως του ενδιαφέροντος των παιδιών. 

Προτεινόμενες Δραστηριότητες  

Το σενάριο ξεκινά με μια δραστηριότητα ψυχολογικής και γνωστικής προετοιμασίας 
προκειμένου τα παιδιά να εισέρθουν ήπια στο θέμα και σε συνέχεια των βιωμάτων και της 
καθημερινότητάς τους. Πιο συγκεκριμένα, με αφορμή τα πρωτοβρόχια και τις πρώτες 
ομπρέλες να καταφθάνουν στην τάξη και αξιοποιώντας τα όποια σχετικά σχόλια των νηπίων 
ή των γονιών τους που σχεδόν αναπόφευκτα ανταλλάσσονται με την αλλαγή του καιρού, η 
Νηπιαγωγός επιδιώκει να αναπτύξει μια συζήτηση με ερωταποκρίσεις σχετικά με το 
φαινόμενο της βροχή, τις μεταβολές του καιρού, τις αλλαγές στις καθημερινές μας 
συνήθειες που συνδέονται με την αλλαγή της εποχής (νέα φρούτα στο κολατσιό μας, 
πανωφόρια στις κρεμάστρες κ.ά), προκειμένου τα νήπια να εισαχθούν στο θέμα. Με τη 
βοήθεια του λογισμικού Kidspiration επιχειρεί σε πρώτη φάση μια προγνωστική αξιολόγηση 
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των γνώσεων των νηπίων, αποτυπώνοντας τις προηγούμενες σχετικές με το θέμα εμπειρίες 
τους και καθώς τις ομαδοποιεί και τις αναπαριστά η ίδια στο λογισμικό ζητά από τα νήπια, 
βοηθώντας όπου κρίνεται απαραίτητο, να εμπλουτίζουν τον εννοιολογικό χάρτη με σχετικές 
εικόνες που επιλέγουν ανάμεσα στις επιλογές που τους παρέχει το εν λόγω εργαλείο. Με 
αυτό τον τρόπο τα νήπια μεταβαίνουν ήπια από την εξακτινωμένη αποτύπωση των ιδεών 
τους στο χαρτί (διαδικασία με την οποία είναι ήδη εξοικειωμένα) στην πιο δυναμική 
αναπαράσταση των ιδεών τους στον υπολογιστή, ενώ παράλληλα εξοικειώνονται με το 
λογισμικό που θα αξιοποιήσουν τα ίδια σε επόμενη φάση του προγράμματος. Το 
πρόγραμμα ξεκινά και οι δραστηριότητες που αναπτύσσονται στοχεύουν να καλύψουν στις 
συγκεκριμένες, καταγεγραμμένες στο νοητικό χάρτη, ανάγκες της ομάδας.  

1η δραστηριότητα: Μικροί Καλλιτέχνες, μεγάλα έργα 

Υλικό: Λογισμικό «Μικροί Καλλιτέχνες σε δράση», Πίνακες ζωγραφικής με Φθινοπωρινή 
φύση σε ppt αλιευμένο από το http://antikleidi.com/2013/09/22/autumn-2/ 

Βασικοί στόχοι: Να έρθουν σε επαφή με τη ζωγραφική τέχνη και να αναγνωρίζουν τα 
βασικά χαρακτηριστικά της εποχής του Φθινοπώρου έτσι όπως αποδίδονται στα έργα. Να 
εξοικειωθούν με τη χρήση του ποντικιού και του πληκτρολογίου. Να κατανοήσουν τη 
λειτουργική χρήση των περιφερειακών συσκευών του Η/Υ, όπως ο εκτυπωτής. 

Περιγραφή: Η νηπιαγωγός παρουσιάζει στο σύνολο των παιδιών τους πίνακες ζωγραφικής 
με φθινοπωρινό θέμα που έχει αλιεύσει από το διαδίκτυο και επιδιώκει συζήτηση σχετικά 
με τα χρώματα, το φως και τα θέματα που επέλεξαν οι ζωγράφοι. Αμέσως μετά τους ζητά να 
χωριστούν σε ζευγάρια προτείνοντας ως κριτήριο τον πίνακα που τους άρεσε περισσότερο 
χωρίς, ωστόσο, να παρουσιάζει το κριτήριο ως δεσμευτικό. Ακολούθως τους υπενθυμίζει 
βασικά σημεία χρήσης του λογισμικού “Μικροί Καλλιτέχνες σε δράση” και ζητά από τα 
ζευγάρια να καθίσουν εκ περιτροπής στη γωνιά του υπολογιστή με στόχο να αναζητήσουν 
στο παιχνίδι με τους κρυμμένους πίνακες ζωγραφικής αυτόν που παραπέμπει σε 
Φθινοπωρινό τοπίο. Όσο τα ζευγάρια εργάζονται στη γωνιά, τα υπόλοιπα νήπια γίνονται 
«Μικροί Καλλιτέχνες» δημιουργώντας το δικό τους ομαδικό πίνακα ζωγραφικής με θέμα το 
Φθινόπωρο σε χαρτί του μέτρου. Όταν ολοκληρώνουν το έργο τους, η Νηπιαγωγός 
προτείνει να πληκτρολογούν τα ονόματά τους με τη βοήθεια των σχετικών καρτελών και να 
τα εκτυπώνουν για τα επικολλήσουν στο έργο.  

  
Vincent van Gogh. Mulberry Tree 
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2η δραστηριότητα: Δημιουργώντας ζωή με νεκρά φύση 

 

Υλικό: Revelation Natural Art, Φθινοπωρινά φρούτα, καρτέλες με 
φθινοπωρινά φρούτα, έργο με τίτλο «Φθινόπωρο» του Archiboldo. 

Βασικοί στόχοι: Να γνωρίσουν τα φρούτα του Φθινοπώρου, να έρθουν σε 
επαφή με έργα τέχνης που αξιοποιούν μια διαφορετική από τις 
συνηθισμένες τεχνική και να εξοικειωθούν με το λογισμικό RNA. 

Περιγραφή: Σε πρώτη φάση η Νηπιαγωγός επιδιώκει τα παιδιά να έρθουν σε επαφή 
(αγγίζουν, μυρίζουν δοκιμάζουν) τα φθινοπωρινά φρούτα που είναι στην τάξη και συζητούν 
για τα χρώματα, τις υφές, τις μυρωδιές και τις γεύσεις, ενημερώνοντας παράλληλα το 
σχετικό πίνακα αναφοράς της τάξης. Ακολούθως η νηπιαγωγός τους παρουσιάζει το 
«Φθινόπωρο», ένα πορτρέτο/σύνθεση φθινοπωρινών φρούτων του ζωγράφου Arcimboldo 
και τους ζητά να αναγνωρίσουν τα φρούτα και τους καρπούς που συνθέτουν το έργο. Μετά 
από μια σύντομη υπενθύμιση στα βασικά σημεία του RNA και μια σύντομη περιήγηση στο 
λογισμικό, η νηπιαγωγός τους ζητά να χωριστούν σε ζευγάρια για να επιδιώξουν τη σύνθεση 
ενός παρόμοιου πίνακα, αξιοποιώντας από την πινακοθήκη του λογισμικού τις στάμπες με 
τα φθινοπωρινά φρούτα που αναγνωρίζουν. Όταν ολοκληρώνουν το ψηφιακό τους κολλάζ, 
η Νηπιαγωγός προτείνει να το εκτυπώνουν και ακολούθως το τοποθετούν στο ταμπλό. Όσο 
τα δύο ζευγάρια νηπίων εργάζονταν στη γωνιά, τα υπόλοιπα νήπια με τη συνδρομή της 
Νηπιαγωγού δοκιμάζουν τα φθινοπωρινά φρούτα και επιχειρούν κατηγοριοποιήσεις σε 
«ξινά» και «γλυκά» τις οποίες και σημειώνουν σε σχετικό πίνακα. 

3η δραστηριότητα: Από πού είσαι ποταμάκι; 

Υλικό: Λογισμικό οπτικοποίησης-προσομοίωσης Google Earth, Ποίημα του Ζ. Παπαντωνίου 
«Το ποταμάκι», Αφίσα για τον Κύκλο του Νερού από τον ιστότοπο της του 8ου Δημοτικού 
Σχολείου Πτολεμαΐδας http://8dim4taxi.blogspot.gr/2013/10/2-1_6.html, Εικονόλεξο από 
τον ιστότοπο http://dreamskindergarten.blogspot.gr/2011/07/blog-post_8262.html 

Βασικοί στόχοι: Να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν την έκταση του υδάτινου στοιχείου στον 
πλανήτη και να εντοπίζουν την παρουσία του στην υδρόγειο σφαίρα. Να εξοικειωθούν με το 
λογισμικό Google Earth και να έχουν άλλη μια ευκαιρία να δουλέψουν με το ποντίκι.  

Περιγραφή: Έχοντας ήδη επεξεργαστεί το ποίημα του Ζαχαρία Παπαντωνίου «Το ποταμάκι» 
και επιδιώκοντας συζήτηση με τη βοήθεια του εποπτικού υλικού (αφίσα), η Νηπιαγωγός 
παρακινεί τα παιδιά να αναζητήσουν στο Διαδίκτυο τη διαδρομή ενός ποταμού και να 
εντοπίσουν το υδάτινο στοιχείο της υδρογείου. Η Νηπιαγωγός παρουσιάζει το λογισμικό 
αναπτύσσεται συζήτηση σχετικά με το πώς αναγνωρίζει κανείς το υδάτινο στοιχείο στην 
υδρόγειο σφαίρα, πόσο μεγάλη είναι αξία του και η αντίστοιχη έκταση που καταλαμβάνει 
στον πλανήτη, τι σημαίνει υδρόγειος κ.ά. Ακολούθως η νηπιαγωγός εντοπίζει τη διαδρομή 
ενός ποταμιού και ζητά από τα παιδιά να σχολιάσουν τα στάδια της, από πού ξεκινά και πού 
καταλήγει. Τέλος, ζητά από τα παιδιά να χωριστούν σε ζευγάρια και να εξερευνήσουν τα 
ίδια το υδάτινο στοιχείο του πλανήτη με το λογισμικό Google Earth.  
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 4η δραστηριότητα: Ακολουθώντας τον Κύκλο του Νερού 

Υλικό: Εκπαιδευτική αφίσα με θέμα «Ο Κύκλος του Νερού» των εκδ. Σμυρνιωτάκης, Λογισμικό 
Προσομοίωσης αλιευμένο από το δικτυακό κόμβο του ΙΤΥΕ Διόφαντος και το Πανελλήνιο 
Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων “Φωτόδεντρο” 
http://photodentro.edu.gr/jspui/handle/8521/1333?locale=el  

Βασικοί στόχοι: Να είναι σε θέση να αντιληφθούν το φαινόμενο που αφορά στον κύκλο του 
νερού, να μπορούν να διακρίνουν και να σειραθετούν τις φάσεις του και να κατανοούν την 
επαναληπτική του φύση. Να εξοικειωθούν με την έννοια της προσομοίωσης. 

Περιγραφή: Σε μια πρώτη φάση η Νηπιαγωγός επιχειρεί την ανίχνευση των προηγούμενων 
γνώσεων των μαθητών σχετικά με το φαινόμενο του κύκλου που πραγματοποιεί το υδάτινο 
στοιχείο στη φύση και επιδιώκει σχετική συζήτηση, που ενισχύει με τη συνδρομή του 
εποπτικού υλικού που είναι αναρτημένο στην τάξη (αφίσα). Ακολούθως, προτείνει στα 
παιδιά, προκειμένου να εισαχθούν στην έννοια και το φαινόμενο με τον πλέον παραστατικό 
τρόπο και να αντιληφθούν τις φάσεις του, να παρακολουθήσουν τον Κύκλο του Νερού στο 
λογισμικό προσομοίωσης και προβαίνει στην παρουσίαση.  

  Μετά την προβολή η Νηπιαγωγός επιδιώκει συζήτηση κατά την οποία αναλύονται, κατά το 
δυνατόν, οι φάσεις του φαινομένου έτσι όπως τις κατανόησαν μετά το πέρας των σχετικών 
δραστηριοτήτων και αποκαθίστανται τυχόν παρανοήσεις. Ακολούθως, ζητά, με βάση τα 
ενδιαφέροντα, τις επιθυμίες τους και τις πρότερες γνώσεις τους, να χωριστούν σε ομάδες και 
να συνεργαστούν προκειμένου καθεμία να αποδώσει σε ένα χαρτόνι κανσόν μία εκ των 
φάσεων του φαινομένου, έτσι όπως αυτές συζητήθηκαν και έγιναν αντικείμενο 
προβληματισμού έπειτα από την προβολή του λογισμικού προσομοίωσης. Τέλος, 
συναποφασίζεται στην ολομέλεια η σωστή σειρά των φάσεων και τα έργα ενώνονται σε μια 
μεγάλη αφίσα του «Κύκλου του Νερού» που αναρτάται στην τάξη.  
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5η δραστηριότητα: Εκφράζοντας συναισθήματα 

Υλικό: Λογισμικό Movie Maker, Βίντεο από you tube με το απόσπασμα «Φθινόπωρο» από 
τη σύνθεση του Vivaldi «Τέσσερις Εποχές» http://www.youtube.com/watch?v=8x4GC0-Z0ZI  

Βασικοί στόχοι: Να γνωρίσουν ένα κλασσικό έργο μουσικής τέχνης, να εκφραστούν 
δημιουργικά και να εξοικειωθούν με τη χρήση του λογισμικού των Windows Movie Maker. 

 

Περιγραφή: Η δραστηριότητα είναι διαρθρωμένη σε 
δύο φάσεις: Στην πρώτη φάση η Νηπιαγωγός 
προβάλλει στα παιδιά το απόσπασμα με τίτλο 
“Φθινόπωρο” από τις 4 Εποχές του Vivaldi που έχει 
αλιεύσει σε βίντεο από το You Tube και επιδιώκει 
συζήτηση σχετικά με τις εικόνες που 
χρησιμοποιούνται σε αυτό και κατά πόσο συνάδουν 
με το ηχητικό απόσπασμα από το διάσημο έργο. 

Στη συνέχεια τους προτείνει να επιχειρήσουν τα ίδια να ζωγραφίσουν υπό τους ήχους του 
αποσπάσματος τις εικόνες και τη διάθεση που τους δημιουργεί. Σε μια δεύτερη φάση, όλα 
τα παιδιά σαρώνουν εκ περιτροπής τις εργασίες τους και τις σώζουν στο σχετικό φάκελο. 
Ακολούθως, με τη βοήθεια πάντα της Νηπιαγωγού, δημιουργούν στο movie maker μια 
παρουσίαση με τις εργασίες τους την οποία επενδύουν ηχητικά με το εν λόγω απόσπασμα. 

6η δραστηριότητα: Βρέχει λέξεις! 

Υλικό: Web 2.0 διαδικτυακό εργαλείο Wordle, Πίνακας αναφοράς με λέξεις που έχουν 
καταγραφεί στο πλαίσιο ανάπτυξης του προγράμματος με θέμα το «Φθινόπωρο».  

Βασικοί στόχοι: Να αναγνωρίζουν οικείες λέξεις και να είναι σε θέση να διακρίνουν τις 
διαφορετικές μορφές του γραπτού λόγου. Να εξοικειωθούν με το λογισμικό οπτικοποίησης.  

Περιγραφή: Τα νήπια, αξιοποιώντας τις δυνατότητες οπτικοποίησης που τους παρέχει το 
διαδικτυακό εργαλείο Wordle, δημιουργούν ένα διαφορετικό «σύννεφο» με λέξεις που 
γνώρισαν κατά την ενασχόλησή τους με το θέμα. Αρχικά η Νηπιαγωγός υπενθυμίζει στα 
παιδιά τον πίνακα αναφοράς που έχουν καταρτίσει με τις λέξεις του “Φθινοπώρου” και τα 

 

προσκαλεί εν συνεχεία να δημιουργήσουν ένα δικό τους 
σύννεφο με εκείνες που τους εντυπώθηκαν. Αφού τα ξεναγεί 
στο λογισμικό, τα βοηθά να γράψουν εκ περιτροπής τη λέξη 
της επιλογής τους στο κατάλληλο πλαίσιο. Σε λίγο ένα 
σύννεφο με «φθινοπωρινές» λέξεις είναι έτοιμο και οι 
επιλογές σε χρώματα και σχήματα στη διάθεση των παιδιών. 

 

7η δραστηριότητα: Για να δούμε τι μάθαμε 

Υλικό: Λογισμικό Εννοιολογικής Χαρτογράφησης Kidspiration, Το σύνολο του εποπτικού 
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υλικού (καρτέλες λέξεων, πίνακες ζωγραφικής, αφίσες κ.ά). 

Βασικοί στόχοι: Να εμπεδώσουν την αποκτηθείσα από το πρόγραμμα γνώση και να 
καλλιεργήσουν μεταγνωστικές δεξιότητες ως προς τον τρόπο που κατέληξαν σε αυτές. Να 
επεκτείνουν τις γνώσεις τους ως προς το εν λόγω λογισμικό.  

Περιγραφή: Αρχικά η Νηπιαγωγός επιδιώκει μια εφ’ όλης της ύλης συζήτηση με τα παιδιά 
προκειμένου να ανιχνεύσει τις γνωστικές τους κατακτήσεις και να καταγράψει τα οφέλη 
από την ενασχόλησή τους με το θέμα. Στη συνέχεια τους προτείνει να καταγράψουν, με τη 
βοήθεια του γνωστού ήδη λογισμικού Kidspiration, όλα όσα θυμούνται και έμαθαν κατά τη 
διάρκεια του προγράμματος και να τα ομαδοποιήσουν, ώστε να είναι σε θέση να 
αντιληφθούν όσα έμαθαν μέσα από την όλη διαδικασία. Ακολούθως, τα παιδιά, με τη 
βοήθεια της Νηπιαγωγού, δημιουργούν ένα νοητικό χάρτη με θεματικό επίκεντρο το 
Φθινόπωρο και το εμπλουτίζουν με λέξεις και εικόνες Φθινοπώρου.  

8η δραστηριότητα: Μοιραζόμαστε τη χαρά και τη δουλειά μας 

Υλικό: Outlook Express, Μέρος του υλικού των εργασιών των παιδιών της τάξης που έχει 
αποθηκευτεί σε κατάλληλη μορφή και μπορεί να διακινηθεί ηλεκτρονικά.  

Βασικοί στόχοι: Να εξοικειωθούν με το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο και να αναγνωρίσουν την 
αξία του Η/Υ και ως μέσου επικοινωνίας. 

Περιγραφή: H Νηπιαγωγός, αφού εξηγεί επαρκώς την επικοινωνιακή χρήση του Η/Υ και του 
Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου, προτείνει στα παιδιά να επικοινωνήσουν με συμμαθητές τους 
από μικρό επαρχιακό Νηπιαγωγείο που επεξεργάζονται κι εκείνοι το ίδιο θέμα με σκοπό να 
ανταλλάξουν τις γνώσεις, τα συναισθήματα και τις εμπειρίες που αποκόμισαν αμφότεροι 
από την ενασχόλησή τους με αυτό. Ακολούθως η Νηπιαγωγός παρουσιάζει το περιβάλλον 
του Outlook Express και επιδιώκει σύντομη συζήτηση για τα κοινά και τις διαφορές του με 
το συμβατικό ταχυδρομείο. Τέλος, δακτυλογραφεί όσα της υπαγορεύουν τα παιδιά και 
αφού πρώτα επισυνάπτει το αρχείο με τις εργασίες των παιδιών, αποστέλλει το μήνυμα. 

Επεκτάσεις 

Μολονότι η ανάπτυξη του εν λόγω προγράμματος υπήρξε διαθεματική και η προσέγγιση 
του συγκεκριμένου θέματος έγινε με πολλούς και ποικίλους τρόπους, τα περιθώρια 
διεύρυνσης της εφαρμογής του μέσα και έξω από τη σχολική μονάδα παραμένουν μεγάλα. 
Ενδεικτικές δραστηριότητες που θα μπορούσαν να υλοποιηθούν συμβάλλοντας αφενός στη 
μέγιστη δυνατή αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδακτική πράξη αφετέρου στη 
διεύρυνση της εφαρμογή του προγράμματος είναι: Να δημιουργήσουν στο Padlet έναν 
ψηφιακό πίνακα ανακοινώσεων όπου θα ήταν δυνατόν να μοιραστούν πληροφορίες με 
γονείς, συναδέλφους και κάθε ενδιαφερόμενο για το project τους. Να αναρτήσουν το υλικό 
τους στο blog του σχολείου με σκοπό να το μοιραστούν με όσο το δυνατόν περισσότερους. 
Να αξιοποιήσουν το Skype ή το ooVoo για να επικοινωνήσουν με άλλα Νηπιαγωγεία. Να 
δημιουργήσουν στο Glogster την πρόσκληση/αφίσα για την παρουσίαση των εργασιών τους 
στους γονείς και την τοπική κοινωνία με τη λήξη του project. 
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Γενική αποτίμηση 

Το σύνολο των δραστηριοτήτων που αναπτύχθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος 
ικανοποίησαν τους επιδιωκόμενους στόχους και καθώς αναπτύχθηκαν διαθεματικά 
κατάφεραν να αγγίξουν όλες σχεδόν τις γνωστικές περιοχές του ΔΕΠΠΣ για το νηπιαγωγείο. 
Το πρόγραμμα δραστηριοτήτων υπήρξε ολοκληρωμένο, βασίστηκε στις ανάγκες των 
παιδιών και έγινε προσπάθεια να αναπτυχθεί με παιγνιώδη τρόπο, ώστε να κερδίσει το 
ενδιαφέρον τους. Συν αυτώ, το γεγονός ότι οι δραστηριότητες αναπτύχθηκαν με τη 
συνδρομή των ΤΠΕ ευνόησε τη διερευνητική μάθηση και την ενεργό συμμετοχή των 
παιδιών, προσέφερε δυνατότητες για δράση και συνεργασία και ενίσχυσε τη 
δημιουργικότητα και την προσωπική έκφραση των παιδιών. Τα παιδιά εξοικειώθηκαν με 
ποικιλία λογισμικών και υπολογιστικών περιβαλλόντων και τους δόθηκαν ευκαιρίες να 
αντιληφθούν τη λειτουργική και επικοινωνιακή χρήση του Η/Υ. Οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ 
των μαθητών ενισχύθηκαν, ενώ οι ευκαιρίες για ανάπτυξη δεξιοτήτων όπως η κριτική 
σκέψη, η επίλυση προβλήματος και η μεταγνώση αυξήθηκαν. Ως εκ τούτου τα οφέλη από το 
σύνολο των δραστηριοτήτων με τη συνδρομή των ΤΠΕ ήταν πολλαπλά και, δεδομένου ότι 
στόχος της αξιοποίησης των Νέων Τεχνολογιών στο σχολείο είναι η αναβάθμιση της 
εκπαιδευτικής διαδικασίας, οι παραπάνω διαπιστώσεις καθιστούν το πρόγραμμα επιτυχές.  
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Ιστορία Γ΄ Γυμνασίου & Τοπική Ιστορία 
Παράλληλη διδασκαλία με ασύγχρονη τηλεκπαίδευση 

 
Υφαντής Ηλίας (Λίνος)  

Eπιμορφωτής Π.Ε.02 στις ΤΠΕ 
Εκπαιδευτικός Β/θμιας 
linosyfantis@yahoo.gr 

Περίληψη 

Το σενάριο αυτό αφορά την  διδασκαλία της Ιστορίας στη Γ Γυμνασίου. Αξιοποιώντας την 
πλατφόρμα Moodle του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, επιχειρείται η ασύγχρονη και εξ α-
ποστάσεως τροφοδότηση και αξιολόγηση πάνω σε διδαχθείσες ενότητες της Ιστορίας (είναι 
προαπαιτούμενο). Βασίζεται πάνω σε πολυμεσικές παρουσιάσεις, υποβολή εργασιών και α-
νατροφοδότηση από τον διδάσκοντα. Οι εργασίες απαιτούσαν ανάπτυξη κειμένου σε ανοι-
χτού τύπου ερωτήσεις και θεματικά ζητούσαν τον σχολιασμό ή την ταξινόμηση επιπρόσθε-
των γνώσεων που έβλεπαν στη πλατφόρμα. Το παρόν σενάριο  φιλοδοξεί να παρακάμψει τις 
εκάστοτε ατέλειες των σχολικών εργαστηρίων όσον αφορά την υλικοτεχνική υποδομή και  να 
δώσει  τη δυνατότητα εμπλοκής των μαθητών με ΤΠΕ από το σπίτι τους. Το σενάριο υλοποι-
ήθηκε στην πράξη  στο Γυμνάσιο Νεάπολης Αγρινίου, με μεγάλη επιτυχία, καθώς συμμετεί-
χαν πάνω από το 50% των μαθητών σε τακτική βάση. Μάλιστα πολλοί εξ αυτών δεν είχαν 
ανάλογη συμμετοχή στο δια ζώσης «παραδοσιακό» μάθημα του σχολείου. Ως κίνητρο δό-
θηκε η πριμοδότηση στην βαθμολογία του τριμήνου. 

Λέξεις – Κλειδιά: Ιστορία, ασύγχρονη, εξ αποστάσεως, e-learning, 

Σημείωση: Για να δείτε το σενάριο πρέπει να κάνετε εγγραφή στο Moodle του μαθήματος 
αλλά προπάντων να είστε μέλη του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) http://e-
learning.sch.gr/course/view.php?id=408  

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΤΟΥ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές 

Ενότητες στην Ιστορία Γ Γυμνασίου: Επανάσταση 1821, Καποδίστριας-Βιομηχανική Επανά-
σταση. Ενότητες στην Τοπική Ιστορία: Αρχαία Αιτωλία. 

Προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών: 

Να έχουν διδαχθεί στο σχολείο τις παραπάνω ενότητες και ιδίως να γίνεται αυτό παράλληλα 
με την υλοποίηση του σεναρίου. 

Εκπαιδευτικοί –διδακτικοί  Στόχοι 

Α) Γνωστικοί: 

• Να οργανώνουν τις γνώσεις τους σχετικά με το λεξιλόγιο της ενότητας οικογένεια, φιλία. 
• Να μπορούν να αναπτύσσουν γραπτά κείμενα σχολιάζοντας αντίστοιχα πολυτροπικά κεί-

μενα. 

Β) Παιδαγωγικοί: 
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• Συμμετοχική μάθηση 
o Ν’ αποκτήσουν τα παιδιά  κεντρικό  ρόλο στην διαδικασία της μάθησης με 

πιο ενεργητικούς ρόλους σ’ αυτή.  
o Να κατακτήσουν την γνώση δημιουργικά με έρευνα - αναζήτηση - ανακά-

λυψη της γνώσης. 
• Ερευνητική-Αποκαλυπτική αλλά και Συνθετική-Συνεργατική ομαδική εργασία 

o Να εμπεδώσουν τις γραμματικές γνώσεις που αποκτούν από το σχολείο. 
o Να προσαρμοστούν σε συνθήκες εργασίας που είτε συμβαίνουν σε «πραγ-

ματικό» χρόνο (εντός σχολείου) είτε  εκτός σχολείου μέσω της ασύγχρονη 
τηλεκπαίδευσης. 

o Να φτάσουν σε επίπεδο αυτοαξιολόγησης βαθμολογώντας και σχολιάζοντας 
τις εργασίας που κάνουν μεταξύ τους.  

Γ) Τεχνολογικοί  Στόχοι: 

• Χρήση ΤΠΕ. 
• Να αξιοποιήσουν τις  γνώσεις  τους  στους  υπολογιστές και  στο διαδίκτυο.   
• Να εμπεδώσουν τη χρήση λογισμικών που τους επιτρέπουν αμφίδρομη επικοινωνία, 

που να τους δίνει περιθώρια συνεργασίας πάνω σε ένα project  ακόμη και αυτό-α-
ξιολόγησης.  Συγκεκριμένα συνιστάται το λογισμικό moodle, το οποίο έχει εφαρμογή 
στο Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο, επομένως διασφαλίζονται όλες οι προϋποθέσεις α-
σφαλείας. 

• Να  μάθουν  οι  μαθητές  να  δημιουργούν  μια  εργασία  με  την  σύγχρονη  τεχνολο-
γία. 

• Να χρησιμοποιούν απλά βασικά εργαλεία του office (word, excel, powerpoint). 

Απαιτούμενη υλικοτεχνική υποδομή: 

• Ηλεκτρονικοί  υπολογιστές (αρκετοί για  να  εργαστούν  όλοι)  
• Βιβλίο Νεοελληνικής Γραμματικής 
• Δυνατότητα  πρόσβασης  στο  διαδίκτυο από το σπίτι ιδίως. 
• Δικτυακές  βιβλιοθήκες, εγκυκλοπαίδειες  του  διαδικτύου 
• Πανελλήνιο Σχολικό δίκτυο. Για να έχουν όλοι πρόσβαση, απαραίτητη είναι η εγ-

γραφή τους που απαιτεί αποστολή στοιχείων με fax στην αρμόδια υπηρεσία στην 
αρχή πάντα της σχολικής χρονιάς.  

Διάρκεια: 4 διδακτικές ώρες και μια προπαρασκευαστική εισήγηση 

Μέθοδοι προσέγγισης 

Η εισαγωγή των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 
σήμερα είναι ζήτημα πρακτικής εφαρμογής και δε δύναται να είναι αποσυνδεδεμένη από 
ολιστικές μεθόδους. Στα πλαίσια αυτών των κατευθύνσεων διαμορφώνονται συνεχώς νέα 
περιβάλλοντα μάθησης που αξιοποιούν την τεχνολογία, άλλα με βάση τεχνοκεντρικές και 
άλλα με βάση μαθητοκεντρικές αντιλήψεις (Αναστασιάδης, 2007). 
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Η ηλεκτρονική -Μικτή Μάθηση (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 πρό-
σωπο διδακτικών πρακτικών, ποικίλων μέσων διδασκαλίας, εκπαιδευτικών υλικών και εφαρ-
μογών εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Ένα Πρόγραμμα Μικτής Εκπαίδευσης αναμιγνύει επιλε-
κτικά - και σε μικρότερη ή μεγαλύτερη αναλογία- διάφορους τρόπους μάθησης, μεθοδολο-
γίας, παιδαγωγικής προσέγγισης και διδακτικής πρακτικής, ανάλογα με τις ανάγκες της κοι-
νότητας μάθησης.  

Συνηθέστερα, οι εκπαιδευόμενοι ξεκινούν την εκπαιδευτική διαδικασία σε συμβατικές εκ-
παιδευτικές δομές. Στη συνέχεια, τούς δίνεται η ελεγχόμενη δυνατότητα πρόσβασης στο πε-
ριεχόμενο και στο σχεδιασμό του διδακτικού περιεχομένου (ή κάποιου τμήματός του), αλλά 
και, με τη χρήση των τεχνολογιών του Διαδικτύου, η δυνατότητα επικοινωνίας μεταξύ τους 
και επικοινωνίας με τον διδάσκοντα/καθοδηγητή (tutor, mentor). (Καψάλα, Α. Μάρκου, Α. ) 

Η αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση του εκπαιδευόμενου μπορεί να πάρει διάφορες μορφές και συνήθως περιλαμ-
βάνει τη διόρθωση και βαθμολόγηση των γραπτών εργασιών και των τελικών διαγωνισμά-
των. Βέβαια, θα πρέπει να αναφερθεί ότι στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση η αξιολόγηση δεν 
λειτουργεί μόνο ως εξεταστική διαδικασία αλλά αποτελεί σημαντική συνιστώσα της διδακτι-
κής διαδικασίας. Η αξιολόγηση μπορεί να πάρει διάφορες μορφές όπως είναι (Ματραλής 
1998):  

• Η αυτοαξιολόγηση: Η αυτοαξιολόγηση γίνεται μέσα από ασκήσεις οι οποίες συνο-
δεύουν το διδακτικό υλικό. Οι ασκήσεις χρησιμοποιούνται πολύ συχνά γιατί δίνουν 
στον εκπαιδευόμενο-μαθητή  τη δυνατότητα να μάθει αξιοποιώντας τις θεωρητικές 
γνώσεις που έχει ήδη λάβει και παράλληλα τον ενημερώνουν για την πρόοδό του.  

• Η συνεχής αξιολόγηση: Η αξιολόγηση των μαθητών στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση 
γίνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα και τα κυριότερα και πιο συχνά χρησιμοποιού-
μενα είδη είναι τα δοκίμια και οι εκθέσεις, οι ερωτήσεις σύντομης απάντησης, τα 
προβλήματα, τα αντικειμενικά τεστ, οι πρακτικές εργασίες και οι εργαστηριακές α-
σκήσεις.  

Τα τελευταία χρόνια η εξ αποστάσεως εκπαίδευση βρίσκεται σε μια πορεία συνεχούς ανά-
πτυξης και χρησιμοποιείται ως εκπαιδευτική πρακτική και φιλοσοφία σε όλους τους κλάδους 
της εκπαίδευσης, της επιμόρφωσης και της κατάρτισης. Η ραγδαία ανάπτυξη των τεχνολο-
γιών πληροφορίας και επικοινωνίας διαμορφώνει καθημερινά νέα δεδομένα στο πεδίο πρα-
κτικής εφαρμογής της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, καθώς καθιστά ταχύτατη τη διανομή του 
εκπαιδευτικού υλικού και διευκολύνει την άμεση επικοινωνία μεταξύ καθηγητή και μαθητών 
ανεξάρτητα  αν είναι εντός η εκτός τάξης (Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης, Υπουργείο 
Παιδείας (2014): Εξ αποστάσεως Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση:ΠαραδείγματαΕφαρμο-
γής:http://repository.edulll.gr/edulll/retrieve/2535/790.pdf) 
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Μερικά από τα παραπάνω στοιχεία ενσωματώθηκαν στην εφαρμογή του εν λόγω σεναρίου 
της Ιστορίας Γ Γυμνασίου. 

Το Moodle στο Γυμνάσιο 

Στο Γυμνάσιο η διδασκαλία ορίζεται σε κεντρικά ορισμένο, αυστηρά δομημένο αναλυτικό 
πρόγραμμα σπουδών και ωρολόγιο πρόγραμμα και καθορισμένους διδακτικούς στόχους και 
σύστημα αξιολόγησης των μαθητών. Παράλληλα τα διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα α-
παιτούν δυνατότητα εφαρμογής διαφορετικών τρόπων διδασκαλίας, εργασιών, ασκήσεων 
και αξιολόγησης. Στόχος η δημιουργία ενός χώρου ηλεκτρονικής εξ αποστάσεως μάθησης, 
ως προέκταση-συμπλήρωμα της παραδοσιακής τάξης με σύγχρονη ή ασύγχρονη λειτουργία, 
δηλαδή ένα χώρο που προσομοιάζει στο πρότυπο της μικτής μάθησης με μεγαλύτερο βάρος 
στην ζωντανή διδασκαλία στην τάξη.  

Παράλληλα, θα πρέπει να προσφέρει ποικίλους τρόπους επικοινωνίας μεταξύ των μελών, 
είτε με την αποστολή μηνυμάτων, ανατροφοδότησης, με τη δημιουργία forum, την ανταλ-
λαγή εκπαιδευτικού υλικού κλπ .(Πρακτικά εργασιών, Η Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευ-
τικής Πλατφόρμας Moodle στη Βαθμίδα του Γυμνασίου. Πρακτικά Εργασιών 3ου Πανελλή-
νιου Συνεδρίου, Ένταξη των ΤΠΕ στην Εκπαιδευτική Διαδικασία) 

ΠΟΡΕΙΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ 

Προπαρασκευαστική εισήγηση εντός τάξης και όχι στο εργαστήριο: Βασικές αναφορές στο τι 
θα γίνει πιλοτικά με το μάθημα της Ιστορίας.  Η 1η ώρα θα είναι για προετοιμασία-επίδειξη 
Moodle και εργαλείων και οι άλλες 3 θα είναι για απορίες-συζήτηση πάνω στην εφαρμογή 
της ασύγχρονης τηλεκπαίδευσης και υποστήριξη στις εβδομαδιαίες εργασίες.  

Ανάλυση του περιεχομένου 

Διαχείριση και παραγωγή μαθησιακού υλικού σε οργανωμένο τεχνολογικό περιβάλλον, το 
οποίο δίνει δυνατότητα τόσο για αμφίδρομη συνεργασία μεταξύ τους, όσο και για καλύτερη 
εποπτεία των εργασιών και αμεσότερη ανατροφοδότηση μέσω του υπολογιστή. 

Εναλλακτικές αντιλήψεις των μαθητών 

Οι αντιλήψεις των μαθητών και θα προκύψουν από  άμεση διερεύνηση που θα γίνει και 
αυτό μέσω της 1ης ώρας εφαρμογής του σεναρίου μέσα στο εργαστήριο, όπου θα ζητηθεί 
από τους μαθητές η χρήση βασικών τεχνολογικών εργαλείων από τη μια (όπως το Office) και 
από την άλλη διερευνητικές ερωτήσεις για το αν χρησιμοποιούν facebook. Μια ενδεχόμενη 
σωστή απάντηση θα αποδειχθεί ενθαρρυντική για την κοινωνική και γνωστική ανατροφοδό-
τηση που γίνεται μέσω του περιβάλλοντος ασύγχρονης συνεργασίας, του Μοοdle. (Κόμης, 
Β., & άλ., (2010), Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών για την Αξιοποίηση και Εφαρμογή των ΤΠΕ στη 
Διδακτική Πράξη). 

Συσχετισμός με το Αναλυτικό Πρόγραμμα 
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H ανάπτυξη του συγκεκριμένου σεναρίου παρακολουθεί το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. 
Οι δραστηριότητες είναι δομημένες σε εβδομαδιαία βάση και το περιεχόμενο τους ακολου-
θεί την διδακτέα ύλη της αντίστοιχης εβδομάδας. 

Οργάνωση τάξης 

Προπαρασκευαστική εισήγηση εντός τάξης και όχι στο εργαστήριο: Η βασική οργάνωση της 
τάξης βασίστηκε πάνω στον άξονα «Μαθητές που έχουν» και «μαθητές που δεν έχουν» δια-
δίκτυο στο σπίτι. Ο λόγος ήταν καθαρά πρακτικός, διότι τα βήματα που ακολουθήθηκαν είναι 
τα εξής: 

• Ρωτήθηκαν πόσοι μαθητές είχαν πρόσβαση στο διαδίκτυο εκτός σχολείου 
o ii.) Αυτοί καταγράφηκαν (το 40% της τάξης ήταν) και στη συνέχεια δημιουρ-

γήθηκαν κωδικοί στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Το ευτύχημα της υπόθεσης 
ήταν ότι ήταν γραμμένοι όλοι στο e-school πράγμα που επέτρεπε την γρή-
γορη εγγραφή τους και στο ΠΣΔ αντίστοιχα.  

o iii.) Στη συνέχεια ο υπεύθυνος του σεναρίου τούς έφτιαξε κωδικούς (πολλοί 
δυσκολεύονταν στο να ακολουθήσουν όλα τα προτεινόμενα βήματα εγγρα-
φής στο ΠΣΔ οπότε για να μην υπάρξει χάσιμο χρόνου το έκανε ο εκπαιδευ-
τικός εκτός σχολικού χρόνου), τους μοίρασε σε ένα χαρτί στο κάθε μαθητή  
που δήλωσε ότι είχε πρόσβαση στο διαδίκτυο και εκείνοι μετέπειτα μπορού-
σαν να το αλλάξουν.  

o iv)  Οι παραπάνω μαθητές  δούλεψαν κατευθείαν εξ αποστάσεως έχοντας 
την προτεινόμενη σελίδα (προσωπικό site εκπαιδευτικού 
https://sites.google.com/site/linosyfantis/) στην οποία υπάρχει και βίντεο με 
πλήρεις οδηγίες για την εγγραφή στο Moodle 
(http://www.youtube.com/watch?v=FEISgIKsi4M&list=UUYsaQhqctKj13SNix
f9SH0A&index=1&feature=plcp) 

Επίσης δόθηκαν από την αρχή του σεναρίου οι παρακάτω γενικές οδηγίες: 

• Ομάδα ειδήσεων. Ομάδα Συζητήσεων 
• Βίντεο: Αναλυτικά οι οδηγίες για να απαντήσετε τις ασκήσεις Πηγή πληροφοριών 
• Τι κάνουμε σε περίπτωση που δεν έχουμε εγκαταστήσει το word στον υπολογιστή 

μας 

 Στη συνέχεια λειτούργησαν ως πολλαπλασιαστές στο χειρισμό του παραπάνω  εργαλείου με 
τον εξής τρόπο: 

Η ώρα του εργαστηρίου: 

Οι  πολλαπλασιαστές μαθητές κάθισαν μόνοι τους σε κάθε υπολογιστή μαζί με δύο η τρεις 
μαθητές που δεν είχαν επαφή με το Moodle. Ταυτόχρονα στο προτζέκτορα ο εκπαιδευτικός 
έδειχνε το εργαλείο, τον τρόπο εγγραφής στο μάθημα, και οι μαθητές ακλουθούσαν  παράλ-
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ληλα τις δοθείσες οδηγίες. Προέκυψαν πολλές απορίες, εντούτοις οι «πολλαπλασιαστές» μα-
θητές έδιναν τις κατάλληλες οδηγίες στους διπλανούς τους, οι οποίοι είχαν πάρει και αυτοί 
κωδικούς στο ΠΣΔ προκειμένου να έχουν πρόσβαση εν όψει του μαθήματος στο εργαστήριο. 

 Οι μαθητές ουσιαστικά ήταν εξοικειωμένοι με έγγραφα word αλλά και με κάποιες εφαρμο-
γές στο facebook, όπως το να ποστάρουν αρχεία. Αυτό ήταν αρκετό για να μάθουν το Moodle 
και να δουλεύουν από εκεί το μάθημα της Γλώσσας. Στα όποια προβλήματα προεκυπταν, 
υπήρχε το υποστηρικτικό βίντεο που παρέθεσα παραπάνω, αλλά και υποστήριξη τόσο στο 
σχολείο όσο και σε προσωπικά μηνύματα μέσα στο ΠΣΔ. Την υποστήριξη πλαισίωσαν οι υ-
ποστηρικτικές διδασκαλίες δια ζώσης στο εργαστήριο.  

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

Η βασική διδακτική προσέγγιση ήταν η ομαδοσυνεργατική μέθοδος (το Moodle έτσι κι αλ-
λιώς κατατάσσει σε ομάδες τους μαθητές και επιτρέπει τη συνεργασία μεταξύ τους)  με βα-
σικές κατευθυντήριες γραμμές από τον διδάσκοντα.  Οι απαντήσεις δεν ήταν κλειστού τύπου 
αλλά απαιτούσαν την παραγωγή λόγου με βάση τις ερωτήσεις που διατυπώνονταν με τη 
μορφή πολυτροπικών κειμένων. 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΣΕΝΑΡΙΟΥ 

 Τα βήματα που έχουν να κάνουν με την οργάνωση της τάξης αναφέρθηκαν στην ενότητα 10.  

1η ώρα εφαρμογής στο εργαστήριο 

Οι μαθητές λοιπόν, αφού τους παρουσίασα στο εργαστήριο τον τρόπο χρήσης του Moodle 
(πέρα από το επικουρικό βίντεο και την On line υποστήριξη όσων χρησιμοποίησαν ήδη την 
πλατφόρμα) ξεκίνησαν να κάνουν τις εργασίες της Α΄ εβδομάδας (13 έως 19 Νοεμβρίου).  
Εδώ σημειώνεται ότι όσοι είχαν ήδη εγγραφεί έκαναν τις εργασίες στην αρχή της εβδομάδας.  

Η Α΄ Εβδομάδα είχε τρεις δραστηριότητες. Αυτές είχαν απόλυτα να κάνουν με την ενότητα 
«Ελληνική Επανάσταση» του σχολικού βιβλίου. Συγκεκριμένα: 

Η πρώτη δραστηριότητα παρουσίαζε ένα βίντεο και ζητούσε: Δείτε το παραπάνω βίντεο και 
αναφέρατε τους ήρωες και τα σύμβολα της Ελληνικής Επανάστασης που βλέπετε. Απαντήστε 
σε έγγραφο word, αποθηκεύστε το σε μορφή doc ή docx και επισυνάψτε το στην παρούσα 
άσκηση πάνω δεξιά στον σύνδεσμο υποβολή: (http://e-
learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=8614). 

Η δεύτερη δραστηριότητα ήταν κάποιες ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούσαν την Ελ-
ληνική Επανάσταση. Δημιουργήθηκαν σto Ηot Potatoes και ανέβηκαν σαν αρχείο htm στο 
Moodle: (http://e-learning.sch.gr/file.php/408/epanastasi.htm). Στο τέλος άνοιξε ως topic σε 
forum ερωτήσεις και απορίες πάνω στο πως θα στέλνουν τις εργασίες οι μαθητές.  

2η ώρα εφαρμογής στο εργαστήριο 
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Μετά το πέρας των εργασιών της Α Εβδομάδας ξαναέγινε πάλι συνάντηση προς στο τέλος 
της επόμενης εβδομάδας (που συνέπιπτε με τη Β εβδομάδα των κύκλων εργασιών του 
Moodle δηλαδή 20 με 26 Νοεμβρίου).   

Εκεί έγινε αποτίμηση των εργασιών, πόσοι έστειλαν, με ποια κριτήρια βαθμολογήθηκαν, πως 
μπορούσαν να δουν τη βαθμολογία τους και άλλα ζητήματα. Επίσης μαθητές επέδειξαν εν-
διαφέρον στο να  επιμεληθούν το προφίλ τους, να ανεβάσουν κάποια εικόνα κτλ., να συνερ-
γάζονται με τους συμμαθητές τους προκειμένου να ολοκληρώσουν τις εργασίες. Στα ερωτή-
ματα αυτά δόθηκαν απαντήσεις ώστε να ενισχυθεί η ομαδοσυνεργατικότητα με την εξοικεί-
ωση των μαθητών σε ένα ψηφιακό περιβάλλον που να αποκτά στοιχειώδη χαρακτηριστικά 
κοινωνικής δικτύωσης και να λειτουργεί ως θετικός αγωγός στη συνεργασία για τη περαίωση 
των εργασιών.  

Στη συνέχεια δόθηκε έμφαση στις εργασίες της Β΄ Εβδομάδας, οι οποίες  ακολουθώντας την 
αντίστοιχη ύλη του σχολικού βιβλίου  ήταν: 

1) Μάχη Παπαφλέσσα Μανιάκι. Έξοδος Μεσολογγίου. Ναυμαχία Ναβαρίνου. Επανάσταση 
στη Μολδοβλαχία. Καταστροφή Δράμαλη στα Δερβενάκια. Σας δίνονται τα παραπάνω γεγο-
νότα της Ελληνικής Επανάστασης. Εσείς βάλτε τα σε χρονολογική σειρά. Την απάντησή σας 
να τη στείλετε σε αρχείο word όπως ακριβώς περιγράφεται στο βίντεο: http://e-
learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=8830  

2) Ποιες μηχανές βλέπετε στο παραπάνω βίντεο; Απαντήστε με αρχείο word ακολουθώντας 
τις οδηγίες του βίντεο: http://elearning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=8832 

3η Ώρα εφαρμογής στο εργαστήριο 

Κατά αντιστοιχία με τη Β΄ Εβδομάδα έγινε πάλι συνάντηση προς το τέλος της Γ΄ Εβδομάδας 
(που συνέπιπτε με τη Γ΄ Εβδομάδα των κύκλων εργασιών του Moodle δηλαδή 27 με 3 Δεκεμ-
βρίου). Αφού έγινε ανασκόπηση αποριών, εργασιών αλλά και επίλυση ορισμένων τεχνικών 
προβλημάτων που είχε να κάνει κυρίως με αρχεία κειμένου που ανέβαζαν οι μαθητές όχι σε 
word αλλά σε άλλα προγράμματα με αποτέλεσμα να μην ανοίγουν, στη συνέχεια δόθηκε 
έμφαση στις εργασίες της Β΄ Εβδομάδας οι οποίες ακολουθώντας την αντίστοιχη ύλη του 
σχολικού βιβλίου ήταν: 

 1) Με βάση το παραπάνω βίντεο απαντήστε σε αρχείο word το οποίο θα "φορτώσετε" στο 
κάτω μέρος της σελίδας την ερώτηση "Ποιες ήταν οι απόψεις του Καποδίστρια": (http://e-
learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=9047) Αφού δείτε το παραπάνω βίντεο ύ-
στερα απαντήστε σε αρχείο word (που θα το επισυνάψετε) στην ερώτηση: "Ποια θεωρείτε 
ως πιο ένδοξη στιγμή της ιστορίας των Αιτωλών;" [σημ. Το βίντεο κατασκευάστηκε από τον 
ίδιο τον γράφοντα. (Βλ http://e-learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=9049)] 

4η Ώρα εφαρμογής στο εργαστήριο 

Οι υποστηρικτικές συναντήσεις σχεδόν τελείωσαν. Υπήρχε πλέον μια πλήρη εικόνα για το 
ποιοι μαθητές έκαναν εργασίες, πόσοι τις ολοκλήρωσαν, πως βαθμολογήθηκαν, πόσο χρόνο 
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ο καθένας αφιέρωσε στο εξ αποστάσεως μάθημα της Γλώσσας. (Φαίνεται από το προφίλ  του 
κάθε μαθητή από τον λογαριασμό του διαχειριστή). 

Όλα αυτά ανακοινώθηκαν στους μαθητές και μάλιστα επιβραβεύθηκαν οι συμμετέχοντες ε-
παρκώς με +1 βαθμό στο τρίμηνο και με +2 αντίστοιχα οι αριστούχοι των εργασιών. Παράλ-
ληλα έγιναν και παράλληλες παρεμβάσεις σε μαθητές που είχαν λιγότερη συμμετοχή και υ-
πέβαλαν και αυτοί κάποιες εργασίες.  

Έτσι ολοκληρώθηκε η ομαδοσυνεργατική αυτή εργασία που άφησε πίσω της έναν ιστοχώρο 
με συνεχή δυνατότητα επικοινωνίας μαθητών για  θέματα εργασιών που έχουν να κάνουν 
για το σχολείο αλλά και με δυνατότητα νέας μορφής αξιολόγησής τους. Παράλληλα τα δεκά-
δες αρχεία word που υπέβαλαν αποτέλεσαν κίνητρο ενίσχυσης της παραγωγής του λόγου 
τους.  

Παράλληλα επειδή οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου έδειξαν περισσότερο ενδιαφέρον για συμ-
μετοχή, τους κοινοποιήθηκαν εργασίες που από το σημείο αυτό και στο εξής μπορούσαν 
προαιρετικά να κάνουν. Έτσι το σενάριο συνεχίστηκε και με μαθήματα που υπήρχαν παρα-
κάτω, όπως Πτώχευση 1893, Τρικούπης, Γουδί Επανάσταση 1909: 

http://e-learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=9147 

http://e-learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=9146 

http://e-learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=9653 

Φύλλα εργασίας υποχρεωτικά 

1ο Φύλλο Εργασίας: 

Δείτε το παραπάνω βίντεο και αναφέρατε τους ήρωες και τα σύμβολα της Ελληνικής Επανά-
στασης που βλέπετε. Απαντήστε σε έγγραφο word, αποθηκεύστε το σε μορφή doc ή docx και 
επισυνάψτε το στην παρούσα άσκηση πάνω δεξιά στον σύνδεσμο υποβολή. (http://e-
learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=8614) Η δεύτερη δραστηριότητα ήταν κάποιες 
ερωτήσεις κλειστού τύπου που αφορούσαν την Ελληνική Επανάσταση. Δημιουργήθηκαν σto 
Ηot Potatoes και ανέβηκαν σαν αρχείο htm στο Moodle. (http://e-
learning.sch.gr/file.php/408/epanastasi.htm) 

2ο Φύλλο Εργασίας: 

1) Μάχη Παπαφλέσσα Μανιάκι. Έξοδος Μεσολογγίου. Ναυμαχία Ναβαρίνου. Επανάσταση 
στη Μολδοβλαχία. Καταστροφή Δράμαλη στα Δερβενάκια. Σας δίνονται τα παραπάνω γεγο-
νότα της Ελληνικής Επανάστασης. Εσείς βάλτε τα σε χρονολογική σειρά. Την απάντησή σας 
να τη στείλετε σε αρχείο word όπως ακριβώς περιγράφεται στο βίντεο: http://e-
learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=8830  

2) Ποιες μηχανές βλέπετε στο παραπάνω βίντεο; Απαντήστε Με αρχείο word ακολουθώντας 
τις οδηγίες του βίντεο: 
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http://e-learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=8832 

3ο Φύλλο Εργασίας: 

1) Με βάση το παραπάνω βίντεο απαντήστε σε αρχείο word το οποίο θα "φορτώσετε" στο 
κάτω μέρος της σελίδας την ερώτηση "Ποιες ήταν οι απόψεις του Καποδίστρια" (http://e-
learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=9047) Αφού δείτε το παραπάνω βίντεο απα-
ντήστε σε αρχείο word που θα το επισυνάψετε στην ερώτηση "Ποια θεωρείτε ως πιο ένδειξη 
στιγμή της ιστορίας των Αιτωλών;" [Το βίντεο παρεμπιπτόντως κατασκευάστηκε από τον ίδιο 
τον γράφοντα.  http://e-learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=9049] 

Φύλλα εργασίας προαιρετικά (για όσους μαθητές το επιθυμούσαν): 

Δείτε το παραπάνω βίντεο για τις οικονομικές κρίσεις στην Ελλάδα. Απαντήστε σε αρχείο 
word ποιές εικόνες αναφέρονται στην εποχή Τρικούπη και τι απεικονίζουν; 

http://e-learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=9146 

2) Δείτε τη παραπάνω εικόνα και απαντήστε σε αρχείο word: 

Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχασαν οι Έλληνες από τους Τούρκους το 1897; 

 http://e-learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=9147 

3) Δείτε το βίντεο και απαντήστε στις ερωτήσεις: 

Για ποιό λόγο ο Ζορμπάς ξεκίνησε το κίνημα στο Γουδί; 

Πόσοι ήταν οι πρώτοι αξιωματικοί; 

Σε ποιον επέδωσαν ψήφισμα οι διαδηλωτές;  

http://e-learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=9653 

Αξιολόγηση των μαθητών 

Οι μέθοδοι στο Moodle είναι πολύ συγκεκριμένοι: Έχουν μητρική φόρμα αξιολόγησης που 
προβλέπει μάλιστα ανατροφοδότηση. Ο ανώτατος βαθμός είναι 100/100 που μπορεί ο κάθε 
μαθητής να τον βλέπει ατομικά και μάλιστα να διατυπώνει στο βαθμολογητή τις όποιες απο-
ρίες ή επιφυλάξεις του. 

Προβλέπεται εργασία στο σπίτι; 

Το εν λόγω σενάριο κατά βάση προβλέπει εργασίες για το σπίτι και μάλιστα λόγω της χρήσης 
νέων τεχνολογιών προβλέπει άμεση ανατροφοδότηση των εργασιών και εκτός σχολείου, ο-
πότε δεν ξοδεύεται χρόνος μέσα στη διδακτική ώρα για την ανατροφοδότηση αφού οι μαθη-
τές θα γνωρίζουν εκ των προτέρων τα αποτελέσματα, τα πιθανά λάθη ή τις παραλείψεις τους.  
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ΑΝΑΣΤΟΧΑΣΜΟΣ 

Το σενάριο υλοποιήθηκε όντως ως ένα μεγάλο βαθμό. Αυτό φαίνεται από το ποσοστό συμ-
μετεχόντων των μαθητών, προκάλεσε ως ένα βαθμό αν και ως εμπειρία ήταν κάτι πρωτό-
γνωρο. Στη Γ΄ Γυμνασίου βέβαια υπήρξε περισσότερη συμμετοχή, πράγμα  που δείχνει ότι το 
συγκεκριμένο πρόγραμμα ενδείκνυται για μεγαλύτερους μαθητές . Όσοι μαθητές είχαν πρό-
σβαση στο διαδίκτυο από το σπίτι συμμετείχαν. Οι υπόλοιποι συμμετείχαν μόνο όσες φορές 
πήγαμε  στο εργαστήριο για πρακτική άσκηση. 

Δυσκολίες που παρουσιάσθηκαν: 

Κυρίως αδυναμία ως προς την εξοικείωση με το λογισμικό και το περιβάλλον. Στο αρχικό 
στάδιο δηλαδή. Αυτό ξεπεράστηκε τόσο με το εκπαιδευτικό βίντεο, όσο και με τη συνεχή 
υποστήριξη Σε ενδεχόμενο επανασχεδιασμό το μόνο που θα άλλαζα ήταν ότι θα πρόσθετα 
περισσότερες ώρες επίδειξης του Moodle στο σχολείο ώστε να υπάρξει καλή εκκίνηση που 
εξυπηρετεί απόλυτα το κεφάλαιο «συμμετοχή των μαθητών στη τάξη».   

Όφελος 

Το όφελος ήταν περισσότερο έμμεσο γιατί οι μαθητές είδαν με άλλο μάτι την εκπαιδευτική 
διαδικασία στο παρόν μάθημα, το οικειοποιήθηκαν με το να ασχολούνται και εκτός σχολείου 
με αυτό. Όλα τα παραπάνω επέστρεψαν θετικά μέσα στη τάξη με τη μορφή του περισσότε-
ρου ενδιαφέροντος. Το μεγαλύτερο όφελος όμως που δύναμαι ως εκπαιδευτικός να υπολο-
γίσω ήταν η άμεση ανατροφοδότηση των μαθητών μου, η συγκέντρωση και συστηματική 
χρησιμοποίηση των εργασιών καθώς και μια γενικότερη εποπτεία καταγεγραμμένη στις δρά-
σεις τους και στις εργασίες τους.  

Ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών 

Παρατίθενται ενδεικτικές απαντήσεις μαθητών, οι οποίοι ανέπτυξαν τις σκέψεις τους ανα-
γνωρίζοντας και συνδέοντας την παρεχόμενη γνώση με το οπτικό υλικό. Οι απαντήσεις τους 
ήταν και «ανοικτού» και «κλειστού τύπου» και δεν κινήθηκαν  αποκλειστικά σε συμπεριφο-
ριστικά πλαίσια όπως μπορείτε να δείτε παρακάτω: 

Ερώτηση: Δείτε το παραπάνω βίντεο και αναφέρατε τους ήρωες και τα σύμβολα της Ελληνι-
κής Επανάστασης που βλέπετε. Απαντήστε σε έγγραφο word, αποθηκεύστε το σε μορφή doc 
ή docx και επισυνάψτε το στη παρούσα άσκηση πάνω δεξιά στον σύνδεσμο υποβολή 

Απάντηση: «Κάποιες από τις ηρωικές μορφές της Ελληνικής Επανάστασης που υπάρχουν στο 
συγκεκριμένο video είναι οι εξής, ο Γεώργιος Καραϊσκάκης, ο Μάρκος Μπότσαρης, ο Θεόδω-
ρος Κολοκοτρώνης, ο Ιωάννης Μακρυγιάννης  και ο Παπαφλέσσας. Επίσης μπορούμε να δια-
κρίνουμε  τον Αθανάσιο Τσακάλωφ που ήταν ένας από τους πρωτεργάτες της Φιλικής Εται-
ρείας και τον Ιωάννη Καποδίστρια τότε πρωθυπουργό  της Ελλάδας. Κάποια από τα σύμβολα 
που μπορούμε να δούμε είναι τα εξής, ο σταυρός και το πορφυρό (κόκκινο) χρώμα πάνω στις 
σημαίες όπου είναι παρμένα από το Βυζάντιο, ακόμα βλέπουμε και τον δικέφαλο αετό όπου 
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είναι και αυτό παρμένος από το Βυζάντιο. Όλα αυτά τα στοιχεία είναι παρμένα από το Βυζά-
ντιο διότι οι μορφωμένοι άνθρωποι της τότε εποχής προσπαθούσαν να κάνουν την Ελλάδα 
ένα Νέο Βυζάντιο.» 

Ερώτηση:  Μάχη Παπαφλέσσα Μανιάκι. Έξοδος Μεσολογγίου. Ναυμαχία Ναβαρίνου. Επα-
νάσταση στη Μολδοβλαχία. Καταστροφή Δράμαλη στα Δερβενάκια. 

Σας δίνονται τα παραπάνω γεγονότα της Ελληνικής Επανάστασης. Εσείς βάλτε τα σε χρονο-
λογική σειρά. Την απάντησή σας να τη στείλετε σε αρχείο word όπως ακριβώς περιγράφεται 
στο βίντεο: http://e-learning.sch.gr/mod/assignment/view.php?id=8830  

Απάντηση: «Τα συγκεκριμένα γεγονότα έγιναν με την εξής σειρά, 

1) Επανάσταση στην Μολδοβλαχία (24 Φεβρουαρίου 1821) 

2) Καταστροφή Δράμαλη στα Δερβενάκια (25-28 Ιουλίου 1822) 

3) Μάχη Παπαφλέσσα Μανιάκι (20 Μαΐου 1825) 

4) Έξοδος Μεσολογγίου (Απρίλιος 1826) 

5) Ναυμαχία Ναβαρίνου (8 Οκτωβρίου 1827» 

Ερώτηση: Δείτε τη παραπάνω εικόνα και απαντήστε σε αρχείο word: 

Για ποιο λόγο πιστεύετε ότι έχασαν οι Έλληνες από τους Τούρκους το 1897; 

Απάντηση: «Το 1897 οι Έλληνες έχασαν από τους τούρκους γιατί πολέμησαν στην 
πεδιάδα ενώ ήταν καλύτερα εκπαιδευμένοι στα βουνά και οι τούρκοι ήταν περισσό-
τεροι και σε πιο πλεονεκτική θέση» 

Ερώτηση: Δείτε το βίντεο και απαντήστε στις ερωτήσεις: 

Για ποιό λόγο ο Ζορμπάς ξεκίνησε το κίνημα στο Γουδί; 

Πόσοι ήταν οι πρώτοι αξιωματικοί; 

Σε ποιον επέδωσαν ψήφισμα οι διαδηλωτές; 

Απάντηση: «Ο Zορμπάς ξεκίνησε το κίνημα στο Γουδί γιατί ήθελαν την απομάκρυνση 
απ' το στρατό των πριγκίπων. Στον Ελευθέριο Βενιζέλο επέδωσαν ψήφισμα» 
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Εποικοδομητική προσέγγιση για τη διδασκαλία εννοιών με τη χρήση Τ.Π.Ε.  
μέσω του σχεδίου εργασίας «Το Μεγάλο μας Χωριό» 

 
Σταυρίδου Εύχαρις  

Νηπιαγωγός 
efcharisstav@gmail.com 

 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή αφορά ένα εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση των Τεχνολογιών της 
Πληροφορίας και Επικοινωνίας, το οποίο στηρίχθηκε στη θεωρία της εποικοδόμησης της 
γνώσης (constructivism) και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky. Το σενάριο 
υλοποιήθηκε σε Νηπιαγωγείο, από μια ομάδα 3 παιδιών, τα οποία μέσα από μια σειρά 
δραστηριοτήτων και με χρήση διάφορων λογισμικών, συνέλεξαν πληροφορίες για τον τόπο 
που ζουν και τις παρουσίασαν. Συγκεκριμένα χρησιμοποιήθηκε το λογισμικό διερεύνησης, 
ανακάλυψης και οπτικοποίησης Google Earth, το λογισμικό επεξεργασίας κειμένου (Word), 
το λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity και το λογισμικό παρουσίασης (PowerPoint). Τα 
παιδιά κινητοποιήθηκαν, παρατήρησαν, κατέγραψαν, συνεργάστηκαν, δημιούργησαν και 
παρουσίασαν. Η προστιθέμενη αξία των ΤΠΕ ήταν σημαντική όσον αφορά το Google Earth 
γιατί δεν υπήρχε άλλος τρόπος να δουν χαρτογραφημένο το χωριό τους, και μάλιστα με 
τέτοιο τρόπο ώστε να προσανατολιστούν στο χάρτη και να εντοπίσουν το σχολείο και τα 
σπίτια τους, καθώς στον αναλογικό γεωμορφολικό χάρτη δίνεται μόνο η θέση του χωριού. 
Επίσης η δυνατότητα της χρήσης του υπολογιστή ως πολυμεσικού εργαλείου ήταν βασική 
και αναγκαία για τη δημιουργία ενός βίντεο με το PowerPoint.  
Λέξεις - κλειδιά: προσχολική εκπαίδευση, σενάρια διδασκαλίας με ΤΠΕ  
 

Εισαγωγή: Η ένταξη των ΤΠΕ στο ελληνικό νηπιαγωγείο 
 

Οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) έχουν εξελιχθεί ραγδαία τα 
τελευταία χρόνια και συνιστούν ένα από τα βασικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα που έ-
χουν συντελεστεί σε όλη την ιστορία της ανθρωπότητας. Επίσης, η εξέλιξη της εισαγωγής 
και της ένταξης της Πληροφορικής στο εκπαιδευτικό σύστημα υπήρξε αρκετά γρήγορη τα 
τελευταία τριάντα χρόνια. Ταυτόχρονα όμως δεν έλειψαν οι διαφορετικές προσεγγίσεις και 
οι πολλαπλές θεωρήσεις για τη θέση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση. (Κόμης, 2004) 

Συγκεκριμένα, οι χρήσεις των Τ.Π.Ε. στην εκπαιδευτική διαδικασία έχουν επιτρέψει σημα-
ντικές εκπαιδευτικές εφαρμογές τόσο στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία όσο και στη 
διαχείριση του σχολικού περιβάλλοντος. Στο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.) για το Νηπιαγωγείο εντάσσεται η ενότητα «Παιδί και Πληροφορική» 
καθώς και στο κεφάλαιο 12 «Ο ηλεκτρονικός υπολογιστής» του Οδηγού της Νηπιαγωγού, 
στα οποία γίνεται εκτενής αναφορά στη χρήση του υπολογιστή ως γνωστικού εργαλείου.  

O Jonassen (2000) ορίζει ως «γνωστικά εργαλεία» (mindtools) εφαρμογές λογισμικού που 
δημιουργούνται ή τροποποιούνται και χρησιμοποιούνται από το μαθητή για να αναπαρα-
στήσει τις γνώσεις του, και τον εμπλέκουν απαραίτητα σε διεργασίες κριτικής σκέψης σχε-
τικά με ένα υπό μελέτη θέμα (Μικρόπουλος, 2006).  
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Εκπαιδευτικές εφαρμογές 

Οι Τ.Π.Ε. χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ πεδίο εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Οι 
δραστηριότητες αυτές στοχεύουν στην απόκτηση γνώσεων σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα, στην παροχή και μετάδοση πληροφοριών, στη μάθηση και χρήση συμβολικών 
γλωσσών, στην επικοινωνία και στη συνεργασία.  

Όλα τα παραπάνω πραγματοποιούνται μέσω εκπαιδευτικών εφαρμογών οι οποίες έχουν 
σχεδιαστεί με βάση κάποιες συγκεκριμένες αρχές και θεωρίες μάθησης. Η 
κατηγοριοποίηση των εκπαιδευτικών εφαρμογών μπορεί να γίνει τόσο με βάση τη 
διδακτική προσέγγιση όσο και την ψυχολογική θεωρία. Τρεις είναι οι κύριες ψυχολογικές 
προσεγγίσεις που επηρέασαν και επηρεάζουν την ανάπτυξη του εκπαιδευτικού λογισμικού 
και τη θέση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική και τη μαθησιακή διαδικασία: ο συμπεριφορισμός, ο 
εποικοδομισμός και οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες (Κόμης, 2004). 

Συμπεριφορισμός 

Κύριος και πρωτοπόρος εκφραστής της συμπεριφοριστικής θεωρίας υπήρξε ο Pavlov με τα 
περίφημα πειράματά του σε ζώα σχετικά με την εξαρτημένη συμπεριφορά. Άλλοι βασικοί 
εκπρόσωποι της ήταν οι Watson, Thorndike και Skinner. Για τον συμπεριφορισμό η μάθηση 
συνίσταται στην τροποποίηση της (εξωτερικά παρατηρούμενης) συμπεριφοράς. Δηλαδή, 
θεωρείται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα πρόσβασης στις νοητικές καταστάσεις του 
υποκειμένου και ότι υπάρχουν νόμοι που διέπουν την ανθρώπινη συμπεριφορά που 
μπορούν να ανακαλυφτούν αν συσχετίσουμε τα χαρακτηριστικά των ερεθισμάτων που 
δέχεται το υποκείμενο με τα χαρακτηριστικά της συμπεριφοράς του. Κοντολογίς, η μάθηση 
είναι ζήτημα δημιουργίας συνδέσεων μεταξύ των ερεθισμάτων και των αντιδράσεων. Οι 
συνδέσεις αυτές επιτυγχάνονται και ενισχύονται μέσω των επαναλήψεων, ενώ η ενίσχυση 
σχετίζεται άμεσα με την έννοια της ανάδρασης ή της ανατροφοδότησης από το περιβάλλον 
(θετικοί ή αρνητικοί ενισχυτές, π.χ. επιβράβευση ή ποινή).(Κόμης, 2004)  

Ο συμπεριφορισμός σαν ρεύμα έχει ασκήσει μεγάλη και σημαντική επίδραση στη 
διαμόρφωση του χώρου του εκπαιδευτικού λογισμικού, μάλιστα οι πρώτες κατηγορίες 
εκπαιδευτικού λογισμικού είχαν καθαρά συμπεριφοριστικό χαρακτήρα. Δύο από αυτές 
είναι το διδακτικό λογισμικό και το λογισμικό άσκησης- εξάσκησης, τα οποία 
χρησιμοποιούνται κατά κόρον στο Νηπιαγωγείο και γενικά στις μικρές ηλικίες. (Κόμης, 
2004) 

Εποικοδομισμός 

Ο εποικοδομισμός ή οικοδομισμός είναι μια θεωρία μάθησης που βασίζεται σε μεγάλο 
βαθμό στη θεωρία του Piaget. Οι θέσεις του αυτές έχουν επηρεάσει σημαντικά το 
σχεδιασμό εκπαιδευτικών εφαρμογών των Τ.Π.Ε. με πρώτο και πιο χαρακτηριστικό 
παράδειγμα το παιδαγωγικό ρεύμα της γλώσσας προγραμματισμού LOGO. Σύμφωνα με τη 
θεωρία του Piaget η ανάπτυξη της λογικής σκέψης του παιδιού είναι μια εξελικτική 
διαδικασία που διαμορφώνεται μέσα από χρονολογικά στάδια, μέχρι 2 ετών το 
αισθησιοκινητικό, από 2 ως 7 της προσυλλογιστικής σκέψης, από 7 ως 12 των 
συγκεκριμένων πράξεων και από 12 ετών το στάδιο των λογικών τυπικών πράξεων. Σε κάθε 
στάδιο αντιστοιχούν οι ανάλογες έννοιες που μπορεί να αποκτήσει το παιδί και οι ανάλογες 
δραστηριότητες που μπορεί να πραγματοποιήσει.  
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Βασική αρχή του εποικοδομισμού είναι ότι η γνώση του κόσμου οικοδομείται από το ίδιο 
το άτομο με ενεργητικό τρόπο. Το εννοιολογικό αυτό πλαίσιο προσδιορίζει τη βασική 
μεθοδολογία για το σχεδιασμό μαθησιακών περιβαλλόντων με υπολογιστές όπου οι 
εκπαιδευτικές εφαρμογές των Τ.Π.Ε. πρέπει να υποστηρίζουν την οικοδόμηση της γνώσης, 
να επιτρέπουν διερευνήσεις, να υποστηρίζουν τη μάθηση μέσω πράξης και να αποτελούν 
νοητικούς συνεργάτες (Κόμης, 2004). 

Κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες 

Η κύρια κριτική στις παραπάνω θεωρίες προέρχεται από αυτούς που δίνουν έμφαση στο 
πολιτισμικό και κοινωνικό πλαίσιο ανάδυσης των γνωστικών διεργασιών. Απόψεις οι οποίες 
εντάσσονται στην κοινωνικοπολιτισμική θεώρηση της μάθησης, η οποία βασίζεται στις 
πρόσφατες θεωρητικές προσεγγίσεις του Bruner και κυρίως στη σοβιετική ψυχολογική σχο-
λή (Κόμης, 2004).  

Όλες οι έρευνες που βασίζονται στις απόψεις του Vygotsky, υποστηρίζουν ότι η σκέψη α-
ναπτύσσεται στα πλαίσια συνεργατικών δραστηριοτήτων ανάμεσα σε παιδιά και ενήλικους 
τονίζοντας το ρόλο της διαδικασίας του πλαισίου στηρίγματος και το ρόλο της κοινωνικής 
αλληλεπίδρασης. Η θεωρία του Vygotsky εστιάζει την προσοχή της στην αιτιακή σχέση ανά-
μεσα στην κοινωνική αλληλεπίδραση και την ατομική γνωστική αλλαγή. Βασική έννοια της 
είναι «η ζώνη της επικείμενης ανάπτυξης» που προσδιορίζει την απόσταση μεταξύ φαινο-
μενικού και πραγματικού γνωστικού δυναμικού, δηλαδή αυτό που το παιδί δεν μπορεί να 
κάνει μόνο του «σήμερα» αλλά το πετυχαίνει με τη βοήθεια των ενηλίκων ή σε συνεργασία 
με πιο ικανούς συνομήλικους τώρα και αυτό θα είναι σε θέση να το εκτελέσει αυτόνομα 
«αύριο» (Vygotsky, 1997). 

Η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με Τ.Π.Ε. 

Η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου που αξιοποιεί και τις Τ.Π.Ε. προϋποθέτει την 
προσέγγιση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως νοητικού εργαλείου και το σχεδιασμό κατάλ-
ληλων δραστηριοτήτων, ώστε να καθίσταται δυνατή η ενεργή νοητική συμμετοχή του μα-
θητή στη μαθησιακή διαδικασία. Είναι σημαντικό να τονισθεί σε αυτό το σημείο ότι στη 
σχεδίαση τέτοιων σεναρίων δεν χρησιμοποιείται ο υπολογιστής για να εκτελεστούν δρα-
στηριότητες οι οποίες είναι δυνατόν να υλοποιηθούν ικανοποιητικά και χωρίς υπολογιστή. 
Επίσης, η οργάνωση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου δεν αφορά μόνο στη σχεδίαση μιας σει-
ράς δραστηριοτήτων βασισμένων σε ένα ή περισσότερα επιλεγμένα λογισμικά αλλά αποτε-
λεί βαθύτερη διείσδυση στην εκπαιδευτική πρακτική. Αναφέρεται κυρίως στην ανάλυση της 
εκπαιδευτικής μεθόδου και της στρατηγικής σύμφωνα με την οποία προτείνεται να εφαρ-
μοσθούν οι δραστηριότητες. Επιπρόσθετα, το σενάριο πρέπει να είναι σχεδιασμένο με ευέ-
λικτο τρόπο ώστε να επιτρέπει παρέμβαση και αλλαγή από μέρους του μαθητή και του εκ-
παιδευτικού, ώστε να είναι δημιουργική η χρήση του σε πολλαπλές περιπτώσεις (Δαγδιλέ-
λης, 2010). 

Ο βασικός σκοπός ενός εκπαιδευτικού σεναρίου με χρήση Τ.Π.Ε. είναι η επίτευξη των μα-
θησιακών και γνωστικών στόχων του με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. Ειδικό-
τερα αποσκοπείται οι μαθητές να αναζητούν, να συλλέγουν, να επιλέγουν, να επεξεργάζο-
νται και να παρουσιάζουν την πληροφορία με χρήση των Τ.Π.Ε.. Με αυτό τον τρόπο απο-
κτούν δεξιότητες στη συλλογή και επεξεργασία δεδομένων αλλά και στη χρήση τους για την 
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επίλυση προβλημάτων. Επίσης, καθώς οι δραστηριότητες τέτοιων σεναρίων υλοποιούνται 
ομαδικά, τα παιδιά κοινωνικοποιούνται και καλλιεργούν το ομαδικό πνεύμα. 

Περιγραφή της δραστηριότητας/σεναρίου 

Το παρακάτω σενάριο στηρίζεται στις αρχές του εποικοδομητισμού (η εποικοδομητική 
προσέγγιση διδασκαλίας περιλαμβάνει 5 φάσεις (στάδια): του προσανατολισμού, της ανά-
δειξης των ιδεών των μαθητών, της αναδόμησης των ιδεών, της εφαρμογής των νέων ιδε-
ών, της ανασκόπησης) και στις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky (Vygotsky, 
1997). Στόχος της μάθησης είναι η τροποποίηση των γνώσεων που ήδη υπάρχουν. Στόχος 
της διδασκαλίας είναι η δημιουργία κατάλληλου και πλούσιου περιβάλλοντος με το οποίο 
αλληλεπιδρούν οι μαθητές. Η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσα από δραστηριότητες διερεύνη-
σης, ανακάλυψης, έρευνας-πειραματισμού και επίλυσης προβλημάτων.  

Η νηπιαγωγός κατέχει τη χρήση των εκπαιδευτικών λογισμικών που χρησιμοποιεί, κι έχει 
προετοιμάσει κατάλληλα το ηλεκτρονικό υλικό της (λογισμικά, σχετικές ιστοσελίδες ή ιστο-
λόγια). Επίσης, έχοντας επισημάνει τις ικανότητες και τις αδυναμίες των παιδιών στην επα-
φή τους με τον Η/Υ, έχει σχεδιάσει τη διδακτική προσέγγιση ώστε να συμβάλλει στη διεύ-
ρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών όλων των παιδιών. Η νηπιαγωγός προτρέπει κάθε 
παιδί να παίρνει το λόγο, να αναλαμβάνει πρωτοβουλίες, το ενθαρρύνει να εξερευνά και να 
ανακαλύπτει. Αναλαμβάνει ρόλο οδηγητή και διαμεσολαβητή στη μαθησιακή προσπάθεια 
όλων των παιδιών. Στέκεται βοηθός και συμπαραστάτης σε κάθε βήμα, κάθε παιδιού. 

Συμβατότητα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών: Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι συμβα-
τό με το ΔΕΠΠΣ για το Νηπιαγωγείο (2003) καθώς δίνει έμφαση στη διαθεματικότητα και 
την ολιστική αντιμετώπιση της γνώσης, λαμβάνοντας υπόψη τα ενδιαφέροντα των παιδιών 
και αξιοποιώντας θετικά τις προηγούμενες μαθησιακές και κοινωνικές τους εμπειρίες. Οι 
δραστηριότητες και τα λογισμικά που χρησιμοποιούνται στο σενάριο αυτό παρέχουν κα-
τάλληλες ευκαιρίες στα παιδιά να αναπτύσσουν τη γλώσσα, την επικοινωνία και να αξιο-
ποιούν τη τεχνολογία. Δίνεται η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τον υπολογιστή ως επο-
πτικό μέσο διδασκαλίας, ως γνωστικό διερευνητικό εργαλείο, και ως εργαλείο επικοινωνίας 
και αναζήτησης πληροφοριών στο πλαίσιο των καθημερινών σχολικών τους δραστηριοτή-
των. (ΑΠΣ/ΔΕΠΠΣ, 2003:1720). 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Από τις θεματικές ενότητες που προβλέπει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
για το νηπιαγωγείο εμπλέκονται οι εξής: γλώσσα, μαθηματικά, μελέτη περιβάλλοντος και 
πληροφορική. 

Διάρκεια: 5 διδακτικές ώρες (Οι δραστηριότητες μέσα στην τάξη του νηπιαγωγείου έχουν 
διάρκεια περίπου είκοσι λεπτά. Η διάρκειά τους ωστόσο μπορεί να μειωθεί ή και να αυξη-
θεί ανάλογα με το ενδιαφέρον που θα δείξουν τα νήπια κατά την συμμετοχή τους). 

Σκοπός – στόχοι: Σκοπός είναι τα παιδιά να συλλέξουν πληροφορίες για το χωριό τους και 
να τις παρουσιάσουν. Οι επιμέρους στόχοι, σύμφωνα με το ΔΕΠΠΣ (2003) είναι:  
Παιδί και Γλώσσα (Προφορική επικοινωνία): να βελτιώσουν και να εμπλουτίσουν τον προ-
φορικό τους λόγο, να περιγράψουν τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του χωριού τους (σπίτια, 
μαγαζιά κλπ), να υπαγορεύσουν λεζάντες φωτογραφιών. Παιδί και μαθηματικά: να απα-
ριθμήσουν, να προσανατολιστούν στο χάρτη. Ανθρωπογενές Περιβάλλον και Αλληλεπίδρα-
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ση: να αναπτύξουν την αυτοεκτίμηση τους, να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας, να κα-
τανοήσουν την αξία της ομαδικής εργασίας, να γνωρίσουν το εγγύς ανθρωπογενές περι-
βάλλον, να αναπτύξουν τη γλώσσα και την επικοινωνία και να αξιοποιήσουν την τεχνολογί-
α, να εξοικειωθούν με βασικές ερευνητικές διαδικασίες, να αντιληφθούν την αλληλεπίδρα-
ση του περιβάλλοντος με τις δραστηριότητες του ανθρώπου, να ευαισθητοποιηθούν στις 
ομορφιές του τόπου τους. Παιδί και Πληροφορική: να ταυτίσουν τον υπολογιστή με μια 
μηχανή που βοηθάει τον άνθρωπο στην εργασία του και που μπορεί να τον χρησιμοποιήσει 
για παιχνίδι και διασκέδαση, να εντοπίσουν γράμματα και αριθμούς στο πληκτρολόγιο, να 
αναπτύξουν βασικές δεξιότητες ως προς τις ΤΠΕ, να αξιοποιήσουν το διαδίκτυο με χρήση 
φυλλομετρητών και μηχανών αναζήτησης (εικόνες και αναζήτηση πληροφορίας), να εκ-
φραστούν με δημιουργικό τρόπο, χρησιμοποιώντας λογισμικά σχεδίασης και επεξεργασίας, 
αναπαραγωγής, καταγραφής εικόνας και ήχου, να γνωρίσουν και να εξοικειωθούν με λογι-
σμικά γενικής χρήσης. 
 
Προϋπάρχουσα γνώση των μαθητών: Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το περιβάλλον του 
χωριού τους, γνωρίζουν τους κατοίκους και τις ασχολίες τους. Επίσης είναι εξοικειωμένα με 
τον χάρτη και την υδρόγειο σφαίρα και μπορούν να αναγνωρίσουν σύμβολα στο χάρτη και 
να περιγράψουν διαδρομές. 
Στον τομέα των νέων τεχνολογιών, γνωρίζουν την χρήση του Η/Υ καθώς και του ποντικιού 
και είναι εξοικειωμένα με τις βασικές δεξιότητες χειρισμού του (επιλογή, σύρσιμο εικόνας) 
καθώς και με τα λογισμικά παρουσίασης και επεξεργασίας κειμένου. 
 
Λογισμικά που χρησιμοποιήθηκαν:  

Το λογισμικό οπτικοποίησης Google Earth, το οποίο μας επιτρέπει να μεταβαίνουμε οπου-
δήποτε στη γη και να βλέπουμε δορυφορικές εικόνες, χάρτες, έδαφος, τρισδιάστατα κτίρια, 
από γαλαξίες στο μακρινό διάστημα μέχρι φαράγγια στον ωκεανό. Με τη βοήθεια του λογι-
σμικού μπορούμε να εξερευνήσουμε πλούσιο γεωγραφικό περιεχόμενο, να ανακαλύψουμε 
μέρη ή να βρούμε σημεία που μας ενδιαφέρουν, να τα αποθηκεύσουμε και να τα μοιρα-
στούμε με άλλους. 

Το πρόγραμμα παρουσίασης PowerPoint, το οποίο είναι ένα πολυμεσικό εργαλείο, που ε-
νισχύει και αναπτύσσει τις γνωστικές δομές των παιδιών. Η δημιουργία πολυμέσων και η 
εξοικείωση με αυτά ενθαρρύνει τη χρήση πολλαπλών τρόπων αναπαράστασης (με εικόνες, 
ήχους, κίνηση και βίντεο) σε αντίθεση με την παραδοσιακή διδασκαλία.  

Ο επεξεργαστής κειμένου (Word), ο οποίος είναι μια ειδική κατηγορία λογισμικού που χρη-
σιμοποιείται για την παραγωγή, τροποποίηση, σελιδοποίηση και επικοινωνία κειμένων σε 
ψηφιακή μορφή. 

Οργάνωση τάξης και υλικοτεχνική υποδομή : Στην τάξη υπάρχει γωνιά ηλεκτρονικού υπο-
λογιστή, με εκτυπωτή, με σύνδεση στο διαδίκτυο και με εγκατεστημένα τα παραπάνω λογι-
σμικά, όπου δούλεψαν τα παιδιά ως μεικτή ομάδα (νήπια- προνήπιο) των 3 ατόμων.  
Άλλα υλικά/εργαλεία που χρησιμοποιήθηκαν: Tο λογισμικό Audacity για την επεξεργασία 
του ήχου, ψηφιακή φωτογραφική μηχανή, χαρτιά μεγέθους Α4 και μαρκαδόροι. 

 Πορεία Διδασκαλίας: 
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1ο βήμα: Στάδιο προσανατολισμού (αφόρμηση): Η νηπιαγωγός έθεσε ως θέμα συζήτησης 
τους ψηφιακούς χάρτες με αφορμή μια πρόσφατη προσωπική της εμπειρία. Στη συνέχεια 
οδήγησε τα παιδιά στη γωνιά του υπολογιστή όπου είχε τεθεί σε λειτουργία το λογισμικό 
Google Earth. 

2ο βήμα: Στάδιο ανάδειξης αντιλήψεων των παιδιών: Η νηπιαγωγός ζήτησε από τα παιδιά 
να βρούνε την Ελλάδα πάνω στη γη αλλά τα παιδιά δυσκολεύτηκαν να τη βρουν. Έτσι απο-
φασίσανε μετά από παρότρυνση της νηπιαγωγού να γράψουν στην «αναζήτηση» το όνομα 
του χωριού τους. Στη συνέχεια κάνανε ζουμ στο χάρτη (εικόνα 1) και τα παιδιά άρχισαν να 
αναζητούν γνωστά τους σημεία όπως το σχολείο και το σπίτι.  

Εικόνα 1: Στιγμιότυπο οθόνης από το Google Earth, όπου φαίνεται το Μεγάλο Χωριό 

3ο βήμα: φωτογραφίες του χωριού (αναδόμηση): Στη διάρκεια της επεξεργασίας του χάρτη 
τα παιδιά παρατήρησαν τις φωτογραφίες που έχουν επισυναφθεί από διάφορους χρήστες 
και τις πάτησαν για να τις δουν. Βλέποντας τες παρατήρησαν ότι δεν αντιστοιχούσαν όλες 
οι φωτογραφίες με το σημείο που ήταν τοποθετημένες και τότε η νηπιαγωγός πρότεινε να 
τοποθετήσουν εκείνοι τις κατάλληλες φωτογραφίες. Ακολούθησε συζήτηση για το τι έχει το 
χωριό και θα μπορούσαμε να το φωτογραφίσουμε και να το βάλουμε στο Google Earth. Τα 
παιδιά υπαγόρευσαν στη νηπιαγωγό και έγραψε μια λίστα στον επεξεργαστή κειμένου με 
αυτά που θα φωτογράφιζαν τα παιδιά και την εκτύπωσε. Τέλος πήραν την ψηφιακή μηχανή 
και τη λίστα για να τσεκάρουν ό,τι θα φωτογράφιζαν και κάνανε μια βόλτα στο χωριό φω-
τογραφίζοντας, τσεκάροντας και συμπληρώνοντας τη λίστα. Παράλληλα τα παιδιά συζη-
τούσανε για τις δουλειές που κάνουν οι κάτοικοι του χωριού. Όταν επέστρεψαν μετέφεραν 
με τη βοήθεια της νηπιαγωγού τις φωτογραφίες στον υπολογιστή και συμπλήρωσαν τη λί-
στα με τις καταγραφές που είχαν κάνει (εικόνα 2), γράφοντας πόσα ήταν αυτά που έχει το 
χωριό τους. 
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4ο βήμα: δημιουργία προβολής παρουσίασης (εφαρμογή και ανασκόπηση): Τέλος, η νηπια-
γωγός ενθάρρυνε τα παιδιά να σκεφτούν τι άλλο θα μπορούσαν να κάνουν με τις φωτο-
γραφίες που τράβηξαν, εκτός από το να τις ενσωματώσουν ως αρχεία εικόνων στο Google 
Earth, και τα παιδιά αποφάσισαν να τις κάνουν ένα βίντεο (όπως είχαν κάνει και παλιότερα) 
και να το παρουσιάσουν στους γονείς τους. Έτσι με τη βοήθεια της νηπιαγωγού, η οποία 
τοποθετούσε τις φωτογραφίες στις διαφάνειες, τα παιδιά αντέγραψαν από τη λίστα που 
είχαν εκτυπωμένη τον τίτλο της κάθε εικόνας και έφτιαξαν μια παρουσίαση με τις φωτο-
γραφίες (εικόνα 3). Στη συνέχεια η νηπιαγωγός ηχογράφησε τα παιδιά καθώς εξηγούσαν τι 
απεικονίζουν οι φωτογραφίες, πρόσθεσε το ηχογραφημένο αρχείο στην παρουσίαση, και 
έφτιαξε ένα βίντεο για το «Μεγάλο μας Χωριό». 

Εικόνα 2: Στιγμιότυπο οθόνης με τη λίστα που συμπλήρωσαν τα παιδιά στον επεξεργαστή 
κειμένου 

 

 

 

 

 

 

 

 

Εικόνα 3: Στιγμιότυπο οθόνης από την προβολή παρουσίασης με το βίντεο που έφτιαξαν τα 
παιδιά 
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https://www.dropbox.com/s/en22i7holv46of8/to%20megalo%20mas%20chorio.swf


Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Σεναρίου 

Όσον αφορά τον επιδιωκόμενο σκοπό τα παιδιά διεξήγαγαν μια εκτενή έρευνα για το 
χωριό τους, κατέγραψαν και παρουσίασαν τα αποτελέσματα της. Σχετικά με τους 
επιμέρους στόχους που αφορούσαν τον προφορικό λόγο, τα μαθηματικά, το περιβάλλον 
επιτεύχθηκαν σε μεγάλο βαθμό και σχετικά με τις ΤΠΕ τα παιδιά δεν αντιμετώπισαν κανένα 
πρόβλημα στη χρήση του υπολογιστή και των λογισμικών.  

Έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον καθώς το θέμα αφορούσε τον τόπο που μένουν, το χωριό 
τους. Συμμετείχαν με ευχαρίστηση σε όλες τις δραστηριότητες και έδειξαν να 
εντυπωσιάζονται περισσότερο από το λογισμικό διερεύνησης, ανακάλυψης και 
οπτικοποίησης Google Earth. Αυτό το λογισμικό έδωσε τη δυνατότητα στα παιδιά να δουν 
χαρτογραφημένο το χωριό τους και μάλιστα με τέτοιο τρόπο ώστε να διακρίνουν γνωστά 
τους κτήρια. Συγκεκριμένα εντόπισαν το σχολείο και την εκκλησία και ακολουθώντας με το 
δάκτυλο τους το δρόμο εντόπισαν και τα σπίτια τους. Αυτή η δυνατότητα δεν υπήρχε με 
τον απλό αναλογικό χάρτη της τάξης, καθώς εκεί εντόπισαν μόνο τη θέση του χωριού.  

Τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με τη χρήση του PowerPoint καθώς είχαν δουλέψει ξανά 
με παρόμοιο τρόπο, συλλέγοντας πληροφορίες, δημιουργώντας βίντεο και 
παρουσιάζοντας το σε γονείς ή μαθητές του συστεγαζόμενου Δημοτικού. Η 
ηχογράφηση ήταν μια διαδικασία που τους προκάλεσε ιδιαίτερο ενδιαφέρον, τη 
διασκέδασαν και ήταν πρόθυμα να επαναλάβουν ότι έκριναν ότι δεν ειπώθηκε σωστά.  

Γενικά η εφαρμογή του σεναρίου ήταν μια ευχάριστη διαδικασία η οποία έδωσε νέες 
δυνατότητες στη μαθησιακή διαδικασία τόσο για τα νήπια όσο και για τη νηπιαγωγό 
και αποτέλεσε μια δημιουργική και ευχάριστη εμπειρία. 
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Η αναγνώριση και η διερεύνηση των χρωμάτων με τη βοήθεια 
του λογισμικού GCompris 

Τσέου Ελένη 
Νηπιαγωγός ΠΕ60 

etseou@nured.auth.gr 

Περίληψη 

Το παρόν εκπαιδευτικό σενάριο επιχειρεί μία ολοκληρωμένη διδακτική προσέγγιση του 
χρώματος, η οποία ξεκινάει από το βασικό στόχο της αναγνώρισης χρωμάτων και συνεχίζει 
με τον πειραματισμό και τη διερεύνηση της δημιουργίας διαφορετικών τόνων και αποχρώ-
σεων. Η διδακτική αυτή προσέγγιση ολοκληρώνεται με τις δραστηριότητες ανάμιξης χρω-
μάτων φωτός οι οποίες έρχονται σε σύγκρουση με τις προηγούμενες δραστηριότητες ανά-
μιξης χρωμάτων ύλης. Για την επίτευξη των στόχων αυτών επιλέχθηκε η μέθοδος της ομα-
δοσυνεργατικής διδασκαλίας και της εννοιολογικής αλλαγής. Χρησιμοποιήθηκε το λογισμι-
κό Gcompris. Τα αποτελέσματα δείχνουν ότι τα παιδιά μπορούν να αντιληφθούν ότι το 
χρώμα δεν αποτελεί μία σταθερή και αμετάβλητη ιδιότητα των αντικειμένων αλλά εξαρτά-
ται από το φως με το οποίο φωτίζονται.  

Λέξεις-κλειδιά: Διαθεματική προσέγγιση, χρώμα, Gcompris.  

Εισαγωγή 

Η έντονη παρουσία του χρώματος στην καθημερινή μας ζωή καθιστά το θέμα αυτό ιδιαίτε-
ρα ενδιαφέρον για τα παιδιά. Στο νηπιαγωγείο τα παιδιά έρχονται σε συχνή επαφή με τη 
χρήση χρωμάτων σε διάφορα γνωστικά αντικείμενα π.χ. στα μαθηματικά ταξινομούν αντι-
κείμενα διαφορετικών χρωμάτων, στη γλώσσα μαθαίνουν να αναγνωρίζουν και να γράφουν 
διάφορα χρώματα και στα εικαστικά ζωγραφίζουν με διάφορα χρώματα και υλικά. Στις πε-
ριπτώσεις αυτές το χρώμα αντιμετωπίζεται ως ιδιότητα των αντικειμένων. Η αντιμετώπιση 
αυτή πιθανόν συνδέεται με την ενίσχυση του σχήματος χρώμα-ύλη σύμφωνα με το οποίο 
το φως και το χρώμα είναι ανεξάρτητες φυσικές οντότητες (Galili & Hazan 2000). Τα παιδιά 
πολύ λίγες φορές συνδέουν το χρώμα με το φως από μόνα τους. Θεωρούν ότι το χρώμα των 
αντικειμένων δεν εξαρτάται από το φως και ότι αυτό αποτελεί μια ιδιότητα που έχουν τα 
αντικείμενα (Guesne 1993, σ.24). Ωστόσο τα χρώματα των σωμάτων είναι ιδιότητες του 
φωτός και αποτέλεσμα της σχέσης ανάμεσα στο φως, στα αντικείμενα και στο οπτικό-
νευρικό σύστημα μας (Τσιτουρίδου 2003).  

Για την ανακατασκευή του σχήματος χρώμα- ύλη απαιτούνται εμπειρίες μίξης χρώματος –
φως, έτσι ώστε αρχικά να προκληθεί σύγκρουση ανάμεσα στις καινούριες εμπειρίες και στις 
παλιές εμπειρίες μίξης χρώματος-ύλη και στη συνέχεια αυτές να αποσαφηνισθούν (Olivieri, 
Torosantucci & Vicentini 1998). Σύμφωνα με την Χαραλαμποπούλου (2001, σ.141), το χρώ-
μα-φως και το χρώμα –ύλη, παρά τη διαφοροποίηση τους έχουν παράλληλα και μία στενή 
σχέση, η οποία φαίνεται «όταν οι νόμοι των χρωμάτων στη φυσική προσφέρουν συγκεκρι-
μένες υποδείξεις και ερμηνείες για τους χρωματικούς τόνους, τις χρωματικές συσχετίσεις 
και γενικότερα για την αισθητική αντίληψη στην τέχνη». Η σχέση αυτή αναδεικνύει καινού-
ριες προοπτικές για τη διδασκαλία του χρώματος.  

1976

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Τίτλος Σεναρίου 

Η αναγνώριση και η διερεύνηση των χρωμάτων στο λογισμικό Gcompris 

Χρονισμός και διάρκεια 

Η κάθε δραστηριότητα διαρκεί περίπου 45΄. Το σύνολο των δραστηριοτήτων του σεναρίου 
σχεδιάζεται να υλοποιηθεί στη διάρκεια δύο εβδομάδων.  

Συμβατότητα με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ 

Το διδακτικό σενάριο είναι συμβατό με το Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ του Νηπιαγωγείου γιατί δια-
χέεται σε διάφορες γνωστικές περιοχές του αναλυτικού προγράμματος: Γλώσσα, Μελέτη 
περιβάλλοντος, Μαθηματικά, Δημιουργία και Έκφραση Πληροφορική. Με τον τρόπο αυτό 
προάγεται η ολιστική ανάπτυξη των παιδιών. Οι δραστηριότητες οι οποίες πραγματοποιού-
νται έχουν νόημα και σκοπό. Επιπλέον δίνεται η δυνατότητα στα παιδιά να εξοικειωθούν με 
τις βασικές λειτουργίες του ΗΥ και να έρθουν σε επαφή με τη χρήση του ως εποπτικό μέσο 
διδασκαλίας και ως εργαλείο δημιουργίας, έκφρασης και ανακάλυψης.  

Οργάνωση διδασκαλίας- Υλικοτεχνική υποδομή- Τεκμηρίωση χρήσης του εκπαιδευτικού 
λογισμικού 

Τα παιδιά χωρίζονται σε ομάδες των 4 ατόμων μικτής ικανότητας. Για την πραγματοποίηση 
των δραστηριοτήτων απαιτείται Η/Υ και εγκατάσταση του λογισμικού Gcompris. Το Gcom-
pris είναι ένα ελεύθερο λογισμικό με εκπαιδευτικό προσανατολισμό καθοδηγούμενης διε-
ρεύνησης και ανακάλυψης. Βασίζεται κυρίως στις εποικοδομητικές θεωρίες. Περιλαμβάνει 
δραστηριότητες ανακάλυψης του υπολογιστή (πληκτρολόγιο, ποντίκι), άλγεβρας (πίνακας 
μνήμης, αρίθμηση, είδωλα γεωμετρικών σχημάτων), ΦΕ (ο κύκλος του νερού, ηλεκτρικά 
κυκλώματα), γεωγραφίας (τοποθέτησε τις χώρες στον χάρτη), παιχνιδιών στρατηγικής (σκά-
κι, μνημονικές τεχνικές, sudoku), ανάγνωσης, εκμάθησης της ώρας, παζλ με διάσημους πί-
νακες ζωγραφικής. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλει στην προσέγγιση πολλών γνωστικών α-
ντικειμένων και στην εξάσκηση βασικών δεξιοτήτων. Περιλαμβάνει φιλικό περιβάλλον διε-
παφής με καλαίσθητα γραφικά και κατάλληλη οργάνωση των δραστηριοτήτων.  

Μέθοδος Διδασκαλίας - Ρόλος Εκπαιδευτικού 

Στο συγκεκριμένο διδακτικό σενάριο χρησιμοποιείται η ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδα-
σκαλίας. Στις περισσότερες δραστηριότητες επιλέγεται η προσέγγιση της καθοδηγούμενης 
ανακάλυψης και διερεύνησης. Υιοθετείται το μοντέλο του εποικοδομητισμού και των κοι-
νωνικοπολιτισμικών προσεγγίσεων. Εξαίρεση μπορεί να θεωρηθεί η δραστηριότητα της 
αναγνώρισης των χρωμάτων στην οποία χρησιμοποιείται η προσέγγιση της εξάσκησης και 
της πρακτικής. Η συγκεκριμένη δραστηριότητα φαίνεται ότι συνδέεται με το συμπεριφορι-
στικό μοντέλο. Σε όλες τις δραστηριότητες ο/η εκπαιδευτικός οργανώνει και συντονίζει το 
χωρισμό των παιδιών σε ομάδες. Ο ρόλος της είναι υποστηρικτικός, ενθαρρυντικός και δια-
μεσολαβητικός.  

Στόχοι ως προς το Γνωστικό Αντικείμενο 
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Μελέτη Περιβάλλοντος 

• Να διακρίνουν τα χρώματα μεταξύ τους  

• Τα παιδιά να κατανοήσουν την επίδραση του φωτός στα χρώματα των αντικειμένων και 
να διερευνήσουν την ανάμιξη των χρωμάτων του φωτός.  

Γλώσσα 

• Να μάθουν την ονομασία των χρωμάτων 

• Να περιγράφουν τις εμπειρίες τους και να παίρνουν πληροφορίες χρησιμοποιώντας 
πηγές στις οποίες συνυπάρχουν γραπτός λόγος και εικόνα  

Μαθηματικά 

• Να αναπαράγουν μία διαδοχή με ποιοτικά κριτήρια  

Δημιουργία και έκφραση 

• Να δημιουργήσουν διαφορετικούς τόνους χρωμάτων στη ζωγραφική  

• Να πειραματιστούν με την ανάμιξη των χρωμάτων ζωγραφικής  

Τεχνολογικοί Στόχοι 

• Να χρησιμοποιούν κατάλληλο λογισμικό όπως το Gcompris για να πραγματοποιήσουν 
δραστηριότητες εξερεύνησης και επίλυσης απλών προβλημάτων. 

Μαθησιακοί στόχοι 

• Να αναπτύξουν ικανότητες συνεργασίας 

• Να κατανοούν την αξία της ομαδικής εργασίας και της από κοινού ανακάλυψης 

Προαπαιτούμενες γνώσεις 

• Τα παιδιά είναι εξοικειωμένα με το χειρισμό του ποντικιού (λειτουργία πατήματος, 
«σύρε κι άσε» κ.α.).  

Περιγραφή Σεναρίου 

1η δραστηριότητα: Αναγνώριση χρωμάτων 

Αρχικά γίνεται η διερεύνηση της γνώσης των παιδιών σχετικά με την αναγνώριση των χρω-
μάτων στην καθημερινή ζωή. Στη συνέχεια χρησιμοποιούμε το λογισμικό Gcompris. Μετα-
βαίνουμε στις δραστηριότητες ανακάλυψης και από εκεί στις δραστηριότητες με τα χρώμα-
τα. Στη συνέχεια επιλέγουμε τη δραστηριότητα «Κάνε κλικ στο σωστό χρώμα». Στο επίπεδο 
1 τα παιδιά καλούνται να αναγνωρίσουν το σωστό χρώμα (μπλε, κόκκινο, κίτρινο, πράσινο, 
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μαύρο, άσπρο) που ακούνε επιλέγοντας μία από τις χρωματιστές πάπιες. Σε κάθε επιλογή 
τους ακούγεται ποιο χρώμα επέλεξαν και επομένως μπορούν να διορθώσουν μόνοι τους το 
λάθος τους. Στο 2ο επίπεδο προστίθενται και άλλα χρώματα (γκρι, πορτοκαλί, καφέ, μωβ). 
Όταν η δραστηριότητα επαναλαμβάνεται αλλάζει η σειρά των χρωμάτων στις πάπιες ώστε 
αφενός να διατηρείται αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών και αφετέρου τα παιδιά να α-
ναζητούν από την αρχή το σωστό χρώμα και όχι απλώς να απομνημονεύουν τη θέση του. 
Για την αξιολόγηση της δραστηριότητας αυτής δημιουργείται φύλλο εργασίας όπου ζητείται 
να κυκλώσουν κάθε φορά διαφορετικό χρώμα.  

2η δραστηριότητα: Αναπαραγωγή μοτίβων 

Ως έναυσμα χρησιμοποιείται η γωνιά του οικοδομικού υλικού στην οποία μερικά παιδιά 
κατασκευάζουν τρενάκια με μία ορισμένη διαδοχή χρωμάτων. Στη συνέχεια μεταβαίνουμε 
στη γωνιά των εικαστικών όπου ζητείται από τα παιδιά να δημιουργήσουν διατάξεις χρω-
μάτων με βάση τον τόνο τους (π.χ. από το πιο ανοιχτό στο πιο σκούρο). Στη συνέχεια προ-
σπαθούν να αναπαράγουν ένα συγκεκριμένο μοτίβο χρωμάτων με τη βοήθεια του λογισμι-
κού Gcompris (βλ. παράρτημα εικ.1). Συγκεκριμένα, μεταβαίνουμε στις δραστηριότητες α-
νακάλυψης και από εκεί στις δραστηριότητες με τα χρώματα. Στη συνέχεια επιλέγουμε τη 
δραστηριότητα «Μωσαϊκό χρωμάτων». Στο επίπεδο 1 ζητείται από τα παιδιά να ξαναφτιά-
ξουν στη δεξιά πλευρά της οθόνης την ακολουθία 8 χρωμάτων που βλέπουν στην αριστερή 
πλευρά επιλέγοντας από τα χρώματα που βλέπουν στο κάτω μέρος της οθόνης. Στο επίπεδο 
2 αυξάνονται τα χρώματα που περιλαμβάνονται στην ακολουθία (12 χρώματα). Στα επίπε-
δα 3 όχι μόνο αυξάνονται τα χρώματα (18) αλλά επιπλέον μερικά τετράγωνα αποτελούνται 
από δύο χρώματα. Στα επίπεδα 4, 5 και 6 μερικά τετράγωνα αποτελούνται από τέσσερα 
χρώματα. Στην επανάληψη της δραστηριότητας αλλάζει η σειρά των χρωμάτων.για την α-
ξιολόγηση της δραστηριότητας τα παιδιά κατασκευάζουν ένα βραχιόλι για τη μαμά τους 
στο οποίο ζωγραφίζουν τις χάντρες του επαναλαμβάνοντας μία συγκεκριμένη διαδοχή 
χρωμάτων την οποία παρατηρούν.  

3η δραστηριότητα: Ανάμιξη χρωμάτων ζωγραφικής 

Ένα παιδί ζωγραφίζει στο καβαλέτο όπου υπάρχουν μπογιές μόνο με τα βασικά χρώματα 
και ζητάει το καφέ χρώμα για να φτιάξει ένα δέντρο. Αναρωτιόμαστε αν μπορούμε να το 
φτιάξουμε μόνοι μας και πώς. Μία ομάδα παιδιών διερευνά στη γωνιά των εικαστικών την 
ανάμιξη διαφόρων χρωμάτων ζωγραφικής με δακτυλομπογιές. Μία άλλη ομάδα παιδιών 
πραγματοποιεί αντίστοιχη διερεύνηση με τον ΗΥ. Συγκεκριμένα χρησιμοποιούμε το λογι-
σμικό Gcompris (βλ. παράρτημα, εικ.2). Μεταβαίνουμε στις δραστηριότητες ανακάλυψης 
και από εκεί στις δραστηριότητες με τα χρώματα. Στη συνέχεια επιλέγουμε τη δραστηριότη-
τα «Ανάμιξη χρωμάτων ζωγραφικής». Τα παιδιά προσθέτουν και αφαιρούν ποσότητες από 
3 χρώματα ζωγραφικής μέχρι να πετύχουν το αποτέλεσμα που βλέπουν. Περιλαμβάνονται 4 
επίπεδα. Όταν δεν επιτυγχάνεται η προσπάθεια δίνεται ανατροφοδότηση, την οποία δια-
βάζει η νηπιαγωγός. Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης οι δύο ομάδες των παιδιών που ερ-
γάζονται σε διαφορετικές γωνιές καταγράφουν τα αποτελέσματα της διερεύνησης τους με 
τη βοήθεια της νηπιαγωγού. Στο τέλος τα παρουσιάζουν στην ολομέλεια. Τα παιδιά συγκρί-
νουν τα αποτελέσματα μεταξύ τους και καταλήγουν σε συμπεράσματα.  
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4η δραστηριότητα: Ανάμιξη χρωμάτων φωτός 

Η νηπιαγωγός διηγείται στα παιδιά μια ιστορία για ένα παιδάκι που ξύπνησε τη νύχτα και 
δεν μπορούσε να βρει το αγαπημένο του αρκουδάκι γιατί δε φαινόταν τα χρώματα. Με τον 
τρόπο αυτό εισάγονται στα παιδιά στην επίδραση του φωτός επάνω στα χρώματα των αντι-
κειμένων. Για το λόγο αυτό τα παιδιά διερευνούν την επίδραση του φωτός στα χρώματα 
των αντικειμένων και την ανάμιξη διαφόρων χρωμάτων φωτός βιωματικά στη γωνιά των 
ΦΕ με τη χρήση φακών και χρωματιστών φίλτρων. Στη συνέχεια τα παιδιά κατά ομάδες με-
ταβαίνουν στη γωνιά του ΗΥ και προσπαθούν να δημιουργήσουν ένα συγκεκριμένο χρώμα 
αναμιγνύοντας τα χρώματα των φακών με τη βοήθεια του λογισμικού Gcompris (βλ. πα-
ράρτημα, εικ. 3). Συγκεκριμένα μεταβαίνουμε στις δραστηριότητες ανακάλυψης και από 
εκεί στις δραστηριότητες με τα χρώματα. Στη συνέχεια επιλέγουμε τη δραστηριότητα «α-
νάμιξη χρωμάτων φωτός» και το επίπεδο 1. Εκεί τα παιδιά πειραματίζονται με την ανάμιξη 
φωτός από φακούς με διαφορετικό χρώμα. Όταν δεν επιτυγχάνουν το στόχο τους δίνεται 
ανατροφοδότηση σχετικά με τα χρώματα που πρέπει να προσθέσουν ή να αφαιρέσουν. Η 
ανατροφοδότηση διαβάζεται από τη νηπιαγωγό. Για την αξιολόγηση της δραστηριότητας 
συζητούμε με τα παιδιά σε ποιες καταστάσεις εφαρμόζεται η ιδιότητα αυτή του φωτός (θε-
ατρικές παραστάσεις). Ρωτάμε τα παιδιά ποια χρώματα φωτός θα φωτίσουμε τη σκηνή ώ-
στε να δημιουργήσουμε ανάλογη ατμόσφαιρα (π.χ. πράσινο φως για ένα δάσος, μπλε φως 
για μια θάλασσα κλπ.  

Αποτελέσματα -Συζήτηση 

Η πρώτη δραστηριότητα ήταν πολύ ελκυστική στα παιδιά. Ο στόχος της αναγνώρισης των 
χρωμάτων επετεύχθη σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ιδιαίτερα ωφέλιμη φαίνεται ότι ήταν η δρα-
στηριότητα σε τρία παιδιά Ρομά, τα οποία παρουσίαζαν δυσκολίες στη διάκριση των χρω-
μάτων. Η λεκτική πληροφόρηση σχετικά με τα χρώματα που επέλεγαν είχε ως αποτέλεσμα 
την αυτοδιόρθωση τους. Επιπλέον η παροχή θετικής ενίσχυσης κάθε φορά που επέλεγαν το 
σωστό χρώμα έδωσε εμφανή ικανοποίηση στα παιδιά αυτά.  

Τα παιδιά έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον επίσης για τη δεύτερη δραστηριότητα κατά την ο-
ποία έπρεπε να αναπαράγουν μοτίβα χρωμάτων. Τα περισσότερα παιδιά περιορίστηκαν 
στα επίπεδα 1 και 2. Ωστόσο ένα μεγάλο νήπιο έφτασε μέχρι το επίπεδο 5. Όταν δεν έπαιρ-
νε θετική ανατροφοδότηση πραγματοποιούσε αυτοέλεγχο για να δει πού έκανε λάθος. 
Πολλά παιδιά πήγαιναν να παρακολουθήσουν και να βοηθήσουν τους συμμαθητές τους 
αυθόρμητα, ακόμη και όταν δεν ήταν η σειρά της δικής τους ομάδας.  

Κατά τη διάρκεια της τρίτης δραστηριότητας μία ομάδα παιδιών πειραματίστηκε με την 
ανάμιξη διαφορετικών χρωμάτων δακτυλομπογιάς. Η άλλη ομάδα πειραματίστηκε στον ΗΥ. 
Και οι δύο ομάδες παιδιών συμμετείχαν με μεγάλη προθυμία και χαρά στον πειραματισμό 
σχετικά με την ανάμιξη των χρωμάτων ζωγραφικής. Στο τέλος κατέγραψαν τα αποτελέσμα-
τα και τα παρουσίασαν στην ολομέλεια. Συγκεκριμένα στον ΗΥ τα παιδιά προσθέτανε και 
αφαιρούσαν ποσότητες χρώματος μέχρι να επιτύχουν το ζητούμενο χρώμα. Ορισμένα παι-
διά αντιλήφθηκαν το ρόλο της ανατροφοδότησης που τους έδινε το πρόγραμμα και τη χρη-
σιμοποιούσαν σκόπιμα για να επιτύχουν το στόχο τους. Τα παιδιά αυτά βοήθησαν και τους 
υπόλοιπους συμμαθητές τους, με αποτέλεσμα όλα τα παιδιά να βιώσουν επιτυχία. Ενδια-
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φέρον παρουσίασε η σύγκριση των αποτελεσμάτων των δύο ομάδων. Τα παιδιά παρατή-
ρησαν ότι για τη δημιουργία των διαφορετικών αποχρώσεων στον ΗΥ χρησιμοποιήθηκαν 
μόνο τρία χρώματα (αντί δύο διαφορετικών χρωμάτων που χρησιμοποιήθηκαν στη γωνιά 
των εικαστικών). Επίσης δινόταν η δυνατότητα προσθαφαίρεσης και ακριβούς μέτρησης 
των ποσοτήτων.  

Κατά τη διάρκεια της 4ης δραστηριότητας τα παιδιά αρχικά διερεύνησαν την επίδραση δια-
φόρων χρωμάτων του φωτός στα χρώματα των αντικειμένων καθώς και την ανάμιξη τους 
στη γωνιά των ΦΕ. Με τον τρόπο αυτό άρχισαν να συνειδητοποιούν ότι το χρώμα δεν απο-
τελεί ιδιότητα των αντικειμένων αλλά εξαρτάται από το φως με το οποίο φωτίζονται. Στη 
συνέχεια τα παιδιά κατά ομάδες διερεύνησαν την ανάμιξη των χρωμάτων του φωτός στη 
γωνιά του ΗΥ. Τα παιδιά δοκίμαζαν διάφορους συνδυασμούς άλλα τυχαία και άλλα πιο συ-
στηματικά. Τα περισσότερα παιδιά επιτύγχαναν αφού έμαθαν να χρησιμοποιούν την ανα-
τροφοδότηση. Υπήρξαν λίγα παιδιά τα οποία επιτύγχαναν το χρώμα-στόχο χωρίς να χρεια-
στούν ανατροφοδότηση, πραγματοποιώντας λογικές σκέψεις π.χ. χρειάζεται λίγο κόκκινο 
φως ακόμη. Αυτά τα παιδιά υιοθέτησαν καθοδηγητικό και συμβουλευτικό ρόλο στην ομά-
δα τους βοηθώντας και τα υπόλοιπα παιδιά.  

Συνοπτικά θα μπορούσε να υποστηριχθεί ότι μέσω του διδακτικού σεναρίου τα παιδιά 
γνώρισαν το χρώμα όχι μόνο ως ύλη αλλά και ως φως. Μέσω του λογισμικού Gcompris εί-
χαν τη ευκαιρία να πειραματιστούν με τις αναμίξεις χρωμάτων ύλης και φωτός. Με τον 
τρόπο αυτό είχαν την ευκαιρία να αντιληφθούν τη συμπληρωματική σχέση του χρώματος 
με το φως και την ύλη.  
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Η δημιουργία μιας συνεργατικής διαδικτυακής εφημερίδας 
από έξι συνεργαζόμενα σχολεία. 

Παπαδάκη Ειρήνη 
Σχολική Σύμβουλος Π.Ε.13 Περ. Στερεάς Ελλάδας & Θεσσαλίας 

papadairene@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η ανακοίνωση αναφέρεται στο project που πραγματοποιήθηκε το σχολ. έτος 2012-2013 από 
έξι συνεργαζόμενα σχολεία από τις περιφέρειες της Στερεάς Ελλάδας και της Θεσσαλίας. Τα 
σχολεία ανέπτυξαν διαδικτυακά μέσω των blogs, που αρχικά δημιούργησαν, διάλογο ανά 
δύο με θέματα που οι μαθητές αποφάσιζαν γινόμενοι δημιουργοί και καταναλωτές ειδήσεων 
που οι ίδιοι παρήγαγαν. Το κάθε σχολείο είχε επιλέξει ένα άλλο με το οποίο αποτελούσαν 
ένα ζεύγος ομότιμων και εναλλακτικά μοιράζονταν το ρόλο του «εκδότη» και του «κριτικού 
αναγνώστη». Το σχολείο με το ρόλο του εκδότη έθετε τις προς έρευνα και συζήτηση 
θεματικές ενότητες που κυρίως είχαν να κάνουν με την ενίσχυση της δημοκρατίας και πάνω 
στις οποίες και τα δύο σχολεία αναρτούσαν υλικό που είχαν βρει διαδικτυακά. Ωστόσο το 
σχολείο με το ρόλο του κριτικού αναγνώστη ήταν επιφορτισμένο με την ανάρτηση σχολίων 
στα γραφόμενα του ομότιμου του ζεύγους/σχολείου. Δημιουργήθηκαν έτσι τρία ζεύγη 
σχολείων που στο διάστημα ενός σχολικού έτους παρήγαγαν υλικό που μοιράζονταν και 
σχολίαζαν. Το τελικό προϊόν αυτής της συνεργασίας ήταν η δημιουργία μιας διαδικτυακής 
εφημερίδας από τα έξι σχολεία με υλικό τα άρθρα, τα σχόλια, τις φωτογραφίες και τα βίντεο 
που είχαν δημιουργήσει και «καταναλώσει» στη διάρκεια της συνεργασίας τους. Η 
διαδικτυακή εφημερίδα δημιουργήθηκε στο σχολικό δίκτυο. 

Λέξεις – κλειδιά: Συνεργατική μάθηση, ενεργητική μάθηση, διαδικτυακή εφημερίδα, 
διάλογος, κριτική σκέψη, δημιουργοί και καταναλωτές ειδήσεων. 

Το εγχείρημα της διαδικτυακής εφημερίδας - Το πλαίσιο- Στόχοι 

Η ιδέα για το project της δημιουργίας μιας διαδικτυακής εφημερίδας ανάμεσα σε 
συνεργαζόμενα σχολεία ξεκίνησε από τη συμμετοχή μου σε πρόγραμμα Pestalozzi για τη 
χρήση του διαδικτύου προς ενδυνάμωση της δημοκρατίας και της συνεργασίας στα σχολεία. 

Τα κείμενα των αναρτήσεων τους θα αντιπροσώπευαν θέματα των ενδιαφερόντων τους 
ισομερώς κατανεμημένα και επί αυτών θα ανέπτυσσαν έναν αμοιβαίο διάλογο. (Dewey, 
2004, σ.122-123). 

Σε ανοικτή πρόσκληση προς καθηγητές της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης ανεξαρτήτως 
ειδικότητας, ανταποκρίθηκαν καθηγητές από έξι σχολεία των περιφερειών Στερεάς Ελλάδας 
και Θεσσαλίας που είναι και περιοχές ευθύνης μου ως Σχ. Συμβούλου του κλάδου Π.Ε.13. 

 Οι καθηγητές που ανταποκρίθηκαν ήταν :  

• Γυμνάσιο Στυλίδας με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Φωτεινή Τσούτσικα Π.Ε.13 που 
πραγματοποίησε το πρόγραμμα στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής και Γυμνάσιο και Λυκειακές Τάξεις Κερασοχωρίου με υπεύθυνους 
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καθηγητές την κα. Νίκου Ελένη ΠΕ02 και Ταμιωλάκη Γεώργιο ΠΕ03 , πραγματοποίησαν 
το πρόγραμμα στα πλαίσια των Ερευνητικών εργασιών της Β’Λυκείου. 

• Λύκειο Ορχομενού με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα. Πάνου Αναστασία ΠΕ06 που 
πραγματοποίησε το πρόγραμμα με την Α’ Λυκείου στα πλαίσια Πολιτιστικού 
Προγράμματος και Β’ ΓΕΛ Καρδίτσας με υπεύθυνο καθηγητή τον κο. Βαγενά Αθανάσιο 
ΠΕ 04, το πρόγραμμα πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια Πολιτιστικού Προγράμματος με 
το Βτεχν.  

• Γυμνάσιο Αταλάντης με υπεύθυνη καθηγήτρια την κα Ψευτούρα Αργυρώ ΠΕ13 που 
πραγματοποίησε το πρόγραμμα στα πλαίσια του μαθήματος της Κοινωνικής και 
Πολιτικής Αγωγής και Μουσικό Σχολείο Καρδίτσας με υπεύθυνους καθηγητές τους κκ 
Ντερέκα Γεώργιο ΠΕ20 και Βλάστο Αιμίλιο ΠΕ03, πραγματοποίησαν το πρόγραμμα στα 
πλαίσια Πολιτιστικού προγράμματος με τμήματα της Γ’. 

O σκοπός ήταν να ενσωματωθεί το project στο αναλυτικό πρόγραμμα όπως και έγινε για την 
ενδυνάμωση του δημοκρατικού σχολείου με τη χρήση του διαδικτύου και με επιμέρους 
στόχους την επικοινωνία μεταξύ μαθητών από διαφορετικά σχολεία- ακόμα και από σχολεία 
διαφορετικών νομών, όπως στην περίπτωσή μας-,την συνεργασία, την ενεργητική μάθηση, 
το διάλογο, την εκπαίδευση στην κριτική σκέψη, την ανάπτυξη της δημιουργικότητας και την 
απόκτηση του βιώματος «είμαι δημιουργός και καταναλωτής ειδήσεων». (Brown & Adler, 
2008, σ.18). 

Η χρήση του διαδικτύου έδωσε στους μαθητές τη δυνατότητα να συνδεθούν μεταξύ τους, να 
παράγουν περιεχόμενο και να αναζητήσουν πληροφορίες διαδικτυακά, να το διανείμουν 
διαδικτυακά και να ασκήσουν κριτική στα κείμενα των συμμαθητών τους προάγοντας τον 
μεταξύ τους διάλογο. 

 Το Καρτεσιανό μοντέλο μάθησης αντικαθίσταται πλέον από το συνεργατικό και οι μαθητές 
μας είναι αναγκαίο να εξοικειώνονται με αυτό. (Avgerinou, M, 2009, σ.32). 

Η υλοποίηση 

Μετά από την ανταπόκριση των συναδέλφων καθηγητών, έγινε επιμορφωτικό σεμινάριο έξι 
ωρών στο οποίο και προτάθηκε ο τρόπος της δημιουργίας της ηλεκτρονικής εφημερίδας και 
καθορίστηκαν τα βήματα που έπρεπε να γίνουν από κάθε σχολείο έτσι ώστε να συντονιστούν 
και να συνεργαστούν. 

Το επιμορφωτικό σεμινάριο των έξι ωρών άντλησε το υλικό του από την βιβλιογραφία που 
παρατίθεται στο παρόν κείμενο. 

Στη πρώτη φάση , τα σχολεία θα συνεργάζονταν σε ζεύγη, στη συνεργασία αυτή το κάθε 
σχολείο θα δημιουργούσε το δικό του ιστολόγιο και θα μοιραζόταν εναλλάξ το ρόλο του 
εκδότη-σχολείου με το ρόλο του σχολείου- κριτικού αναγνώστη. Ας μην παραλείψουμε να 
αναφέρουμε πως τα ιστολόγια είναι μια κατεξοχήν δημοκρατική φόρμα της δημοσιογραφίας 
στις μέρες μας. (Gillmor,2004, σ.28-31). 
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Αρχικά, θα υπήρχε επικοινωνία των σχολείων ανά ζεύγη μέσω Skype-όπως και έγινε- για μια 
πρώτη συγχρονική επικοινωνία στη διάρκεια της οποίας θα επέλεγαν από κοινού τα θέματα 
που θα επεξεργάζονταν και τη διανομή των ρόλων για τον πρώτο κύκλο.  

Έτσι το σχολείο με το ρόλο του εκδότη κάνει την έρευνά του και γράφει τα άρθρα , ενώ το 
σχολείο με το ρόλο του κριτικού αναγνώστη (critical reader και όχι critical friend) 
προετοιμαζόμενο και εκείνο με τα ίδια θέματα αναρτά τα σχόλια του σε όσα οι μαθητές του 
σχολείου εκδότη γράφουν. Με αυτό τον τρόπο, οι ρόλοι εναλλάχθηκαν τρεις φορές. 

Οδηγηθήκαμε στο διακριτό ρόλο του κριτικού αναγνώστη, για να ωθήσουμε τους μαθητές 
να μάθουν να μην είναι ‘επιφανειακοί ’ αναγνώστες, αλλά να αλληλεπιδρούν με τα κείμενα 
που διαβάζουν. Στην προκειμένη περίπτωση αυτό θα γινόταν με το να θέτουν ερωτήματα, 
να εκφράζουν τυχόν διαφωνίες, να σχολιάζουν τα κείμενα των εκδοτών.(Bean, J, 2011,σ.163-
168).  

Συμμεριζόμαστε την άποψη ότι ” η εκπαίδευση θα πρέπει να δίνει τη δυνατότητα στους 
μαθητές να γίνουν επαρκείς γνώστες της χρηστικής( operational), της πολιτιστικής (cultural) 
και της κριτικής (critical) διάστασης του γραμματισμού και της τεχνολογίας. (Snyder, 2001, 
σ.4).  

Και η δημιουργία μιας διαδικτυακής εφημερίδας αποτελεί μια αυθεντική μορφή κοινωνικής 
πρακτικής για τους μαθητές που τους δίνει τη δυνατότητα να αντιληφθούν όχι μόνο τη 
χρηστική, αλλά και την κριτική διάσταση της συγκεκριμένης πρακτικής. 

Τα δε τελικά κείμενά τους πήραν στη συνέχεια τη μορφή της ηλεκτρονικής εφημερίδας , το 
link της οποίας παρατίθεται εδώ:  http://schoolpress.sch.gr/cooperativenews  

Στα τεύχη μπορείτε να δείτε και να διαβάσετε τα θέματα που απασχόλησαν τα ζεύγη των 
συνεργαζόμενων σχολείων και στη συντακτική ομάδα τους συντελεστές. Καθώς επίσης να 
διαβάσετε κάποια από τα σχόλια που έγραψαν οι μαθητές του ενός σχολείου στα γραφόμενα 
του εταίρου τους. 

Η συνεργατική ηλεκτρονική εφημερίδα αποτέλεσμα της συνέργειας (synergy) των σχολείων 
είναι διαφορετική από τα επιμέρους blogs που τα σχολεία είχαν δημιουργήσει στη διάρκεια 
του προγράμματος. (Corning, 2008, σ.2)  

Στο εισαγωγικό σεμινάριο ήταν παρών και ο υπεύθυνος του ΚΕΠΛΗΝΕΤ Φθιώτιδας κος 
Ιωάννης Δήμου ο οποίος και έδειξε στους συναδέλφους τη δημιουργία blogs καθώς και 
βοήθησε όσους συναδέλφους δεν είχαν λογαριασμό στο σχολικό δίκτυο να αποκτήσουν. 

Και τούτο ήταν αναγκαίο καθώς οι συμμετέχοντες καθηγητές και η σχολική σύμβουλος 
δημιούργησαν μια κλειστή ομάδα επικοινωνίας στο σχολικό δίκτυο με τίτλο editor-critical 
viewers με σκοπό την ανταλλαγή σχολίων και παρατηρήσεων γύρω από τη διεξαγωγή του 
εγχειρήματος και για αντιμετώπιση τυχόν δυσκολιών που θα παρουσιάζονταν κατά την 
πραγματοποίηση του.  
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Διαπιστώσεις 

Με το πέρας του project μπορούμε να κάνουμε μερικές διαπιστώσεις, όπως ότι , καθώς 
φάνηκε, οι μαθητές είχαν δυσκολίες να αναστοχαστούν πάνω σε όσα οι συμμαθητές τους 
από το συνεργαζόμενο σχολείο έγραφαν. Όσοι από αυτούς αναρτούσαν σχόλια ήταν 
ιδιαίτερα διστακτικοί στο να γράψουν επώνυμα τις απόψεις τους. 

Επιπλέον, αρκετοί μαθητές στη διάρκεια που το σχολείο τους είχε το ρόλο του κριτικού 
αναγνώστη, αυτοί είχαν τη τάση αντί σχολιασμού να επιχειρούν απάντηση με ένα LIKE ή 
DISLIKE, δηλ. υιοθετούσαν την ίδια στάση που έχουν στο facebook. 

Μια ερμηνεία της παραπάνω διαπίστωσης ενδεχομένως να μπορεί να δοθεί μέσα από την 
αναπτυξιακή ψυχολογία, η οποία υποστηρίζει ότι όταν οι σπουδαστές δεν είναι 
εξοικειωμένοι με κάποιες απόψεις ή ιδέες που διαβάζουν, αυτοί τείνουν σε 
υπεραπλουστεύσεις. (Bean, 2011,σ. 165-166) 

Κοινός σε όλα τα σχολεία ήταν ο ενθουσιασμός τους με τη συγχρονική επικοινωνία μέσω 
SKYPE που είχαν στην αρχή της συνεργασίας τους ως ζεύγη σχολείων. 

Επίσης τα σχολεία που είχαν το ρόλο του εκδότη (editor) και αναρτούσαν τις απόψεις τους 
είχαν ανυπομονησία για την ανταπόκριση και το σχολιασμό του σχολείου –εταίρου. Όταν 
αυτό δεν συνέβη σε μια περίπτωση, τα συναισθήματα απογοήτευσης ήταν έντονα γιατί όπως 
είπαν: «δεν μπορούσε έτσι να γίνει διάλογος». 

Ορισμένα σχολεία ανταποκρίθηκαν με ενθουσιασμό, ενώ κάποιο άλλο είδε το εγχείρημα ως 
υποχρέωση μόνο. 

Τέλος, τα θέματα που απασχόλησαν τους μαθητές και τα οποία επιλέγονταν μετά από 
συζήτηση μεταξύ των μαθητών του σχολείου εκδότης, σχετίζονται με την ταυτότητά τους, 
την ανεργία, το άμεσο κοινωνικό τους περιβάλλον, τη τέχνη, το διαδίκτυο, τα ανθρώπινα 
δικαιώματα, την εκπαίδευση. 
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Η διδακτική και παιδαγωγική συμβολή των ΤΠΕ στη διδασκαλία της Ιστορίας: εκπόνηση 
ερευνητικής εργασίας στην Β΄ Λυκείου με τίτλο «Πολιτισμικές συναντήσεις στον ύστερο 

Μεσαίωνα» 
 

Βιολάκη Αθηνά 
M.Sc, Φιλόλογος στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Βαρβακείου Σχολής 

violaki@yahoo.gr 
 

Περίληψη 
 
Η ερευνητική εργασία έλαβε χώρα στο Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο της Βαρβακείου Σχο-
λής στο μάθημα της Ιστορίας Β΄ Λυκείου κατά το δεύτερο τετράμηνο. Η θεματική αφορά 
τον βυζαντινό πολιτισμό και την πολυπρόσωπη σχέση του με άλλους μεσαιωνικούς πολιτι-
σμούς κυρίως της Δυτικής Ευρώπης, αλλά και της Ανατολής. Η έρευνα επικεντρώθηκε στους 
τομείς της φιλοσοφίας και της επιστήμης, του εμπορίου, της βιοτεχνίας, της τέχνης, του 
καλλωπισμού, της στρατιωτικής ζωής και της ψυχαγωγίας. Επιλέχθηκαν αυτοί οι τομείς για-
τί πάντα προκαλούν το ενδιαφέρον των μαθητών θέματα καθημερινής ζωής και υλικού πο-
λιτισμού. Επιδιώχθηκε να γίνει μια διερεύνηση και τελικά μια εποικοδομητική συζήτηση 
μεταξύ των μαθητών για το φαινόμενο των σχέσεων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας, της 
Δύσης και του Ισλάμ. Επίσης με τη χρήση των ΤΠΕ, την ομαδοσυνεργατική και μαθητοκε-
ντρική οργάνωση και λειτουργία της τάξης επιτεύχθηκε η κινητοποίηση των μαθητών και ο 
βασικός στόχος της διδασκαλίας: η κατανόηση και ο σεβασμός της διαφορετικής πολιτισμι-
κής ταυτότητας ως αναγκαία συνθήκη της συμβίωσης και της προόδου ιστορικά. 
 
Λέξεις – κλειδιά: υστεροβυζαντινή μεσαιωνική ιστορία, ιστοεξερεύνηση, διαπολιτισμικές 
σχέσεις, ερευνητική εργασία, διερευνητική μάθηση. 

Εισαγωγή 

Σήμερα το ενδιαφέρον της ιστορικής εκπαίδευσης έχει επεκταθεί στη χρήση των ιστορικών 
πηγών και η συμβολή των Τ.Π.Ε. είναι καθοριστική. Μεσαιωνικά χειρόγραφα σε συλλογές 
μοναστηριών, πίνακες ζωγραφικής και άλλα έργα τέχνης μουσείων, μεσαιωνική μουσική, 
συνταγές μαγειρικής, παρουσιάσεις βιβλίων, σύγχρονη αρθρογραφία, επιστημονικές μελέ-
τες, μέχρι τώρα ερμητικά κλειστές σε βιβλιοθήκες πανεπιστημίων, κατέστησαν άμεσα προ-
σβάσιμα από εκπαιδευτικούς και μαθητές. 
 
Επίσης, η Ερευνητική Εργασία (Project) ως μάθημα γενικής παιδείας στις τάξεις του λυκεί-
ου, αλλά και η μεθοδολογία της, όταν εφαρμόζεται σε ώρες άλλων μαθημάτων, συμβάλλει 
στην εξοικείωση των μαθητών με ένα ευρύ πεδίο έρευνας και δημιουργικότητας, δίνει τη 
δυνατότητα αναδιαμόρφωσης του πλαισίου της εργασίας ανάλογα με τις επιλογές των μα-
θητών, κι επίσης καλλιεργεί την παραγωγή και την σύνθεση. 
 
Στο πλαίσιο αυτό, αφορμή για τον σχεδιασμό της ερευνητικής εργασίας αποτέλεσε η σύγ-
χρονη βιβλιογραφία και το αυξημένο ενδιαφέρον των μελετητών αφενός προς την κατεύ-
θυνση της συγκριτολογικής μελέτης του Βυζαντίου με άλλους πολιτισμούς και αφετέρου 
προς την καθημερινή ζωή του παρελθόντος (Laiou, 2001, 2008). 
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Θεωρητικό πλαίσιο 

Βασική αρχή της διδακτικής της ιστορίας είναι ο μαθητής να τίθεται στο επίκεντρο της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας, καθώς καλείται να μάθει: πώς να μαθαίνει, πώς να ενεργεί, πώς 
να ζει με τους άλλους. Ο εκπαιδευτικός, μετατρέπεται σε βοηθό, συντονιστή και εμψυχωτή, 
διαμεσολαβητή στην οικοδόμηση της γνώσης και την ανάπτυξη κοινωνικών δεξιοτήτων. 
Παράλληλα, οι ΤΠΕ στο πλαίσιο του «Ψηφιακού» Σχολείου καλούνται να αλλάξουν την δι-
δασκαλία, τη μάθηση και τη σχέση εκπαιδευτικών-μαθητών, γονιών και σχολείου (Σπανός, 
Βασιλομανωλάκης, 2013). Η τάξη μπορεί να καταστεί ένας χώρος ανοικτός σε ιδέες, στην 
κοινωνία, στη γνώση και στο μέλλον, αξιοποιώντας κάθε σύγχρονο εργαλείο για να διευ-
ρυνθούν οι ορίζοντες του κάθε μαθητή, καταργώντας τα σύνορα της γνώσης, εμπλουτίζο-
ντας το μαθητικό βίο με δραστηριότητες και δημιουργικές εργασίες (Τζεδόπουλος, Λαμπα-
δά, Φέρλα, 2014). 
 
Ο κριτικός γραμματισμός προτείνει τρόπους επεξεργασίας αυθεντικών πηγών- κειμένων 
που δίνουν έμφαση στο πώς τα κείμενα λειτουργούν σε σχέση με την κοινωνική πραγματι-
κότητα. Στο αντικείμενο της ιστορίας, ο κριτικός γραμματισμός είναι εξαιρετικά σημαντικός 
προκειμένου ο μαθητής να ενσωματώσει μεθόδους μάθησης (μεταγνωστικές δεξιότητες) 
και να αποφύγει την ξερή και απομνημονευτική γνώση. Η όλη προσπάθεια προϋποθέτει 
διερευνητική διάθεση και συνεχή κριτική επεξεργασία των ιστορικών πηγών. Οι στόχοι του 
κριτικού γραμματισμού συνδέονται με τις νέες θεωρίες γνώσης, σύμφωνα με τις οποίες η 
οργάνωση της μάθησης προσανατολίζεται προς το λεγόμενο «κοινωνικοπολιτισμικό εποι-
κοδομητισμό» (Βακαλούδη, 2014). 
 
Για την ερευνητική εργασία «πολιτισμικές συναντήσεις στον ύστερο Μεσαίωνα» εφαρμό-
στηκε το ομαδοσυνεργατικό σύστημα διδασκαλίας με την χρήση ΤΠΕ. Οι ερευνητικές εργα-
σίες, που ανατέθηκαν στους μαθητές είχαν συνθετικό χαρακτήρα και επιδίωκαν την ανά-
πτυξη της δημιουργικής ικανότητας τους και γενικότερα την καλλιέργεια ερευνητικού 
πνεύματος με την αναζήτηση στοιχείων από διαφορετικές πηγές και την τελική σύνθεση 
των στοιχείων αυτών. Η μάθηση που συνδυάζεται με τις νέες τεχνολογίες και τη δημιουργία 
συνεργατικού κλίματος, δημιουργεί ποικίλες μορφές αλληλεπίδρασης των συμμετεχόντων 
και περιλαμβάνει πολλούς συναισθηματικούς παράγοντες που δρουν καθοριστικά στην 
επίτευξη των στόχων. Κατά το σχεδιασμό ενός τέτοιου συνεργατικού σεναρίου μάθησης 
χρειάζεται προσεκτικός σχεδιασμός στρατηγικών ανάπτυξης συναισθηματικών παραγό-
ντων, καθώς η ποιότητα των σχέσεων που θα αναπτυχθούν ανάμεσα στους μαθητές είτε 
ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τους μαθητές αποτελεί καθοριστικό παράγοντα για την επί-
τευξη της μάθησης(Αλεξανδρή, Παρασκευά, 2011). 
 
Τέλος, ως προς την θεματική η εργασία σχεδιάστηκε με αφορμή αφενός το αυξημένο εν-
διαφέρον των μαθητών για θέματα καθημερινής ζωής του παρελθόντος και αφετέρου την 
αυξημένη παιδαγωγική σημασία της συγκριτικής μελέτης διαφορετικών πολιτισμών της 
ίδιας ιστορικής περιόδου. O καθηγητής P. Βurke του Πανεπιστημίου του Καίμπριτζ, που 
διατύπωσε την θεωρία του «πολιτισμικού υβριδισμού», πρότεινε ότι αντικείμενο μελέτης 
πρέπει να είναι η πολυπλοκότητα της ανταλλαγής, ο διάλογος, οι διαφορετικές μορφές και 
πρακτικές της αλληλεπίδρασης στην ανθρώπινη ιστορία. Σήμερα, υποστηρίζει, για να κατα-
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νοήσουμε την πραγματικότητα είναι απαραίτητη η γνώση της κουλτούρας και της πολιτι-
σμικής ιστορίας στα θέματα της πολιτισμικής παγκοσμιοποίησης καθώς καθαρόαιμοι λαοί, 
καθαρόαιμη μουσική ή τέχνη δεν υπάρχουν. Όσο κι αν κάποιοι αντιδρούν στην παγκοσμιο-
ποίηση, κανείς δεν μπόρεσε ποτέ να αποτρέψει τη ροή της ιστορίας (Burke, 2010). Το αι-
σιόδοξο μήνυμα είναι ότι πρέπει να αποβληθεί το δέος και ίσως ο φόβος για τον πολιτισμι-
κό υβριδισμό που προκαλεί έντονα η παγκοσμιοποίηση, καθώς δεν πρόκειται για ένα φαι-
νόμενο καινούργιο, αλλά για τη φυσική εξέλιξη κάθε μη απομονωμένου πολιτισμού, όπως 
έχει αποδείξει η ιστορία. Αυτό το μήνυμα, μεγάλης παιδαγωγικής αξίας, συσχετίζει το μά-
θημα της ιστορίας και τα συμπεράσματα που προκύπτουν από την μελέτη της, με την αντί-
ληψη των μαθητών για την σύγχρονη πραγματικότητα και την κριτική προσέγγιση της. Για 
αυτό, εξάλλου, δεν ήταν μέσα στις προσδοκίες μας μια εξαντλητική διερεύνηση της παρα-
πάνω θεματικής ενότητας. Αντίθετα, επιδιώχθηκε να γίνει μια εποικοδομητική συζήτηση 
μεταξύ των μαθητών για το φαινόμενο της αλληλεπίδρασης του Βυζαντινού, της Δυτικού 
και του μουσουλμανικού πολιτισμού στο πλαίσιο των κατωτέρω εκπαιδευτικών στόχων. 

Στόχοι 

Οι μαθητές επιδιώχθηκε ως προς το επίπεδο των ιστορικών γνώσεων: α) να αντιληφθούν 
την ευρωπαϊκή ιστορία ως ένα πεδίο πολιτισμικών συγκλίσεων διαφορετικών πολιτισμών 
β) να ανακαλύψουν  μέσα  από  τις  ιστορικές  πηγές ,  αλλά  και  από  τη χρήση έγκυρων δια-
δικτυακών ιστότοπων, τις συνθήκες και τους τομείς αλληλεπίδρασης του Βυζαντινού, του 
Ισλαμικού και του Δυτικού πολιτισμού κατά τον ύστερο Μεσαίωνα γ) να διερευνήσουν θέ-
ματα καθημερινής ζωής, επιστήμης και τέχνης του κοινού ευρωπαϊκού ιστορικού παρελθό-
ντος.  
 
Ως προς το επίπεδο των στάσεων α) να εξοικειωθούν με τη διαδικασία της διερεύνησης και 
αξιολόγησης ιστορικών πληροφοριών στο διαδίκτυο και να είναι σε θέση να αξιολογούν 
διαφορετικές ιστορικές πηγές του ίδιου θέματος μέσα από την ενεργό χρήση διαδικτυακών 
τόπων β) να εξοικειωθούν με την παρατήρηση εικόνων ως πηγής πληροφοριών γ) να απο-
κτήσουν δεξιότητες συνεργατικής σύνθεσης πρωτότυπου ψηφιακού κειμένου δ) να κατα-
νοήσουν και να σεβαστούν την διαφορετική πολιτισμική ταυτότητα ως αναγκαία ιστορικά 
συνθήκη. 

Σχεδιασμός και οργάνωση της ερευνητικής εργασίας 
 

Α΄ φάση (1 ώρα): Δημιουργείται ένα πλαίσιο προβληματισμού 
Με αφόρμηση την βραβευμένη εκπαιδευτική ταινία «Τhe library of secrets» και με βάση τις 
γνώσεις των μαθητών προκλήθηκε συζήτηση σχετικά με το θέμα: πολιτισμικές σχέσεις Βυ-
ζαντινών, Δυτικών και Αράβων στον ύστερο Μεσαίωνα. 
 
Στη συνέχεια έγινε η εικασία επίσκεψης ενός ενετού εμπόρου και ενός φράγκου χωρικού 
του 12ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και των αντιδράσεων τους από όσα συνάντησαν. 
Με την μέθοδο του καταιγισμού ιδεών καταγράφτηκαν όσα εντυπωσίασαν τους επισκέπτες 
στο φανταστικό τους ταξίδι. 
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Ο χωρισμός των μαθητών του τμήματος (Β3) σε επτά ομάδες έγινε από τον εκπαιδευτικό 
και μοιράστηκαν αντίστοιχα φύλλα εργασίας που περιείχαν μια σειρά προτεινόμενων εξει-
δικευμένων ιστοσελίδων. Τα φύλλα απεστάλησαν στους μαθητές και σε ηλεκτρονική μορ-
φή. Πρέπει να επισημάνουμε ότι η τάξη είχε ανάλογη εμπειρία ομαδοσυνεργατικής μάθη-
σης.  
 
Β΄ Φάση (4 ώρες): συλλογή πληροφοριών από το διαδίκτυο  
Χρησιμοποιήθηκε η αίθουσα ηλεκτρονικών υπολογιστών του σχολείου από τις ομάδες για 
να ερευνήσουν και να συλλέξουν το υλικό τους.  
 
Η πρώτη ομάδα ανέλαβε το υποκεφάλαιο «επιστήμη». Περιηγήθηκε στην ιστοσελίδα της 
έκθεσης «1001 εφευρέσεις» που κάνει τον γύρο του κόσμου. Στόχος της έκθεσης είναι να 
γνωστοποιήσει τη συμβολή των μουσουλμάνων στην Ευρωπαϊκή εξέλιξη, με την ελπίδα 
πως αυτό θα μπορέσει να γίνει μια γέφυρα για να κατανοήσουμε πόσο στενά είναι δεμένοι 
μεταξύ τους οι διαφορετικοί πολιτισμοί και οι κουλτούρες στην Ιστορία. Οι μαθητές από τα 
σχετικά ντοκιμαντέρ και βίντεο που εμπεριέχονται στην ιστοσελίδα της έκθεσης συνέλεξαν 
πληροφορίες για την φιλοσοφία, τα μαθηματικά, την τέχνη τις αστρονομίας, τα τηλεσκόπια, 
την πυξίδα, τον αστρολάβο, αλλά και την ιατρική, τα χειρουργικά όργανα, το σαπούνι και το 
σαμπουάν. 
 
Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε το υποκεφάλαιο «εμπορικές σχέσεις των Βυζαντινών με την Δύ-
ση και με τους Άραβες». Περιηγήθηκαν στην έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου (ΜΕΤ) 
«Byzantium and the West», είδαν και σχολίασαν εικαστικό υλικό με θέμα το εμπόριο. Κα-
τόπιν αναζήτησαν την ιστορία συγκεκριμένων εμπορικών προϊόντων όπως η ζάχαρη, ο κα-
φές, τα μπαχαρικά. Ακόμα διερεύνησαν την βιοτεχνική παραγωγή και συγκεκριμένα τον 
ανεμόμυλο, το χαρτί και το γυαλί. Τέλος, αναζήτησαν και σχολίασαν εικόνες νομισμάτων 
της εποχής από διαδικτυακές νομισματικές συλλογές. 
 
Η τρίτη ομάδα ανέλαβε το υποκεφάλαιο «τέχνη» και συγκεκριμένα την αρχιτεκτονική και 
την μουσική. Είδαν στην έκθεση του Μητροπολιτικού Μουσείου τον ειδικό τομέα με έργα 
που επιβεβαιώνουν την αλληλεπίδραση Βυζαντινής και Ισλαμικής Τέχνης. Διάλεξαν ένα έρ-
γο που τους εντυπωσίασε και το περιέγραψαν. Πάντα παρουσιάζει για τους μαθητές εν-
διαφέρον η μουσική, οπότε διάλεξαν να αναζητήσουν την χρήση μουσικών οργάνων από 
τους λαούς της Μεσογείου στον ύστερο Μεσαίωνα. Τέλος, αναζήτησαν στην Ιστοσελίδα της 
UNESCO ευρωπαϊκά μνημεία που συμβολίζουν την ειρηνική συνύπαρξη διαφορετικών πο-
λιτισμών π.χ. Mudejar Architecture. 
 
Η τέταρτη ομάδα ασχολήθηκε με τον «καλλωπισμό». Διερεύνησαν τον τρόπο που η βυζα-
ντινή και ισλαμική μόδα στα αντικείμενα καθημερινής ζωής επηρέασε την ιταλική και, μέσω 
της Ιταλίας, πολλές περιοχές της δυτικής Ευρώπης. Διάβασαν άρθρα και αναρτημένες ερ-
γασίες άλλων μαθητών σχετικά με την ιστορία των καλλυντικών. Θαύμασαν φωτογραφίες 
βυζαντινών κοσμημάτων και αναζήτησαν την πορεία του μεταξιού από την Ανατολή προς 
την Δύση. 
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Η πέμπτη ομάδα ασχολήθηκε με την «στρατιωτική ζωή». Αναζήτησαν υλικό για κατηγορίες 
μοναστικών ταγμάτων, για την εξάπλωση, τη δράση τους και την καθημερινότητα τους. Συ-
γκέντρωσαν απεικονίσεις Βυζαντινών στρατιωτών και ιπποτών καθώς και του οπλισμού 
τους. Ο τελικός σκοπός ήταν να συνθέσουν και να παρουσιάσουν στην τάξη ένα σενάριο 
διαλόγου δυο φανταστικών ιπποτών του τάγματος των Ιωαννιτών. 
 
Γ΄ Φάση: (8 ώρες κατά προσέγγιση εργασία από το σπίτι) οι μαθητές δημιουργούν 
Οι μαθητές με ηλεκτρονική αλληλογραφία μεταξύ τους αντάλλαξαν απόψεις ,συνέθεσαν 
εργασίες και τις επεξεργάστηκαν σε συνεργασία και με τον καθηγητή τους. Η κάθε ομάδα 
συνέθεσε μια εργασία που αποτελούνταν από τα κείμενα, τα λογισμικά παρουσίασης τύ-
που ppt ή ιστορικά βίντεο με εικόνες που συνοδεύονταν από αφήγηση (Windows Movie 
Maker, Animoto), ανάλογα με την δική τους επιλογή, βασιζόμενοι όμως στα φύλλα εργασί-
ας. Το φύλλο εργασίας κάθε ομάδας περιείχε συγκεκριμένες δραστηριότητες, προτεινόμενα 
ιστολόγια και βιβλιογραφία για κάθε υποκεφάλαιο.  
 
Δ’ φάση: (6 Ώρες) Συνοπτική παρουσίαση της εργασίας στην ολομέλεια της τάξης 
Μετά το τέλος των εργασιών οι μαθητές κλήθηκαν να παρουσιάσουν τις εργασίες τους στην 
τάξη. Η αίσθηση από όλη τη διαδικασία ήταν ότι κατά τη διάρκεια των εργασιών όλοι οι 
μαθητές παρακινήθηκαν να συμμετέχουν στην εκπόνησή τους (Κωσταρίδου, Ευκλείδη, 
1999). Μάλιστα ακόμα και θεωρητικά «αδύναμοι» μαθητές, τώρα είχαν ενεργό ρόλο στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Παρατηρήθηκε ένα ευχάριστο κλίμα στις σχέσεις μεταξύ των μα-
θητών (Ματσαγγούρας, 2011). 
 
Την τελευταία ώρα ξαναέγινε η εικασία επίσκεψης ενός ενετού εμπόρου και ενός φράγκου 
χωρικού του 12ου αιώνα στην Κωνσταντινούπολη και καταγράφηκαν, πιο οργανωμένα πια, 
σε φύλλα εργασίας οι εντυπώσεις των δύο φανταστικών ταξιδιωτών. Οι μαθητές αξιοποιώ-
ντας τα στοιχεία που συλλέχθηκαν, προχώρησαν στη σύνθεση ενός αφηγηματικού κειμένου 
στο οποίο διηγούνταν την εμπειρία των φανταστικών πρωταγωνιστών.  
 
Ε΄ φάση: (1 Ώρα)Αξιολόγηση ομαδικών εργασιών και συμβολής των μαθητών 
Κατά τη διάρκεια όλων των παραπάνω φάσεων οι μαθητές αξιολογούνταν διαρθρωτικά και 
συνολικά (Βέτσιος, Κολίτση, 2013), δηλαδή από τη γενικότερη συμπεριφορά τους στο πλαί-
σιο της ομάδας τους και από τις πρωτοβουλίες που ανέπτυξαν ατομικά ή ως μέλη της ομά-
δας. Η τελική εργασία των ομάδων αξιολογήθηκε τόσο από τον καθηγητή, όσο και από τους 
συμμαθητές τους κατά την παρουσίαση στην ολομέλεια της τάξης. Παράλληλα, σε αυτή τη 
φάση συμπληρώθηκε ερωτηματολόγιο πεντάβαθμης κλίμακας που αφορούσε την αξιολό-
γηση της λειτουργικότητας της ομάδας και την συμβολή των μελών στην εκπόνηση της ερ-
γασίας. Στη συζήτηση που ακολούθησε εκτιμήθηκε η όλη εμπειρία ατομικά και συλλογικά, 
τα προβλήματα που υπήρξαν και τα αποτελέσματα. 
 

Συμπεράσματα και Προτάσεις για περαιτέρω έρευνα 
 

Παρατηρήθηκε ότι όσο πιο οικείο είναι το θεματικό πλαίσιο της ερευνητικής εργασίας, όσο 
πιο κοντά βρίσκεται στις εμπειρίες και την καθημερινότητα των παιδιών, τόσο περισσότερο 
μπορεί να τα βοηθήσει να συλλάβουν σταδιακά την αφηρημένη έννοια του ιστορικού χρό-
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νου. Η χρήση των μέσων κοινωνικής δικτύωσης αποτέλεσε σημαντική παράμετρο της διαδι-
κασίας κοινωνικοποίησης, αλλά και της διερεύνησης και προβολής της δημιουργικότητας 
των μαθητών. 
 
Οι μαθητές κλήθηκαν να επισκεφτούν τις προτεινόμενες ιστοσελίδες και με βοήθεια του 
διαδικτύου να αναζητήσουν πρόσθετο ψηφιακό υλικό σχετικό με τις εργασίες που παρου-
σίασαν. Μέσα από τις προτεινόμενες ιστοσελίδες μπόρεσαν να πλαισιώσουν τις εργασίες 
τους θεωρητικά και να κατανοήσουν ότι το Βυζάντιο ιστορικά αποτέλεσε, ιδίως κατά τους 
τελευταίους αιώνες, χώρο γόνιμης συνάντησης του ελληνορωμαϊκού με το δυτικό και αρα-
βικό πολιτισμού. 
 
Το ερμηνευτικό κέρδος είναι, σε μια τέτοια περίπτωση, χειροπιαστό: ο ερμηνευτικός ορίζο-
ντας των μαθητών πλαταίνει για να φιλοξενήσει και μια άλλη θεώρηση του ταυτοτικής ετε-
ρότητας, δηλαδή την κατανόηση των ταυτοτήτων όχι μόνο ως μέσο διαχωρισμού και υπο-
δαύλισης ακραίων αντιπαλοτήτων, αλλά και ως πεδίο συναντήσεων και πολιτισμικών συ-
γκλίσεων (Παναγόπουλος, 2011). 
 
Η έρευνα μπορεί να επεκταθεί στο ελληνοτουρκικό συμβιωτικό φαινόμενο. Επίσης μπορεί 
να γίνει διαθεματική: να συσχετιστεί με άλλα μαθήματα όπως τα θρησκευτικά (διερεύνηση 
των αλληλοεπιδράσεων των διαφορετικών θρησκευτικών δογμάτων και πρακτικών), η φυ-
σική, η χημεία, τα μαθηματικά (επιστημονικές ανακαλύψεις και εφαρμογές ). Και τελικά να 
κατασκευαστεί ένα πολυεπίπεδο υπερκείμενο που θα συνομιλεί με τις πηγές τις οποίες έ-
χουν επεξεργαστεί οι μαθητές.  
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Η εφαρμογή του Εικονικού Γραμματισμού στη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσ-
σας με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 

Σκλείδα Σοφία 
Φιλόλογος , ΜΑ, Διδάκτορας Συγκριτικής Παιδαγωγικής του Πανεπιστημίου Αθηνών 

sofiaskleida70@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία αυτή επιχειρεί, την παρουσίαση βασικών θεμάτων διδακτικής προσέγγισης της 
νέας ελληνικής ως ξένης γλώσσας, όπως τη δημιουργική αξιοποίηση της πολυτροπικής χρή-
σης της εικόνας με τη δημιουργική χρήση των ηλεκτρονικών σωμάτων κειμένων για την ο-
λοκληρωμένη και αποτελεσματική διδασκαλία των ελληνικών ως ξένης γλώσσας. Τα ηλε-
κτρονικά σώματα κειμένων αποτελούν οργανωμένες συλλογές κειμένων, αποθηκευμένες 
σε ηλεκτρονική μορφή και προσπελάσιμες με τη χρήση εργαλείων γλωσσικής τεχνολογίας. 
Τα τελευταία χρόνια το οπτικό υλικό προάγεται όλο και περισσότερο σε ισότιμο φορέα 
πληροφοριών. Στη μελέτη μας προτείνεται η χρήση της Δραστηριοκεντρικής Μεθόδου, που 
αποτελεί φυσική εξέλιξη της Επικοινωνιακής Διδασκαλίας, σε συνδυασμό με την ανακαλυ-
πτική μέθοδο του Bruner. Γίνεται η παρουσίαση ενός ενδεικτικού σεναρίου διδασκαλίας 
της ελληνικής ως ξένης γλώσσας που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε προχωρημένους ενή-
λικες μαθητές. Η σχεδίαση και η παραγωγή του συγκεκριμένου σεναρίου έγινε από καθηγη-
τές που διδάσκουν την ελληνική γλώσσα στο εξωτερικό (Ιταλία) στα πλαίσια ενός σεμιναρί-
ου επιμόρφωσης διδασκόντων την ελληνική ως ξένη γλώσσα.  

Λέξεις-Κλειδιά: Νέα ελληνική ως ξένη γλώσσα, Σχέδιο Μαθήματος, Εικονικός Γραμματι-
σμός. 

Εισαγωγή 

Η διδακτική αυτή πρόταση είναι το αποτέλεσμα συνεργατικής μορφής εργασίας διδασκό-
ντων την ελληνική γλώσσα ως ξένη για την εφαρμογή της σε προχωρημένο τμήμα μαθητών 
και εντάσσεται στο πλαίσιο της εκπαιδευτικής επιμόρφωσής τους για την παραγωγή διδα-
κτικού υλικού και τη βελτίωση της διδακτικής διαδικασίας. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι είχε 
προηγηθεί έρευνα( για να εντοπιστούν οι ιδιαίτερες ανάγκες αυτών των μαθητών) με τίτλο 
Ψυχοπαιδαγωγικές και κοινωνικές προεκτάσεις της διδασκαλίας της ελληνικής ως ξένης 
γλώσσας σε ενήλικες. Μέσα από την έρευνα αυτή προέκυψε (για την εξαγωγή των συμπε-
ρασμάτων η έρευνά μας στηρίχτηκε σε δύο μεταβλητές, το φύλο ( ανεξάρτητη) και στο 
πνευματικό δυναμικό του κάθε ενήλικα (εξαρτημένη) ότι στην ουσιαστική εμβάθυνση και 
διδασκαλία της ελληνικής συμβάλλουν τα εξής: 

 Η συνεχής επιμόρφωση διδάσκοντα- διδασκομένων. Το ενισχυμένο ή μη πνευματικό δυ-
ναμικό των μαθητών. Οι προσωπικές εμπειρίες, η εφαρμογή συνεργατικών μορφών διδα-
σκαλίας και μάθησης, η εμβάθυνση, με τη χρήση των νέων τεχνολογιών, στην ελληνική 
κουλτούρα και στον ελληνικό πολιτισμό. Η άριστη προετοιμασία της διδασκαλίας από το 
διδάσκοντα. Ταυτόχρονα, σημαντικά θεωρούνται η δυναμική και βιωματική εμπλοκή των 
μαθητών στη διδασκαλία .Η συστηματική χρήση εξελιγμένων και επικοινωνιακών μορφών 
μάθησης, οι επίσημες μεταφράσεις και δημοσιεύσεις βιβλίων που σχετίζονται με την ελλη-
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νική γλώσσα, που να συνοδεύονται από το αντίστοιχο οπτικο-ακουστικό υλικό και εκπαι-
δευτικά βίντεο κ.ά. 

Λαμβάνοντας υπόψη όλα τα προηγούμενα το θέμα του Ρατσισμού, επιλέχθηκε για το 
πλούσιο, ποικίλο σε γραμματικές κατηγορίες, αρκετά απαιτητικό και επίκαιρο λεξιλόγιο, το 
οποίο προσφέρεται για το προχωρημένο επίπεδο. Εξάλλου, είναι θέμα πολυπολιτισμικής 
κουλτούρας, και όπως έχει υποστηριχτεί, τέτοια θέματα προσφέρουν απεριόριστες δυνατό-
τητες σύγκρισης και συσχέτισης με τον κόσμο μας, γεγονός που λειτουργεί ανακλαστικά και 
επηρεάζει όλες τις εκπαιδευτικές δραστηριότητες( Gennari,2006). Ιδιαίτερα σημαντικό είναι 
το γεγονός ότι μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε τμήμα αρχαρίων, μέσων και προχωρημένων. 
Έγκειται στον καθηγητή να διαχωρίσει τα τρία επίπεδα: το λεξιλόγιο, τις εκφράσεις, τους 
ιδιωτισμούς, τα γραμματικά φαινόμενα, τις επικοινωνιακές δραστηριότητες λόγου, τις ερω-
τήσεις που ταιριάζουν σε κάθε εικόνα (Γεωργαντζή, 2003). Η επιλογή και η διαμόρφωση 
του περιεχομένου της διδασκαλίας γίνεται με βάση τις γλωσσικές ανάγκες των μαθητών και 
με στόχο να εξυπηρετηθούν αυτές. Αυτό θα πρέπει να αποτελεί το πρώτο βήμα στην προε-
τοιμασία του δασκάλου. Ειδικά, όταν έχουμε να κάνουμε με σπουδαστές που προέρχονται 
από διαφορετικές χώρες και κουλτούρες, τέτοιου είδους οπτικά ερεθίσματα είναι δυνατόν 
να κινήσουν περισσότερο το ενδιαφέρον τους. Η μορφή της διδασκαλίας του προτεινόμε-
νου σχεδίου διδασκαλίας είναι ο κατευθυνόμενος διάλογος, η σιωπηρή( διερευνητική) α-
τομική ή ομαδοσυνεργατική εργασία και η συζήτηση δασκάλου- μαθητών και μαθητών με-
ταξύ τους συνεργατικά. Με αυτόν τον τρόπο τα στάδια ανάλυσης και ολοκλήρωσης της δι-
δασκαλίας έχουν τη μορφή Όλο- Μέρη- Όλο και συμφωνούν με τις σύγχρονες αρχές της 
Μορφολογικής ψυχολογίας για τη συνολική θέαση των γνωστικών αντικειμένων. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Η Δραστηριοκεντρική Μέθοδος, (Willis,1996), αποτελεί φυσική εξέλιξη της Επικοινωνιακής 
Διδασκαλίας, αφού πολλές από τις θεωρητικές της αρχές προέρχονται από την Επικοινω-
νιακή Προσέγγιση. Οι έρευνες που αναπτύχθηκαν στο χώρο της οικειοποίησης της ξένης 
γλώσσας οδήγησαν στο συμπέρασμα ότι οι γνωστικές διαδικασίες που χρησιμοποιούν οι 
μαθητές για την απόκτηση της ξένης γλώσσας είναι ανεξάρτητες από τον τρόπο με τον ο-
ποίο διδάσκονται. Έμφαση δίδεται τόσο στον προφορικό όσο και στο γραπτό λόγο. Ο προ-
φορικός λόγος προηγείται του γραπτού και ο δεύτερος χτίζεται στις δομές του πρώτου 
(Γρόσδος,2008).Η μέθοδος αυτή αλλού αναφέρεται ως Task-based language teaching-
διδασκαλία της γλώσσας με βάση τις διεκπεραιωτικές δραστηριότητες 
(Nunan,2004.Μπέλλα,2007). Οι Richards και Rodgers (2001,σ.228) εξηγούν ότι αυτό είναι 
δυνατό διότι η συγκεκριμένη μέθοδος απαιτεί από τους μαθητές να χρησιμοποιήσουν τη 
γλώσσα για να διαπραγματευτούν, να διαμορφώσουν και να αναδιατυπώσουν αυτό που 
επιθυμούν να μεταδώσουν στο συνομιλητή τους και φυσικά, να πειραματιστούν με τη 
γλώσσα. Στην ανακαλυπτική θεωρία του Bruner «o εκπαιδευτικός δεν πρέπει να παρέχει 
έτοιμες λύσεις στους μαθητές, αλλά να δημιουργεί σε αυτούς προβληματικές καταστάσεις 
που θα τους ωθούν στην ανακάλυψη της γνώσης» (Τριλιανός, 2004, σ. 17). Η ανάγκη για 
εισαγωγή των Νέων Τεχνολογιών στην Εκπαίδευση είναι επιτακτική, όπως φάνηκε ήδη από 
τη σύνοδο της Λισσαβόνας τον Μάρτιο του 2000 (Γιακουμάτου, 2000). Ανάμεσα στις δυνα-
τότητες που μας προσφέρουν τα πολυμέσα για την υλοποίηση διδακτικών και μαθησιακών 
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στόχων είναι και τα προγράμματα παρουσίασης (π.χ. το PowerPoint της Microsoft, Κουτσο-
γιάννης, 2002, σ. 394), που επιτρέπουν την εμφάνιση έγχρωμου κειμένου και εικόνων υπό 
μορφή διαφανειών είτε στατικών είτε με κίνηση και ήχο (Παναγιωτακόπουλος et al, 2003, 
σ. 48).  

Η εικόνα είναι προϊόν της τεχνολογικής, πολιτισμικής και οικονομικής εξέλιξης (Πλειός, 
2001). Στη σύγχρονη κοινωνία η εικόνα είναι ταυτόχρονα ένα τεχνολογικό αντικείμενο (τε-
χνικές, υλικά), ένα πολιτιστικό αντικείμενο (εκφράζει τις ιδιαίτερες αντιλήψεις και αξίες της 
κοινωνίας που την παράγει) και ένα εμπορευματικό είδος (Βρύζας, 2005, σ. 429). Στις κοι-
νωνίες δυτικού τύπου, παιδιά και ενήλικες καταναλώνουν ένα μεγάλο τμήμα του ημερή-
σιου χρόνου τους μπροστά στην τηλεοπτική οθόνη, στην περιήγηση στον παγκόσμιο ιστό, 
στις εικόνες των έντυπων και τηλεοπτικών διαφημίσεων και κάθε είδους οπτικών επιδείξε-
ων. Ο λόγος παραμερίζεται, σε πολλές περιπτώσεις, από την εικόνα ως εργαλείο δημόσιας 
επικοινωνίας. Η οπτικοποίηση των πληροφοριών, αποτέλεσμα της ραγδαίας εξέλιξης της 
τεχνολογίας, περιλαμβάνει την εικονική αναπαράσταση γνώσεων, εννοιών, ιδεών, μηνυμά-
των (Μυλωνάκου-Κεκέ 2005, σ. 559).Όμως για να έχει επιτυχία και δημιουργική εφαρμογή 
στη διδασκαλία μας η επιλεγόμενη εικόνα θα πρέπει να είναι: 

• Ελκυστική: το περιεχόμενό της δηλαδή να προκαλεί το ενδιαφέρον, να εξάπτει τη 
φαντασία των σπουδαστών και να αιχμαλωτίζει την προσοχή τους 

• Να είναι σχετική με τους παιδαγωγικούς στόχους του μαθήματος, για το οποίο έχει 
επιλεγεί 

• Αναγνωρίσιμη: να μπορεί ο μαθητής να αναγνωρίζει τα στοιχεία, στα οποία θέλου-
με να του επιστήσουμε την προσοχή 

• Μέγεθος: πρέπει να είναι αρκετά μεγάλη για να είναι ευδιάκριτη 
• Ευκρίνεια: Να μην έχει μπερδεμένα στοιχεία, γιατί μπορεί να προκαλέσει σύγχυση 

και οι σχετικές λεπτομέρειες να μη διακρίνονται εύκολα (Γεωργαντζή,2003). 

Η χρήση του οπτικο-ακουστικού υλικού μπορεί να συνδυαστεί και με τη χρήση των ηλε-
κτρονικών σωμάτων κειμένων, τα οποία ,όπως έχει αποδειχτεί τα τελευταία χρόνια, εμβα-
θύνουν και εμπλουτίζουν ουσιαστικά τη διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας. Από 
τα τέλη της δεκαετίας του 1980 που άρχισε να διαμορφώνεται το πεδίο της Εφαρμοσμένης 
Γλωσσολογίας Σωμάτων Κειμένων, πολλοί γλωσσολόγοι και θεωρητικοί της εκπαίδευσης 
έχουν αναγνωρίσει τη δυναμική και το ερευνητικό ενδιαφέρον του χώρου. Πολλοί είπαν ότι 
είναι ένα μέσο που μπορεί να αλλάξει τη γλωσσική εκπαίδευση, ώστε να μιλούν για «παι-
δαγωγική επανάσταση» (McCarthy, 2008: 564). Στο πρώτο διεθνές συνέδριο ελληνικής 
Γλωσσολογίας υπογραμμιζόταν ότι «Η διδασκαλία της γλώσσας απαιτεί πλούσιο διδακτικό 
και εποπτικό υλικό και, πάνω απ’ όλα, πλούσιο γλωσσικό υλικό, ένα είδος τράπεζας γλωσ-
σικών δεδομένων με corpora κειμένων» (Babiniotis, 1994:9). Παράλληλα, στο ίδιο συνέδριο 
οι Goutsos, Hatzidaki & King (1994)διατύπωσαν την άποψη ότι ως πηγές γλωσσικών δεδο-
μένων, μπορούν να αναπληρώσουν την έλλειψη διδακτικού υλικού που παρατηρείται για 
τις λιγότερο ομιλούμενες γλώσσες, όπως τα Ελληνικά, και να αποτελέσουν έτσι πολύτιμο 
μέσο διδασκαλίας και εκμάθησης των ελληνικών ως ξένης γλώσσας. 

Μέσα και υλικά: Πολλαπλή χρήση εικόνων, Ηλεκτρονικός υπολογιστής, διαδίκτυο, Οπτικό 
υλικό , CD, λογισμικά, Προβολέας, Φωτοτυπίες, Φύλλα εργασίας. 
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 Επιπλέον τεχνικές διδασκαλίας: Καταιγισμός ιδεών, Πρακτική άσκηση ,Μελέτη περίπτω-
σης, Παίξιμο ρόλων,Ερωτήσεις –απαντήσεις. 

Διδακτικοί Στόχοι 

 Ως προς το γνωστικό αντικείμενο:  

• Να είναι σε θέση να περιγράψουν με δικά τους λόγια τις εικόνες και να κατανοή-
σουν τις βασικές ιδέες που περιέχονται σε αυτές. Να εκφράσουν προσωπικές από-
ψεις. Να εμπεδώσουν γραμματικά φαινόμενα. Να συνδέουν το λόγο με τη λειτουρ-
γικότητα που κάθε φορά πρέπει να έχει σε συγκεκριμένη επικοινωνιακή περίσταση. 

• Ως προς τη μαθησιακή διαδικασία: 
• Να διερευνήσουν τους διαφορετικούς τρόπους πρόκλησης ενδιαφέροντος και αντί-

δρασης στο φαινόμενο του ρατσισμού. Να τονώσουν την αυτοπεποίθηση και την 
αυτοεκτίμησή τους μέσα από ομαδοσυνεργατικές δραστηριότητες.Να αναπτύξουν 
κριτική και δημιουργική σκέψη. Να καλλιεργήσουν ικανότητες διαλόγου και επιχει-
ρηματολογίας. Να συνειδητοποιήσουν την αξία της βιωματικής μάθησης μέσα από 
την οπτικοποίηση του διδακτικού υλικού. 

• Ως προς τη διαδικασία κατάκτησης της γλώσσας: 
• Να αναπτύξουν τη φαντασία τους και να εργαστούν συνεργατικά για την παραγωγή 

διαλόγων και βιωματικών εργασιών, φανταστικών περιγραφών, ιστοριών. Να μπο-
ρέσουν, αν είναι δυνατόν, να εμβαθύνουν σε βασικά κοινωνικά θέματα της ελληνι-
κής κοινωνίας και να κάνουν συγκρίσεις και γενικεύσεις. Να αντιληφθούν τη σχέση 
τέχνης – κοινωνικής πραγματικότητας. Να ασκηθούν οι μαθητές στην ενεργό συμ-
μετοχή τους στο μάθημα και στην ανακάλυψη της γνώσης μέσω συγκεκριμένων ερ-
γασιών – δραστηριοτήτων. Να μπορέσουν να συνεργάζονται και να ανταλλάσσουν 
απόψεις προκειμένου να καταλήξουν σε κοινά συμπεράσματα. 

• Ως προς την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. στην εκπαίδευση: 
• Να ασκηθούν στην ενεργητική αναζήτηση, επεξεργασία και αξιοποίηση της πληρο-

φορίας μέσα από το διαδίκτυο. Να εξοικειωθούν με τα χαρακτηριστικά του ψηφια-
κού κειμένου (υπερκείμενο, πολυτροπικότητα). Να εξασκηθούν στη χρήση των υ-
πολογιστικών εργαλείων (πλοήγηση στο διαδίκτυο, κειμενογράφος, ηλεκτρονικά 
λεξικά). Να αποκτήσουν θετική στάση απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ ως βασικό περι-
βάλλον οικοδόμησης της γνώσης στη μαθησιακή διαδικασία . Διδακτική υποστήριξη 
με εύκολη και γρήγορη πρόσβαση στην πληροφορία (κυρίως μέσω εικόνων και ηχη-
τικού υλικού) αισθητοποίηση όρων /εννοιών. Δυνατότητα «εικονικών» επισκέψεων 
σε πολιτιστικούς χώρους βιωματική διάσταση της γνώσης. 

Σύντομη περιγραφή 

Το παρόν σενάριο απευθύνεται σε προχωρημένους ενήλικες μαθητές (επιπέδου Γ’) με ηλι-
κιακή απόκλιση μεταξύ τους, που διδάσκονται την ελληνική ως ξένη γλώσσα στο εξωτερικό. 
Μπορεί να πραγματοποιηθεί σε ένα δίωρο. Το βασικό σκεπτικό ήταν να γίνει μια τέτοια 
παρουσίαση σε άτομα τα οποία δεν μάθαιναν Ελληνικά στην Ελλάδα, διότι ένα μεγάλο μέ-
ρος του προς διδασκαλία υλικού θα ήταν ήδη γνωστό από την καθημερινότητα (από συζη-
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τήσεις των κατοίκων για ρατσιστικά προβλήματα και θέματα φανατισμού, από τα δελτία 
ειδήσεων, τον Τύπο κ.τ.λ.). 

 Οι μαθητές χωρισμένοι σε 2-3 ομάδες (τμήμα 10 περίπου μαθητών) ακολουθούν τις οδηγί-
ες του καθηγητή για την οργάνωση και πραγματοποίηση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. 
Έτσι θα πρέπει να πλοηγηθούν στις ιστοσελίδες που τους δίνονται, να αναζητήσουν πληρο-
φορίες, να κάνουν εσωτερική κατανομή του υλικού τους, ανάλογα με τα ενδιαφέροντά 
τους, να δουλέψουν συνεργατικά για να ανακαλύψουν τη νέα γνώση, να προβληματιστούν, 
να παράγουν κείμενα, να υποδυθούν ρόλους, να ολοκληρώσουν τις εργασίες τους κ.ά. 

Αναλυτική παρουσίαση της πρότασης 

Αφόρμηση: Συναισθηματική προετοιμασία και δημιουργία κατάστασης δεκτικότητας.O κα-
θηγητής συνδέει τους μαθητές με την ενότητα που θα διδαχτεί προσκαλώντας τους να ανα-
καλέσουν στη μνήμη τους εμπειρίες και γνώσεις. Στη συγκεκριμένη περίπτωση τους δείχνει( 
με τη βοήθεια του προβολέα διαφανειών) τις παρακάτω εικόνες και , χρησιμοποιώντας την 
τεχνική του καταιγισμού ιδεών, τους λέει μέσα σε λίγα λεπτά να καταγράψουν σε ένα χαρτί 
ελεύθερα τις σκέψεις τους. 

21η Μαρτίου – Διεθνής Ημέρα για την εξάλειψη των Φυλετικών Διακρίσεων και του Ρα-
τσισμού 

 

 

 

 

Με την τεχνική του καταιγισμού ιδεών οι μαθητές ωθούνται προς την πολυεπίπεδη εξέταση 
ενός ζητήματος μέσα από την ελεύθερη και αυθόρμητη έκφραση ιδεών. Ο καθηγητής ενι-
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σχύει τη συμμετοχή των εκπαιδευομένων και κάνει τις απαραίτητες παρεμβάσεις ώστε η 
έκφραση ιδεών να κατευθυνθεί προς τη σωστή δημιουργική έκφραση. Μετά τις όποιες α-
παντήσεις των μαθητών ( ορισμένες από τις γνώμες των παιδιών θα μπορούσαν να γρα-
φτούν και στον πίνακα), ο καθηγητής προχωρεί στην εμβάθυνση του θέματος. Χρησιμο-
ποιώντας ως βάση τις απαντήσεις των μαθητών θα μπορούσε να θέσει τα παρακάτω ερω-
τήματα:Tι αισθάνεστε βλέποντας τις εικόνες; Ποιος είναι ο σκοπός της επιλογής αυτών των 
φωτογραφιών από το φωτογράφο; Τι σημαίνει για σας ισότητα; Πώς αντιλαμβάνεστε τη 
διαφορετικότητα; Ποια εικόνα σας εκφράζει περισσότερο; 

Θέματα προς διερεύνηση με τη μορφή φύλλων εργασιών (ομαδο- συνεργατικά ή ατομι-
κά)  

Οι ομάδες ενηλίκων μαθητών θα μπορούσαν να επιλέξουν ελεύθερα ορισμένες από τις ε-
πόμενες δραστηριότητες ανάλογα με τα ενδιαφέροντά τους:  

• Nα μεταβείτε στην ιστοσελίδα η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, να αναζητήσετε 
στο λεξικό της Νέας Ελληνικής του Τριανταφυλλίδη τις σημασίες των λέξεων: ρα-
τσισμός, μειονότητες, προκαταλήψεις, ξενοφοβία, πρόσφυγες, μετανάστες, αλλό-
θρησκος, μισαλλοδοξία, φανατισμός και να καταγράψετε τη σημασία τους. Στη συ-
νέχεια να γράψετε ένα κείμενο σχετικά με τα προβλήματα που θεωρείτε πιο σημα-
ντικά (στόχος: να χρησιμοποιηθεί το λεξιλόγιο και στην παραγωγή γραπτού λόγου). 

• Nα μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://sek.edu.gr/search.php (ΣΕΚ- Σώμα Ελληνικών 
Κειμένων) και να αναζητήσετε διάφορα κειμενικά είδη( ανάλογα με τις προτιμήσεις 
σας- άρθρα, διαφημίσεις, ειδήσεις, συνεντεύξεις, συνομιλίες) και μέσα ( βιβλίο, 
εφημερίδα, περιοδικά, ραδιόφωνο, τηλεόραση κ.ά.)που να αναφέρονται και να 
σχετίζονται με τα θέματα του ρατσισμού, του φανατισμού και των προκαταλήψεων 
γενικότερα. Καταγράψτε γνώμες, απόψεις σημαντικές , που σχετίζονται με το προ-
τεινόμενο θέμα και κυρίως εντοπίστε τις εικόνες εκείνες, οπτικές και μη που σας κί-
νησαν το ενδιαφέρον. Προσπαθήστε να ζωγραφίσετε ή να εκφράσετε γραπτά τα 
συναισθήματα που σας προκάλεσαν. 

• Να αναζητήσετε στην ιστοσελίδα της Διεθνούς Αμνηστίας και να διαβάσετε άρθρα 
σχετικά με το θέμα των προσφύγων και των μεταναστών και στη συνέχεια άρθρα 
από διάφορες εφημερίδες για το ίδιο θέμα και να καταγράψετε τις μορφές ρατσι-
σμού, τα αίτια και τις συνέπειές του. 

• Να αναζητήσετε στον ηλεκτρονικό τύπο το άρθρο Ποιος φοβάται τους μετανάστες 
(Νίκος Μουζέλης), να το διαβάσετε και να καταγράψετε, σύμφωνα με το συμπέρα-
σμα που καταλήγει ο συγγραφέας, πώς θα μπορούσε να περιοριστεί δραστικά η 
ανεργία και η εγκληματικότητα που παρατηρείται στις Ευρωπαϊκές χώρες. Κατα-
γράψτε και τις απόψεις σας με βάση τις προσωπικές σας εμπειρίες. 

• Δίνεται σε φωτοτυπία ο παρακάτω διάλογος και τους λέμε να διατυπώσουν το βα-
σικό νόημα. Ποια ή ποιες μορφές ρατσισμού μπορείτε να εντοπίσετε; Στη συνέχεια 
να δημιουργήσετε τους δικούς σας διαλόγους, υποδυόμενοι ρόλους και εκφράζο-
ντας απόψεις με αντιρατσιστικό νόημα. 

Εναλλακτικά: Nα δημιουργήσετε με το λογισμικό comic strip creator μια ιστορία σε κόμικ 
που να αφορά κάποια μορφή ρατσισμού. 
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• Να αναζητήσετε στο διαδίκτυο το ποίημα του Κωστή Παλαμά, Το σπίτι που γεννήθηκα 
και να καταγράψετε τα βασικά νοήματα. Τι σας συγκίνησε περισσότερο; Ποια είναι η 
βαθιά εσωτερική ανάγκη και ο πόθος του ποιητή; 

• Να μεταβείτε στην ιστοσελίδα http://www.zougla.gr/greece/article/i-tenia-pou-
kataripti-ton-ratsismo και να δείτε την ταινία μικρού μήκους με τίτλο Η ταινία που κα-
ταρρίπτει τον ρατσισμό( Πρώτη καταχώρηση: Κυριακή, 29 Δεκεμβρίου 2013, 14:04). Nα 
απαντήσετε στις παρακάτω ερωτήσεις , αφού αναπτύξετε τις γνώμες σας στην ομάδα. 

• Ποιο είναι το βασικό μήνυμα της ταινίας; Εσείς πώς θα είχατε αντιδράσει στη θέση των 
γονιών στην εμφάνιση του ξένου ατόμου; Τι άλλαξε μετά την παρουσίαση της ταυτότη-
τας του ξένου; 

• Να μεταβείτε στην ιστοσελί-
δα https://www.youtube.com/watch?v=UtfvETCYLFE&feature=youtu.be (To κράτος συ-
μπεριφέρεται με ρατσισμό στους ΑμΕΑ μαθητές) και να παρακολουθήσετε το βίντεο. 
Να απαντήσετε συνεργατικά στις παρακάτω ερωτήσεις: Ποιο είναι το βασικό νόημα του 
βίντεο; Ποια μορφή ρατσισμού υπάρχει σε αυτή την περίπτωση; Τι θα κάνατε εσείς στη 
θέση του πατέρα; 

• Σενάριο: Yποθέστε ότι είστε εσείς ο δημοσιογράφος που κάνει ερωτήσεις στον πατέρα. 
Να καταγράψετε τις ερωτήσεις που θα του κάνατε. Να υποδυθείτε τώρα τους ρόλους 
εναλλάξ με τα μέλη της ομάδας σας. 

• Αφού κατανοήσετε το νόημα των λέξεων της παρακάτω εικόνας ( εάν υπάρχουν άγνω-
στες λέξεις να μεταβείτε στην ιστοσελίδα η Πύλη για την ελληνική γλώσσα, και να ανα-
ζητήσετε τη σημασία τους στο λεξικό της Νέας Ελληνικής του Τριανταφυλλίδη), να πα-
ράγετε γραπτό κείμενο που να περιέχει τις συγκεκριμένες λέξεις σε όποια μορφή θέλε-
τε. 
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Ανατροφοδότηση 

Αφού ολοκληρωθούν οι παραπάνω δραστηριότητες, σχολιαστούν και παρουσιαστούν θα 
μπορούσε ο καθηγητής να βάλει στου μαθητές να ακούσουν το τραγούδι Stand By Me από 
το Playing for Change, μια συλλογική προσπάθεια που δείχνει πως η μουσική μπορεί να 
ενώσει ανθρώπους σε όλο τον κόσμο πέρα από φυλή, χρώμα, θρησκεία και κοινωνική θέ-
ση. 

Αξιολόγηση 

Συγκεφαλαιώνοντας τα όσα αναφέρθηκαν παραπάνω καταλήγουμε στα εξής σχετικά με τη 
διδασκαλία της ελληνικής ως ξένης γλώσσας:  

• Η διδασκαλία με την αξιοποίηση των εικόνων οδηγεί σε αναθεώρηση κάποιων προ-
κατασκευασμένων ιδεών για το τι και πώς θα πρέπει να διδάσκεται κάτι.  

• Η διδακτική αξιοποίηση των εικόνων στο πλαίσιο της προσφοράς της ξένης γλώσ-
σας αποδεικνύεται ιδιαίτερα αποτελεσματική καθώς ανταποκρίνεται σε σημαντικές 
διδακτικές αρχές, όπως εκείνες της εποπτείας, της επικαιρότητας, της βιωματικότη-
τας και της αυτενέργειας των μαθητών.  

• Η χρήση τους κατά τη διδασκαλία ανταποκρίνεται σε θεμελιώδεις και σύγχρονες 
αρχές τόσο του επικοινωνιακού τρόπου προσέγγισης της ξένης γλώσσας όσο και 
του ανακαλυπτικού-ευρηματικού μοντέλου μάθησης.  

• Προάγεται η γνωριμία του μαθητή με το κοινωνικό και πολιτιστικό πλαίσιο λειτουρ-
γίας της ξένης γλώσσας και μάλιστα στο φυσικό της περιβάλλον.  

• Η αποτελεσματικότητα οπωσδήποτε της χρήσης του εικονικού γραμματισμού στη 
διδασκαλία της ξένης γλώσσας εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από στοιχεία, όπως η 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών, η υλικοτεχνική υποδομή και η χρήση τους από την 
πλευρά του δασκάλου ως βοηθών του και όχι ως παραγόντων, που θα τον αντικα-
ταστήσουν κ.ά.  

Η ανατροφοδότηση που επιτυγχάνεται μέσω της αξιολόγησης, τόσο για τους μαθητές, όσο 
και για τους καθηγητές, είναι θεμελιώδης γιατί μέσω των διορθωτικών μηχανισμών, είναι 
δυνατόν να επέλθει ουσιαστική βελτίωση και ανανέωση του όλου εκπαιδευτικού οικοδο-
μήματος και της οργάνωσης του. Ο συνδυασμός των διαφόρων μορφών της αξιολόγησης ή 
έστω η επιλογή μιας από αυτές ( η διαμορφωτική είναι ιδιαίτερα σημαντική) θεωρείται ότι 
μπορεί να συμβάλλει στο βέλτιστο επιδιωκόμενο αξιολογικό και ταυτόχρονα μαθησιακό 
αποτέλεσμα (Swaffield et al. 2003 & Moon, 2002). Η αξιολόγηση των μαθητών μπορεί και 
θα πρέπει να είναι συνεχής, αφού , τόσο η μορφή της διδασκαλίας, όσο και οι προτεινόμε-
νες δραστηριότητες ενισχύουν αυτή τη διαδικασία. Τέλος, και ο εκπαιδευτικός θα μπορού-
σε να παροτρύνει τους μαθητές να αξιολογήσουν τη μαθησιακή διαδικασία, προτείνοντας 
τους να συμπληρώσουν στο τέλος του μαθήματος το ερωτηματολόγιο που θα έχει ετοιμά-
σει ο ίδιος μέσω του προγράμματος Google drive( Δημιουργία- Φόρμα- Τίτλος Φόρμας- Α-
ξιολόγηση Σχεδίου διδασκαλίας). Οι απαντήσεις των μαθητών θα τον κατευθύνουν στην 
περαιτέρω ανάπτυξη και οργάνωση της διδασκαλίας του, ή στην εφαρμογή διορθωτικών 
μηχανισμών όταν κάτι δεν λειτουργεί με θετικό τρόπο για τους μαθητές.  
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Πιθανά προβλήματα 

Ένα μάθημα εξολοκλήρου βασισμένο στο λογισμικό παρουσίασης είναι πιθανό να αιφνι-
διάσει τους μαθητές, σε βαθμό που να διστάζουν να συμμετέχουν σε αυτό, ιδιαιτέρως εάν 
δεν είναι εξοικειωμένοι με την ιδέα του ηλεκτρονικού υπολογιστή στην τάξη. Οι θετικές 
πλευρές της χρήσης των πολυμέσων γενικά και ειδικότερα των λογισμικών παρουσίασης 
στη διδασκαλία δεν απομακρύνουν εντελώς τους κινδύνους, οι οποίοι μπορούν να επιφέ-
ρουν τα αντίθετα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Ο σχεδιασμός της όλης διαδικασίας 
εδράζεται πάνω στον ενεργητικό ρόλο του διδάσκοντος (Αργύρης, 2002, σ. 106), γι’ αυτό θα 
πρέπει να έχει οργανώσει από πριν πολύ καλά το χρόνο διδασκαλίας, η ηλεκτρονική πα-
ρουσίαση πρέπει να είναι σαφής και τακτοποιημένη, η λογική πορεία της ύλης πρέπει να 
καθορίζεται από τους μαθησιακούς στόχους που έχουν τεθεί, να λαμβάνεται υπόψη το πο-
λιτισμικό, εκπαιδευτικό, γεωγραφικό και θρησκευτικό υπόβαθρο των μαθητών, και να στο-
χεύουμε στην πλήρη ενεργοποίηση τους για την οικειοποίηση της νέας γνώσης κ.ά. 
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Περίληψη  

Η βασική εκπαιδευτική αντίληψη είναι ότι ο σύγχρονος άνθρωπος πρέπει να έχει την εξα-
σφαλισμένη δυνατότητα να μαθαίνει με πολλαπλούς τρόπους, να έχει ίσες ευκαιρίες για 
μάθηση και κατάρτιση απαλλαγμένες από χωροχρονικές δεσμεύσεις, να έχει επιλογές στο 
πώς και τι θα μαθαίνει και να αποτελεί το «κέντρο της μαθησιακής διαδικασίας». Γενικά, εξ 
αποστάσεως εκπαίδευση αποτελεί μια εκπαιδευτική διαδικασία/μοντέλο όπου δεν απαι-
τείται η φυσική παρουσία του εκπαιδευομένου σε μια τάξη/ αμφιθέατρο. Επίσης η εκπαί-
δευση και μελέτη είναι εξατομικευμένη και επιτελείται μέσω ειδικά διαμορφωμένων εγχει-
ριδίων, ενώ υπάρχει ανά τακτά χρονικά διαστήματα επαφή ανάμεσα στους εκπαιδευόμε-
νους και τον εκπαιδευτικό. Το «e-Learning», ως μεθοδολογία εξ αποστάσεως εκπαίδευσης, 
είναι η διαδικασία εκμάθησης όπου όμως η εκπαίδευση ή ακριβέστερα η μαθησιακή διαδι-
κασία εκτελείται μέσα από τις σύγχρονες τεχνολογίες, όπως προγράμματα υπολογιστών και 
τηλεπικοινωνιακά προηγμένα συστήματα. Η αδελφοποίηση θα μπορούσε να οριστεί ως μια 
μορφή συνεργασίας μεταξύ σχολικών τάξεων που βρίσκονται σε διαφορετική τοποθεσία. 

Λέξεις - κλειδιά : Μαθησιακή διαδικασία, Τηλεκπαίδευση, e-Learning, αδελφοποίηση σχο-
λείων 

Εισαγωγή 

Η εξ αποστάσεως διαδικτυακή εκπαίδευση (e-Learning) ή «Τηλεκπαίδευση» εμπεριέχει συ-
νεργατική εκπαίδευση και αλληλεπίδραση μεταξύ εκπαιδευόμενων και εκπαιδευτών καθώς 
και μεταξύ εκπαιδευόμενων, όπως δηλαδή συμβαίνει στην κλασική εκπαίδευση, π.χ. σε μια 
παραδοσιακή αίθουσα διδασκαλίας (Bourletides et al., 2003). Εξ άλλου τα ηλεκτρονικά σε-
μινάρια γίνονται σε «τάξη». Απλά αυτό που συμβαίνει στο e-Learning είναι ότι ο εκπαιδευ-
τής και οι εκπαιδευόμενοι βρίσκονται σε διαφορετικούς χώρους και η έννοια της «τάξης» 
δημιουργείται εικονικά - π.χ. από τον υπολογιστή (White, 1997). Με αυτόν τον τρόπο η δι-
δασκαλία μπορεί να είναι με ασύγχρονη συνεργασία (asynchronous collaboration), με σύγ-
χρονη συνεργασία (synchronous collaboration) ή με εξατομικευμένο ρυθμό (self-based) 
(Κοντογιαννοπούλου, 1992). Ο εκπαιδευόμενος έχει συνήθως πλήρη έλεγχο του ρυθμού 
προόδου, ενώ ταυτόχρονα υπάρχει διαθέσιμη, αν το επιθυμεί, υποστήριξη από τον εκπαι-
δευτικό ή τον ειδικό κάθε μαθησιακού θέματος. Η υποστήριξη είναι απαραίτητη, αφού 
στην αντίθετη περίπτωση θα μιλούσαμε μόνο για αυτοεκπαίδευση, η οποία θα μπορούσε 
να γίνει με άλλα μέσα, π.χ. βιβλίο ή CD-ROM (Καμπουράκης & Λουκής, 2006). 

Τα βασικά πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα του e-Learning 

Το «e-Learning», ως την πλέον τεχνολογικά προηγμένη μέθοδο εξ αποστάσεως εκπαίδευ-
σης, προσφέρει μια σειρά από σημαντικά πλεονεκτήματα αλλά και κάποια μειονεκτήματα 
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(Cowan, 1995). Τα πλεονεκτήματα που προσφέρει είναι τα εξής: το εκπαιδευτικό υλικό εί-
ναι πάντα διαθέσιμο, μπορεί δηλαδή όποια στιγμή της ημέρας ο μαθητής να μπαίνει στην 
ηλεκτρονική τάξη αρκεί να μπορεί να υπάρχει σύνδεση με το Διαδίκτυο, είναι παντού δια-
θέσιμο, δηλαδή όπου και να είμαστε, είναι διαθέσιμο σε όλους που έχουν στη διάθεση 
τους απλά μέσα, όπως PC και σύνδεση με το Διαδίκτυο, και δεν απαιτεί οργανωμένους χώ-
ρους εκπαίδευσης, είναι πλούσιο σε περιεχόμενο, περιεκτικό και δεν κουράζει τον μαθητή, 
είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό, όταν γίνεται με προηγμένο τρόπο παρουσίασης: πολυμέ-
σα, βίντεο, ήχος, κείμενα, εικόνες, παραστάσεις, ομιλία, διαλογική συνεργασία (Καμπουρά-
κης & Λουκής, 2006). Επίσης παραδίδεται με πολλούς τρόπους ώστε να ταιριάζει στις προ-
τιμήσεις του μαθητή: αυτοδιδασκαλία, με ασύγχρονη συνεργασία, σύγχρονη διδασκαλία, 
επικοινωνία τόσο με τον δάσκαλο όσο και τους υπόλοιπους μαθητές, συνεχής βελτίωση του 
περιεχομένου και της αποτελεσματικότητας, συμμετοχική μάθηση με ενεργούς αντί παθη-
τικούς μαθητές και τμηματοποίηση τόσο της παρουσίασης όσο και του περιεχομένου προ-
σφέροντας δυνατότητες επαναχρησιμοποίησης και δημιουργίας κοινής βάσης με πολλά 
θέματα (White, 1997). 

Ως μειονεκτήματα του «e-Learning» θεωρούνται ότι δεν υπάρχει η παραδοσιακή αλληλεπί-
δραση της Αίθουσας, η τεχνολογία για τη δημιουργία «σύγχρονης» εκπαίδευσης είναι εξαι-
ρετικά ακριβή και η δημιουργία ψηφιακού περιεχομένου που να καλύπτει ανάγκες σε εξα-
τομικευμένο επίπεδο είναι δύσκολη (από εκπαιδευτική σκοπιά) και δαπανηρή (White, 
1997).  

Η τεχνολογία WEB 2.0 βάση της ηλεκτρονικής μάθησης 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας Web 2.0 πάνω στο διαδίκτυο επιτρέπει πλέον την αλληλεπί-
δραση του χρήστη ενώ στο Web 1.0 υπήρχε μόνο αναζήτηση πληροφοριών. Τα ηλεκτρονικά 
κοινωνικά δίκτυα εκμεταλλεύονται αυτήν την επιπλέον δυνατότητα και χρησιμοποιούν ε-
φαρμογές που δίνουν μεγάλες δυνατότητες στους χρήστες να συμμετέχουν στη δημιουργία 
και τη διάχυση των πληροφοριών και να αλληλεπιδρούν μεταξύ τους χτίζοντας σχέσεις με 
άλλους ανθρώπους μέσω του διαδικτύου που να διασκελίζουν τα γεωγραφικά όρια 
(Konstantinidis, 2012). 

Οι ιστότοποι των κοινωνικών δικτύων φιλοξενούν ένα πλούτο ετερογενών πληροφοριών 
που σε μεγάλο βαθμό δημιουργούνται από τους ίδιους τους χρήστες, οι οποίοι έχουν την 
δυνατότητα να οργανώσουν μικρότερα δίκτυα που να οργανώνονται με βάση δημογραφι-
κές ή γεωγραφικές προτιμήσεις. Η τεχνολογία του Web 2.0 επιτρέπει λοιπόν την δημιουρ-
γία αλληλεπιδραστικών και συμμετοχικών εξ’ αποστάσεως εφαρμογών που αναπτύσσουν 
πολλές από τις δυνατότητες που είναι αποτέλεσμα της ανθρώπινης συνεργασίας που έχουν 
παρατηρηθεί μόνο σε ομάδες με άμεση επαφή στο παρελθόν. Οι τρεις κύριες εφαρμογές 
του Web 2.0 είναι (Κοντογιαννοπούλου, 1992):  

• η ανάπτυξη περιεχομένου από τους χρήστες 
• η αλληλεπίδραση των συστημάτων  
• η κοινωνική έκφραση-αντιπροσώπευση του χρήστη 
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Μαθησιακές στρατηγικές στην ηλεκτρονική μάθηση 

Oι μαθησιακές στρατηγικές που χρησιμοποιούνται με την βοήθεια των ΤΠΕ για αποτελε-
σματική μάθηση σύμφωνα με τον Jonassen (1994) είναι η ενεργητική μάθηση (active 
learning): η μέθοδος αυτή υποστηρίζει την ανεξάρτητη ενεργητική οικοδόμηση των γνώσε-
ων εκ μέρους των εκπαιδευόμενων. Η μέθοδος προκύπτει ως άμεσο αποτέλεσμα της ε-
μπειρίας που αποκομίζει το άτομο από τον κόσμο που το περιβάλλει, της ερμηνείας που 
δίνει σε αυτή, της αλληλεπίδρασης με τον κόσμο μέσω συλλογισμών, συνεργασίας, κλπ.  

Η εποικοδομητική μάθηση (constructive learning): οι εκπαιδευόμενοι τακτοποιούν τις νέες 
γνώσεις ως συνέχεια των προϋπαρχουσών γνώσεων, για να σχηματίσουν ολοκληρωμένες 
έννοιες. Η επικοινωνία διδασκόντων-διδασκόμενων επιτρέπει την εξατομικευμένη ανακά-
λυψη και την άμεση απόκτηση εμπειριών που προωθούν τη μάθηση. Η συνεργατική μάθη-
ση (collaborative learning):οι συμμετέχοντες μπορούν να μαθαίνουν σε ομάδες, αλληλεπι-
δρώντας ηλεκτρονικά με σύγχρονο ή ασύγχρονο τρόπο. Ως συνεργασία κατά τη μάθηση 
όπως αναφέρεται από τον Dillenburg (1999), θεωρούμε τη διεκπεραίωση κάθε συνεργατι-
κής διαδικασίας μέσα σε εκπαιδευτικό πλαίσιο, όπως μελέτη ενός θέματος, από κοινού ε-
πίλυση ενός προβλήματος ή από κοινού ανάπτυξη ενός θέματος. Η εκούσια–θεληματική 
μάθηση (intentional learning):οι εκπαιδευόμενοι επιθυμούν οι ίδιοι (που οφείλεται σε εσω-
τερικά ή εξωτερικά αίτια), να βελτιωθούν, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και δεξιότητες ή να 
βελτιώσουν τις ήδη υπάρχουσες.  

Οι ΤΠΕ μπορούν να βοηθήσουν με χρήση ειδικού λογισμικού π.χ. διαδραστικό εκπαιδευτικό 
υλικό, λογισμικό προσομοιώσεων, διαδίκτυο, κλπ. Η διαλογική μάθηση (conversational 
learning):αυτή η μέθοδος διατυπώνεται για πρώτη φορά στις εργασίες του Pask (1976 οπ. 
αν. Manfred & Clifford, 1995). Αυτός θεώρησε ότι η μάθηση λαμβάνει χώρα μέσω συζητή-
σεων που επιδιώκουν να κάνουν τη γνώση συγκεκριμένη και ξεκάθαρη. Η διαδικασία προ-
σέγγισης της γνώσης μπορεί να βελτιώνεται ακόμη περισσότερο μέσω συζητήσεων και κρι-
τικής κατανόησης και αντιπαραβολής των απόψεων όλων των συμμετεχόντων μεταξύ τους. 
Η ανακλαστική μάθηση (reflective learning):η μέθοδος αυτή ενεργοποιεί τους εκπαιδευό-
μενους να «ανακλούν» (αυτό-στοχασμός) πάνω σε αυτά που έχουν μάθει. Έτσι οι ίδιοι οι 
εκπαιδευόμενοι γίνονται περισσότερο αυτόνομοι και συμμετέχουν ενεργητικότερα σε όλη 
τη μαθησιακή διαδικασία. 

Η μάθηση διαμέσου της ανακάλυψης (learning by discovering) και διερευνητική μάθηση 
(exploratory learning): σύμφωνα με αυτές τις μαθησιακές στρατηγικές οι διδασκόμενοι 
μπορούν να προσεγγίσουν μόνοι τους τη γνώση εξερευνώντας μια διαδικασία, μια κατά-
σταση, ένα λογισμικό, ένας πρόβλημα κλπ. Τέλος η μάθηση διαμέσου επίλυσης προβλημά-
των (problem solving learning, PBL):η μέθοδος αυτή δίνει την δυνατότητα στον εκπαιδευό-
μενο να ξεκινάει με ένα πρόβλημα προς επίλυση παρά με μια έννοια την οποία πρέπει να 
μελετήσει και να «μάθει». Η μέθοδος αυτή βρίσκεται σε συμφωνία με τα νέα μοντέλα δι-
δασκαλίας, τα οποία προτείνουν ότι η έμφαση πρέπει να δοθεί στους εκπαιδευόμενους και 
όχι στη μετάδοση της γνώσης από τον εκπαιδευτή (δασκαλοκεντρική προσέγγιση).  
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Ελληνικά σχολεία και ηλεκτρονική μάθηση 

Εφαρμογή της ηλεκτρονικής μάθησης στα ελληνικά σχολεία αποτελεί το πρόγραμμα e-
twinning ή αλλιώς πλατφόρμα αδελφοποίησης. Η αδελφοποίηση θα μπορούσε να οριστεί 
ως μια μορφή συνεργασίας μεταξύ σχολικών τάξεων που βρίσκονται σε διαφορετική τοπο-
θεσία μέσω της οποίας προάγονται κοινοί μαθησιακοί στόχοι (Gilleran, 2006). Η δημιουργία 
δηλαδή κοινοτήτων μάθησης της οποίας τα μέλη δεν είναι απαραίτητο να βρίσκονται στον 
ίδιο χώρο. Η αδελφοποίηση μπορεί να γίνει με διάφορους τρόπους ανάλογα με το γνωστικό 
αντικείμενο που διδάσκεται όπως επίσης και για διαφορετικά μαθήματα πέραν της ξένης 
γλώσσας (Crawley et al., 2009). 

Η συνεργασία και η επικοινωνία αποτελούν λέξεις κλειδιά. Οι μαθητές συνεργάζονται για 
την διεξαγωγή κοινών εργασιών που αναλαμβάνουν ανταλλάσσοντας πληροφορίες και 
χρήσιμο οπτικοακουστικό υλικό ενώ η επικοινωνία επιτυγχάνεται με την χρήση του ηλε-
κτρονικού υπολογιστή ο οποίος υπερπηδά το εμπόδιο της γεωγραφικής απόστασης συνδέ-
οντας εύκολα, γρήγορα και φθηνά δύο ή και περισσότερες τάξεις σχολείων που μπορεί να 
βρίσκονται σε διαφορετικές πόλεις/ χώρες. Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, η τηλεδιάσκεψη, 
η συγχρονική επικοινωνία και ο πίνακας ανακοινώσεων αποτελούν ισχυρά εργαλεία για την 
επιτυχημένη επικοινωνία (Kafai & Resnik, 1996). 

Όσον αφορά όμως την επιτυχία της συνεργασίας αυτή εξαρτάται κατά κύριο λόγο από την 
σωστή οργάνωση και ξεκαθάριση των στόχων του μαθήματος από τον αρμόδιο καθηγητή 
και από τις πρωτοβουλίες και την διάθεση συμμετοχής από τους μαθητές. Σύμφωνα με την 
εμπειρία προηγούμενων σχετικών προγραμμάτων που αναπτύχθηκαν τα τελευταία χρόνια, 
το μοντέλο της συνεργατικής μάθησης μέσω των σύγχρονων μορφών επικοινωνίας αποτε-
λεί ερέθισμα για τους μαθητές οι οποίοι ανακαλύπτουν νέα κίνητρα για την ενασχόληση 
τους με κοινές δραστηριότητες στα πλαίσια του μαθήματος (De Bono, 2009).  

Προκύπτει λοιπόν ένα μαθητικοκεντρικό περιβάλλον μέσα στο οποίο δημιουργούνται στε-
νές σχέσεις μεταξύ των μελών λόγω της ιδιαιτερότητας του τρόπου διασύνδεσης. Η γνώση 
κάτω από αυτές τις συνθήκες αποκομίζεται με ενεργό τρόπο, με την συμμετοχή και τον διά-
λογο των εμπλεκομένων και όχι παθητικά (Crawley et al., 2007). Παρόλα αυτά η σύνδεση 
και η συνεργασία των τάξεων αυτή καθ’ αυτή δεν εγγυάται την δημιουργία νέας γνώσης αν 
δεν υπάρξει σαφής παιδαγωγικός προσανατολισμός (Crawley et al., 2009). 

Επίσης πριν από την συμμετοχή σε τέτοιου είδους προγράμματα πρέπει να τεθούν προτε-
ραιότητες σε σχέση με τους στόχους του μαθήματος ενώ η ίδια ορίζει την αδελφοποίηση 
ως τις «..συνθήκες διασύνδεσης και διαδικτύωσης ανάμεσα σε τάξεις γεωγραφικά απομα-
κρυσμένες με σκοπό την ανταλλαγή πληροφοριών, τη δημιουργία κοινών εργασιών και τη 
συνεργατική μάθηση. Η διασύνδεση αυτή μπορεί να γίνει σε εθνικά ή υπερεθνικά πλαίσια 
για ένα ή για περισσότερα μαθήματα ή για δραστηριότητες πέρα από το αναλυτικό πρό-
γραμμα» (Kafai & Resnik, 1996). Κατ’ αυτόν λοιπόν τον τρόπο καταρρίπτεται το πρόβλημα 
της γεωγραφικής απομόνωσης των απομακρυσμένων σχολείων και η πρόσβαση σε πηγές 
πληροφοριών αποτελεί μαθησιακή ευκαιρία για όλους. Είναι φανερό ότι οι νέες τεχνολογί-
ες (ΝΤ) στον τομέα της εκπαίδευσης παίρνουν την σκυτάλη και αν χρησιμοποιηθούν σωστά 
τα πλεονεκτήματα θα πολλαπλασιαστούν (Crawley et al., 2009). 
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Για αυτόν τον λόγο προωθείται συνεχώς και ποικιλοτρόπως και από την Ευρωπαϊκή Ένωση 
η ένταξη των νέων τεχνολογιών στην εκπαίδευση. Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στη Σύνοδο της 
Βαρκελώνης στις 15 και 16 Μαρτίου 2000 ζήτησε από την Επιτροπή μελέτη σκοπιμότητας 
για να εντοπιστούν διάφορες δυνατότητες υποβοήθησης των σχολείων της δευτεροβάθ-
μιας εκπαίδευσης για να ενισχύσουν την διαδικτυακή σύνδεση σχολείων. Στη συγκεκριμένη 
μελέτη αναφέρεται ότι οι αδελφοποιήσεις προάγουν το πνεύμα της πρωτοβουλίας, της α-
μοιβαίας κατανόησης και δημιουργούν κοινωνικούς και πολιτιστικούς δεσμούς (Kafai & 
Resnik, 1996).  

Σχεδιασμός και οργάνωση μιας αδελφοποίησης 

Tρόπος αδελφοποίησης 

Η τροποποίηση της συμβατικής διδασκαλίας σύμφωνα με τα νέα δεδομένα δεν είναι κάτι 
που μπορεί να γίνει από την μία στιγμή στην άλλη.Χρειάζεται χρόνος για προσαρμογή και 
έντονη προσπάθεια κυρίως από την πλευρά των καθηγητών. Από την στιγμή όμως που θα 
αποφασιστεί η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι νέες τεχνολογίες των 
πληροφοριών και της επικοινωνίας ανοίγονται νέοι δρόμοι, στους οποίους δύναται να βα-
δίσει κάθε εκπαιδευτική βαθμίδα. Η πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια και τριτοβάθμια εκπαί-
δευση μπορεί να βρει μέσω της διαδικτυακής συνεργασίας λύσεις και απαντήσεις που την 
αφορούν (Kafai & Resnik, 1996). 

Αυτή τη στιγμή λαμβάνουν χώρα προγράμματα τα οποία αφορούν ηλικίες από 9 -12 και 
από 13-19 χρονών, με πλούσια θεματολογία που καλύπτει τομείς όπως εκμάθηση ξένων 
γλωσσών, ιστορία, πολιτισμός, ιθαγένεια, τέχνες, επιστήμες, πληροφορική κ.α (Crawley et 
al., 2009) 

Πριν όμως προχωρήσει στην αδελφοποίηση της τάξης του και στην συνεργατική μάθηση 
από απόσταση, ο εκπαιδευτικός οφείλει να σχεδιάσει προσεχτικά το μάθημα του ακολου-
θώντας την ίδια διαδικασία που θα ήταν απαραίτητη και στην συμβατική παράδοση του 
γνωστικού του αντικειμένου. Το σχέδιο μαθήματος θα πρέπει να κινηθεί παρ’ όλα αυτά σε 
διαφοροποιημένους άξονες καθώς πέρα από την διδακτική ενότητα του γνωστικού αντικει-
μένου και τους επιδιωκόμενους διδακτικούς στόχους πρέπει να ληφθεί υπόψη το δεδομένο 
της ύπαρξης γλωσσικής πολυμορφίας, η απαραίτητη γνώση αγγλικών, η ιδιαιτερότητα του 
μέσου διδασκαλίας, οι απαιτούμενες δεξιότητες των μαθητών και του καθηγητή όπως επί-
σης και η χρονική διάρκεια της δραστηριότητας. Ο χρόνος ενασχόλησης που απαιτείται για 
την κατάλληλη προετοιμασία της δραστηριότητας είναι πολλαπλάσιος του παραδοσιακού. 
Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να φροντίσει για την προμήθεια του τεχνικού εξοπλισμού που 
ενδεχομένως να χρειαστεί και σταδιακά να ενημερώσει τους μαθητές για την συγκεκριμένη 
προσέγγιση του μαθήματος έτσι ώστε να είναι προετοιμασμένοι (Gilleran, 2006).  

Πριν αδελφοποιηθεί η τάξη με μια άλλη πρέπει να είναι ικανή να συνεισφέρει στην όλη 
διαδικασία από την πλευρά της καθώς για να επιτύχει η συνεργασία θα πρέπει η συνει-
σφορά των μελών να είναι αμοιβαία και η μάθηση αμφίδρομη. (Crawley et al., 2009). 

 

  

2012

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Εφόσον ολοκληρωθεί η σχεδίαση του μαθήματος, ο εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τον 
τρόπο αδελφοποίησης ανάλογα με το εύρος και σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο. 
Μπορεί δηλαδή να αδελφοποιήσει την τάξη του με μία μόνο άλλη τάξη για κάποιο συγκε-
κριμένο μάθημα ή θέμα ( πχ. συνεργασία της τάξης του με μια τάξη στην Ιταλία για την εκ-
μάθηση της γλώσσας των αγγλικών) είτε με περισσότερες από μία τάξεις για διαφορετικά 
μαθήματα, μετέχοντας ουσιαστικά έτσι σε ένα δίκτυο τάξεων οπού πχ. ένα ελληνικό σχο-
λείο μπορεί να συνεργαστεί με ένα αγγλικό σε θέματα τεχνών και το ίδιο σχολείο να συνερ-
γαστεί παράλληλα με ένα άλλο ομογενών του εξωτερικού για την εκμάθηση της ελληνικής 
γλώσσας. (Gilleran, 2006)  

Την επιλογή του τρόπου αδελφοποίησης διαδέχεται η εύρεση συντρόφου, η οποία μπορεί 
να γίνει με αναζήτηση κατάλληλου υποψηφίου μέσω του παιδαγωγικού ινστιτούτου είτε με 
την εγγραφή σε διεθνή σχολικά δίκτυα. Ανάλογα πάντα με τους επιδιωκόμενους στόχους, ο 
εκπαιδευτικός μπορεί να επιλέξει τη συμμετοχή της τάξης του σε ένα μεγάλο σχολικό δί-
κτυο οπού υπάρχει πληθώρα προτεινόμενων θεμάτων για συνεργασίες είτε να επικοινωνή-
σει απ’ ευθείας με κάποιο άλλο σχολείο και κατόπιν συζητήσεων να καταλήξουν μαζί ως 
προς το θέμα του αναλαμβανόμενου project. Σ’ αυτήν την περίπτωση όμως, της μη συμμε-
τοχής δηλαδή σε κάποιο προϋπάρχον δίκτυο, είναι αναγκαία η δημιουργία ενός διαδικτυα-
κού τόπου συνάντησης των εμπλεκόμενων σχολείων, μιας ιστοσελίδας μέσω της οποίας οι 
μαθητές θα μπορούν να επικοινωνούν μεταξύ τους, να ανταλλάσσουν υλικό και να ανακοι-
νώνουν τις εργασίες τους, γεγονός που προϋποθέτει τεχνικές και κατά περίπτωση εξειδι-
κευμένες γνώσεις ενώ παράλληλα απαιτείται σαφής παιδαγωγικός προσανατολισμός. 
(Crawley et al., 2009). 

Εύρεση συνεργαζόμενου σχολείου 

Πλήθος οργανισμών και πανεπιστημίων, με την μορφή δικτύων προσφέρουν την δυνατότη-
τα ανεύρεσης συνεταίρων στην συνεργατική μάθηση μέσω διαδικτύου έχοντας στις βάσεις 
δεδομένων τους βιογραφικά που συμπληρώνουν οι εγγεγραμμένες στα αρχεία τους τάξεις 
για αυτό τον σκοπό (Kafai & Resnik, 1996). 

Το iEARN αποτελεί ένα παγκόσμιο μη κερδοσκοπικό δίκτυο σχολείων μέσω του οποίου 
προωθείται η συνεργασία σε κοινά projects ενώ παρόμοια δραστηριότητα έχει και ο εκπαι-
δευτικός οργανισμός Global SchoolNet οπού επιτρέπει την εύρεση συνεργάτη ανάμεσα από 
τα 45.000 σχολεία των 134 χωρών που μετέχουν στα προτεινόμενα θέματα συνεργασίας 
(Gilleran, 2006).  

Το ενδιαφερόμενο σχολείο μπορεί να συμπληρώσει την φόρμα εγγραφής στην ιστοσελίδα 
του, καταθέτοντας στοιχεία που το αφορούν και περιγράφοντας τι ακριβώς ψάχνει, ενώ 
μπορεί να προτείνει και το θέμα συνεργασίας. Ως μέσο σύναψης συνεργασιών λειτουργεί 
επίσης το ENIS δίκτυο πρωτοποριακών σχολείων ως προς τη χρήση των τεχνολογιών πλη-
ροφορίας και επικοινωνίας στη διδασκαλία και τη μάθηση (Crawley et al., 2009). 

Πλατφόρμα συνεργασίας και συμμετοχής 5000 σχολείων απ’ όλη την Ευρώπη αποτελεί και 
το myEUROPE, ένα διαδικτυακό project του Ευρωπαϊκού Σχολικού Δικτύου, οργανισμός που 
υποστηρίζει την εισαγωγή των ΤΠΕ στην διδασκαλία. Το KIDLINK είναι παρόμοιο σχολικό 
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δίκτυο με μαθητές 10-15 χρονών απ’ όλο τον κόσμο με μεγαλύτερη συμμετοχή όμως κυρί-
ως από τις ΗΠΑ, τον Καναδά και την Ιταλία. Τέλος το Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο σχεδιασμέ-
νο από το Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων το οποίο έχει ως στόχο την δη-
μιουργία εκπαιδευτικών κοινοτήτων προσφέρει μέσω των προηγμένων του υπηρεσιών 
πρόσφορο έδαφος για συνεργασίες (Lewis, 2004). 

Σε όποιο δίκτυο και αν απευθυνθεί ο εκπαιδευτικός για την αδελφοποίηση της τάξης του, 
το μοτίβο που ακολουθείται είναι σχεδόν ίδιο. Αρχικά εγγραφή της τάξης, αναζήτηση συνε-
ταίρου και πρόταση θέματος ή επιλογή από τα ήδη προτεινόμενα κι έπειτα χρήση των ερ-
γαλείων επικοινωνίας τα οποία συνήθως περιέχονται στην ιστοσελίδα του δικτύου και απο-
τελούν κύριο παράγοντα επιτυχίας (Crawley et al., 2007). 

Εργαλεία Αδελφοποίησης 

Πριν προσεγγίσουμε παιδαγωγικά το μοτίβο της αδελφοποίησης και τις επιπτώσεις του 
στον μαθητικό κόσμο, χρήσιμο είναι να παρουσιάσουμε το εκπαιδευτικό λογισμικό και τα 
απαιτούμενο software και hardware για την επιτυχή συνεργασία και επικοινωνία καθώς 
μόνο έπειτα από αναγνώριση των δυνατοτήτων των εργαλείων των ΤΠΕ μπορούμε να εξά-
γουμε συμπεράσματα ως προς τα παιδαγωγικά οφέλη και την προώθηση γνώσης (Kafai & 
Resnik, 1996). 

Κατ’ αρχάς εκτός από τον βασικό εξοπλισμό του υπολογιστή, απαραίτητη είναι η ύπαρξη 
σκάνερ, κάμερας και μικροφώνου, δεδομένου ότι θα γίνει εισαγωγή πληροφοριών ενώ για 
την εξαγωγή των αντίστοιχων πληροφοριών που θα λάβουμε θα πρέπει να διαθέτουμε α-
κουστικά, ηχεία και εκτυπωτή (Crawley et al., 2009). Επιπλέον για την φύλαξη των εργασιών 
και των δεδομένων αναγκαία είναι τα αποθηκευτικά μέσα όπως δισκέτες, εγγράψιμα cd/ 
dvd είτε κάποιο flash memory(επανεγράψιμο φορητό τσιπ μνήμης) (Gilleran, 2006).  

Όσον αφορά το εκπαιδευτικό λογισμικό που θα χρησιμοποιηθεί κατηγοριοποιείται ανάλο-
γα με την διδακτική προσέγγιση σε συστήματα συμβολικής έκφρασης και οικοδόμησης που 
περιλαμβάνουν εργαλεία επεξεργαστών κειμένου, εργαλεία σχεδιασμού και γραφικών, δη-
μιουργίας υπερκειμένων και πολυμέσων καθώς και επιτραπέζια συστήματα εκδόσεων, ενώ 
στα συστήματα επικοινωνίας εντάσσονται το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, το instant 
messaging (σύγχρονη επικοινωνία), το file sharing (διαμοιρασμένα αρχεία),ο web board (η-
λεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων), ο whiteboard (κοινή επιφάνεια εργασίας) και το 
teleconference (τηλεδιάσκεψη) (Crawley et al., 2007). 

Στην αγορά διατίθενται συνεχώς ανανεωμένα πακέτα συνδυασμού των παραπάνω εφαρ-
μογών, ειδικά λογισμικά δηλαδή που παρέχουν ένα πολυμεσικό περιβάλλον το οποίο μπο-
ρεί να εξυπηρετήσει κάθε ανάγκη (Lewis, 2004). Ένα βήμα πιο κάτω προχωρούν τα virtual 
environments τα οποία αποτελούν εικονικά τρισδιάστατα περιβάλλοντα που παρέχουν την 
δυνατότητα διαλόγου και συνεργασίας σε εικονικές αίθουσες με avatars (γραφική εικόνα 
του χρήστη) (Crawley et al., 2009). 

Αρχικά όμως ας εστιάσουμε στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ένα εργαλείο εύχρηστο και πα-
γκοσμίως γνωστό σε κάθε χρήστη του διαδικτύου. 
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Το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο ουσιαστικά αποτελεί μια μετάλλαξη του κλασικού ταχυδρο-
μείου καθώς επιτρέπει στον καθένα να στείλει και να λάβει e-mail, γράμματα δηλαδή στην 
ηλεκτρονική του διεύθυνση τα οποία εκτός από την κλασική μορφή κειμένου μπορούν να 
περιλαμβάνουν υπερσυνδέσεις (σύνδεσμοι που μεταφέρουν τον αναγνώστη σε άλλα κείμε-
να πχ. σε κάποια σχετική ιστοσελίδα), εικόνες και ήχο. Παράλληλα στο ίδιο e-mail μπορούν 
να προσαρτηθούν και να αποσταλούν εξωτερικά δεδομένα, αρχεία κειμένων, διαγραμμά-
των, ήχων και εικόνων. Η επεξεργασία των μηνυμάτων γίνεται εύκολα, χωρίς την απαίτηση 
ιδιαίτερων γνώσεων ενώ στο γραμματοκιβώτιο (mailbox) του κάθε παραλήπτη συχνά υπάρ-
χει η δυνατότητα ταξινόμησης των παραλαμβανόμενων mail κατά ημερομηνία, μέγεθος, 
αποστολέα κτλ (Gilleran, 2006). 

Δεδομένων των παραπάνω χαρακτηριστικών το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο σήμερα αποτελεί 
το φθηνότερο, εύκολο και γρήγορο τρόπο επικοινωνίας (Kafai & Resnik, 1996). Επιπρόσθετα 
το γεγονός ότι είναι ασύγχρονο μέσο το καθιστά πιο εύχρηστο σε σχέση με το τηλέφωνο ή 
με την συνομιλία μέσω chat/forum τα οποία απαιτούν την ταυτόχρονη σύνδεση και από τις 
δυο πλευρές (Crawley et al., 2009). Οι μαθητές που αλληλογραφούν μεταξύ τους μπορούν 
να συζητήσουν για οποιοδήποτε θέμα δημιουργώντας έτσι ένα αυθεντικό πλαίσιο επικοι-
νωνίας με πραγματικές συνθήκες και όχι υποτιθέμενες όπως θα συνέβαινε κατά την συγ-
γραφή μιας έκθεσης –γράμματος προς ανύπαρκτο αποστολέα. Ειδικά στην περίπτωση εκ-
μάθησης ξένης γλώσσας η επικοινωνία μέσω mail αποδεικνύεται ιδιαίτερα θελκτική για 
τους μαθητές που πλέον απευθύνονται σε υπαρκτά πρόσωπα, με αποτέλεσμα να επιδει-
κνύουν μεγαλύτερη προσοχή στο κείμενο τους, εκφράζοντας πιο ξεκάθαρα τις σκέψεις τους 
και εμπλουτίζοντας το λεξιλόγιο τους (Lewis, 2004). Οι μαθητές μπορούν να ανταλλάξουν 
γράμματα για να παρουσιάσουν τον εαυτό τους, τα χόμπι τους, να μιλήσουν για το σχολείο 
τους όπως ακριβώς θα έκαναν στο συμβατικό μάθημα έτσι ώστε να εξασκηθούν στην νέα 
γλώσσα. Κατά την πραγματική επαφή όμως των παιδιών η γλώσσα στόχος μαθαίνεται πιο 
εύκολα και διασκεδαστικά καθώς η ύπαρξη ενός κοινού ανάγνωσης των κειμένων αποτελεί 
ισχυρό κίνητρο (Gilleran, 2006).  

Έτσι την ίδια χρησιμότητα μπορεί να έχει η αλληλογραφία και στην παράδοση του μαθήμα-
τος της γλώσσας. Η αδελφοποίηση παραδείγματος χάριν δύο ομόφωνων σχολείων και η 
ανταλλαγή μηνυμάτων για τον σχολιασμό βιβλίων, την σύνθεση ιστοριών, ποιημάτων κ.τ.λ. 
αφυπνίζει τους μαθητές και τους ενεργοποιεί θετικά μεταβάλλοντας την ορθογραφία και 
την γραμματική από βαρετό μάθημα σε ευχάριστο παιχνίδι. Ανάλογη εφαρμογή μπορεί να 
έχει και σε άλλα μαθήματα όπως της ιστορίας και του πολιτισμού όπου οι μαθητές θα επι-
κοινωνήσουν μεταξύ τους για να ανταλλάξουν φωτογραφίες και πληροφορίες για την πόλη 
τους, τις συνήθειες τους, τα ήθη και τα έθιμα (Kafai & Resnik, 1996). 

Συνοψίζοντας το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο είναι ένα απαραίτητο εργαλείο για την άμεση 
έκφραση και κοινωνικοποίηση του μαθητή στα πλαίσια μιας αδελφοποίησης (Crawley et 
al., 2009). 

Αμεσότητα όμως προσφέρει και το on line chat όπως επίσης και τα forums, που αφορούν 
την συγχρονική επικοινωνία σε πραγματικό χρόνο ανάμεσα σε πολλαπλούς χρήστες μέσω 
δωματίων συνομιλίας (chat rooms). Το κείμενο που πληκτρολογεί ο κάθε χρήστης φαίνεται 
σε όλα τα pc που συμμετέχουν στην συνομιλία. Επιτρέπουν δηλαδή την στιγμιαία ανταλλα-
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γή μηνυμάτων που αναμεταδίδεται στις οθόνες όλων των συνδεδεμένων συμμετεχόντων. 
Τα forums διαφοροποιούνται κατά κάποιο τρόπο καθώς αποτελούν χώρους συζήτησης συ-
γκεκριμένων θεμάτων όπου το κάθε μέλος μπορεί να αναρτήσει το μήνυμα του το οποίο 
μπορεί να διαβαστεί από τα υπόλοιπα μέλη οποιαδήποτε χρονική στιγμή, κάτι που δεν ι-
σχύει στα chat rooms (Crawley et al., 2007).  

Αυτός ο τρόπος επικοινωνίας ενδείκνυται κυρίως για την πρώτη επαφή των μαθητών μετα-
ξύ τους αλλά και για συζητήσεις επί του θέματος συνεργασίας είτε για άμεση συλλογή πλη-
ροφοριών είτε για πρακτική εξάσκηση της γλώσσας. Αν και η αμεσότητα που προσφέρεται 
έχει ως αποτέλεσμα τα μηνύματα να έχουν την μορφή προφορικού λόγου και να χάνουν 
την δομή του γραπτού, η χρησιμότητα της συγχρονικής επικοινωνίας παραμένει σημαντική 
γιατί λόγω της ιδιαιτερότητας της δημιουργούνται αυθεντικές καταστάσεις επικοινωνίας 
που πάνω απ’ όλα κρατάνε αμείωτο το ενδιαφέρον των μαθητών για το μάθημα (Gilleran, 
2006). 

Παραπλήσιο εργαλείο αλλά σαφώς πιο ενδιαφέρον είναι η τηλεδιάσκεψη κατά την οποία οι 
συνεργαζόμενοι μαθητές βλέπουν και ακούνε την αντίστοιχη πλευρά και μπορούν να συζη-
τήσουν ή να παρουσιάσουν τις εργασίες τους η μια τάξη στην άλλη. Βέβαια αυτό προϋπο-
θέτει την συγχρονική επικοινωνία κάτι που πιθανόν να είναι ανέφικτο αν λόγω γεωγραφι-
κής θέσης υπάρχει διαφορά ώρας (Lewis, 2004). Σ’ αυτήν την περίπτωση λύση μπορεί να 
δώσει εκτός από το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο που αναφέρθηκε νωρίτερα και ο πίνακας α-
νακοινώσεων στον οποίο θα γίνεται η ανάρτηση των εργασιών των παιδιών αλλά και των 
μηνυμάτων που αφορούν τις εμπλεκόμενες τάξεις, η ανάγνωση των οποίων είναι δυνατόν 
να γίνει οποιαδήποτε στιγμή συνδεθεί με την ηλεκτρονική τοποθεσία το κάθε μέλος 
(Crawley et al., 2009). 

Τέλος ενδιαφέρον παρουσιάζει η κοινή επιφάνεια εργασίας που είναι στην ουσία ένας κοι-
νός ηλεκτρονικός χώρος εργασίας. Κάθε συμμετέχων μπορεί να προσθέσει κείμενο, σχέδια 
ή εικόνες που είναι ορατές απ’ όλους του συμμετέχοντες ενώ το υλικό που δημιουργείται 
μπορεί να αποθηκευτεί για μετέπειτα χρήση. Κατ’ αυτόν τον τρόπο μπορεί να γίνει ανάλυση 
ιδεών και σχολιασμός αυτών απ’ όλους τους μαθητές.  

Στις ιστοσελίδες των σχολικών δικτύων που προωθούν την συνεργατική μάθηση προσφέρε-
ται η χρήση των εργαλείων επικοινωνίας ωστόσο στο διαδίκτυο υπάρχουν διάφορες τοπο-
θεσίες μέσω των οποίων μπορεί να γίνει αναζήτηση για δωρεάν κατέβασμα τέτοιων εφαρ-
μογών όπως των msn, yahoo,aim και i-chat messengers,του whiteboard seemyscreen και 
του teleconferencing netmeeting και i-sight (Crawley et al., 2007).  

Ολοκληρωμένες λύσεις επίσης μπορούν να βρεθούν από ειδικά λογισμικά που περιλαμβά-
νουν τις δυνατότητες όλων των παραπάνω εργαλείων (Gilleran, 2006).  

Πλατφόρμα τέτοιων υπηρεσιών αποτελεί το λογισμικό CENTRA που αφορά την υποστήριξη 
ζωντανής αλληλεπίδρασης και δυνατότητας συνεργασίας σε πραγματικό χρόνο, υποστηρί-
ζει δημόσιες και ιδιωτικές συνομιλίες κειμένου, τηλεδιάσκεψη, συνομιλία φωνής και αλλη-
λεπιδραστικό whiteboard. Το Microworlds Pro επίσης είναι ένα πολυμεσικό περιβάλλον το 
οποίο διαθέτει ως γλώσσα προγραμματισμού τη γνωστή Logo και έχει σχεδιαστεί σύμφωνα 
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με τις παιδαγωγικές αντιλήψεις του δημιουργού της S. Papert, συνεργάτη του J. Piaget. 
(Lewis, 2004). Περιλαμβάνει εργαλεία για απλή επεξεργασία κειμένου, επεξεργασίας εικό-
νας και σύνθεση ήχου, μπορεί να χρησιμοποιηθεί από τα παιδιά για τη δημιουργία εργα-
σιών με διαδραστικό και πολυμεσικό χαρακτήρα, καθώς περιέχει όλα τα απαραίτητα εργα-
λεία (εικόνες, ήχοι, κινούμενα σχέδια, βίντεο, γεωμετρικά σχήματα, κουμπιά κλπ) και επι-
τρέπει τη δημοσίευση των εργασιών σε μορφή html, επομένως και την ανάρτησή τους στο 
διαδίκτυο (π.χ. στη σχολική ιστοσελίδα) (Crawley et al., 2009). 

Αναστοχασμός 

Η αδελφοποίηση των σχολικών τάξεων παρέχει αυθεντικά περιβάλλοντα μάθησης, τα ο-
ποία κινητοποιούν τους μαθητές, παρέχοντάς τους κίνητρα συμμετοχής στο μάθημα. Η α-
δελφοποίηση μετατρέπει τις ιδεατές καταστάσεις του συμβατικού μαθήματος σε πραγματι-
κές καταστάσεις, οπού ένα υπαρκτό κοινό βρίσκεται στην άλλη άκρη περιμένοντας να λάβει 
τα κείμενα και τις εργασίες των μαθητών (Hendry et al., 2011). Το περιβάλλον μάθησης εί-
ναι μαθητικοκεντρικό και ο καθηγητής από παροχέας γνώσεων μετατρέπεται σε συντονι-
στής. Παράλληλα ο μαθητής αποκτά αυτονομία, κριτική ικανότητα, δημιουργικότητα και 
υπευθυνότητα. Μετέχει δηλαδή σε μια κατάσταση που εκτός όλως των άλλων έχει σκοπό 
να κοινωνικοποιήσει το άτομο και αυτό έγκειται στις επικοινωνιακές μεθόδους που χρησι-
μοποιούνται (Keppell & Carless, 2006). Η ανταλλαγή εμπειριών και η διαπραγμάτευση νοη-
μάτων πέρα από την βελτίωση του γραπτού και του προφορικού λόγου οδηγεί στην καλύ-
τερη αντίληψη του κόσμου. (Knight, 2006). 

Συμπεράσματα 

Η χρήση της ηλεκτρονικής μάθησης σε εκπαιδευτικό και διδακτικό πλαίσιο μπορεί να θεω-
ρηθεί ως δυνητικά ισχυρή ιδέα μόνο και μόνο επειδή οι μαθητές περνούν πολύ χρόνο σε 
αυτές τις online δραστηριότητες δικτύωσης. Σύμφωνα με επίσημες μελέτες (Lewis, 2004; 
Crawley et al., 2007; De Bono, 2009) η ηλεκτρονική μάθηση συμβάλλει σε μεγάλο βαθμό 
στην αλληλεπίδραση, τη συνεργασία, την ενεργό συμμετοχή, την ενημέρωση, την κατανομή 
των πόρων, την υποστήριξη των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων καθώς η νέα διαδικτυακή 
εποχή (Web 2.0) αναδεικνύει καινούργιες μορφές πολιτισμού και μάθησης. Η διαπίστωση 
πως οι νέοι μαθαίνουν πολύ πιο εύκολα μέσα από δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με 
τη διασκέδαση και τη δημιουργική συμμετοχή αποτελεί ισχυρό κίνητρο ένταξης της ηλε-
κτρονικής μάθησης στην διαδικασία μάθησης (De Bono, 2009). 

Σ’ αυτή τη νέα εποχή, όπου δημιουργείται ένα δυναμικό πλέγμα σχέσεων μεταξύ των φο-
ρέων πληροφόρησης, του κοινού και της τεχνολογίας, πολιτιστικοί και εκπαιδευτικοί φορείς 
καλούνται να επαναπροσδιορίσουν τις αξίες και το ρόλο τους εφόσον θέλουν να παραμεί-
νουν στις επάλξεις ως κέντρα διαχείρισης της πληροφορίας, δημιουργικής μάθησης, προώ-
θησης της νέας τεχνολογίας και συνοχής του κοινωνικού ιστού. Κρίνεται επομένως απαραί-
τητο οι βιβλιοθήκες, τα σχολεία, τα Πανεπιστήμια, τα πνευματικά κέντρα και γενικότερα 
οργανισμοί εκπαίδευσης και επιμόρφωσης να ενισχύσουν το ρόλο τους ως χώροι ανακά-
λυψης, ερμηνείας και απόκτησης εμπειριών και να συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δη-
μιουργικής έκφρασης των πολιτών μέσα από την λογική της δια βίου μάθησης. Η λογική 
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αυτή αναδεικνύεται μέσα από τις υπηρεσίες του Web 2.0 και τα κοινωνικά δίκτυα (Lewis, 
2004). 

Η αξιοποίηση των διαδικτυακών περιβαλλόντων του Web 2.0 στην Εκπαίδευση συμβαδίζει 
με τις αρχές που διέπουν τις σύγχρονες θεωρίες μάθησης. Σύμφωνα με τον εποικοδομητι-
σμό του J. Piaget, ο μαθητής μαθαίνει σε ένα περιβάλλον πλούσιο σε εξωτερικά ερεθίσμα-
τα, το οποίο του δίνει τη δυνατότητα να αλληλεπιδρά μαζί του, καθώς ο ίδιος κατασκευάζει 
με ενεργητικό τρόπο τη γνώση στις διάφορες φάσεις εξέλιξής του. Σύμφωνα με τις κοινω-
νιοπολιτισμικές θεωρήσεις, η μάθηση συντελείται μέσα σε συγκεκριμένα πολιτισμικά πλαί-
σια και ουσιαστικά δημιουργείται από την αλληλεπίδραση του ατόμου με άλλα άτομα, σε 
συγκεκριμένες επικοινωνιακές περιστάσεις και μέσω της υλοποίησης συνεργατικών δρα-
στηριοτήτων. Τα διαδικτυακά περιβάλλοντα της ηλεκτρονικής μάθησης ενσωματώνουν 
πλήθος δυνατοτήτων αλληλεπίδρασης και επικοινωνίας των μαθητών: υποστηρίζουν την 
ανταλλαγή ιδεών, τη συνεργασία για παραγωγή κοινού έργου, την οικοδόμηση περιεχομέ-
νου, την έκφραση μέσω πολυτροπικών κειμένων. Παράλληλα, παρέχουν τη δυνατότητα ε-
πέκτασης του φυσικού χώρου και χρόνου της σχολικής τάξης, δημιουργώντας ένα διαφορε-
τικό – συμπληρωματικό μαθησιακό πλαίσιο (Crawley et al., 2007).  
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Η ιστοεξερεύνηση ως εργαλείο στην Α΄ Γυμνασίου στην εφαρμογή του διδακτικού  
σεναρίου: Μια μελέτη στο Μυκηναϊκό Πολιτισμό  

Μητρούλια Σοφία  
Φιλόλογος Μ.Ed., Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Παν. Πατρών 

smitroulia@gmail.com 

        Εισαγωγή 

Στην παρούσα εργασία αναλύεται διεξοδικά η διαδικασία ενός διδακτικού σεναρίου διδα-
σκαλίας για τους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου με τίτλο: «Εισαγωγή στην Μυκηναϊκή εποχή». Η 
καινοτομία αυτού του διδακτικού σεναρίου έγκειται στην χρήση ιστοεξερεύνησης. Οι ιστοε-
ξερευνήσεις  είναι σενάρια διδακτικών ενοτήτων, προβλημάτων ή ζητημάτων στα οποία 
βασικό ρόλο έχει η άντληση και επεξεργασία πληροφοριών από το διαδίκτυο και τα οποία 
είναι οργανωμένα σε μορφή ιστοσελίδων (WebQuest 2008, Dodge 2001). Οι ιστοεξερευνή-
σεις σχεδιάζονται έτσι ώστε να οριοθετούν τη δραστηριότητα των μαθητών, να εστιάζουν 
στη δημιουργική αξιοποίηση της πληροφορίας παρά στην απλή αναζήτησή της και να υπο-
στηρίζουν τους μαθητές να καλλιεργήσουν την αναλυτική, συνθετική σκέψη και κριτική 
τους ικανότητα. (Παπανικολάου , Γρηγοριάδου, 2005). Το συγκεκριμένο σενάριο διδασκα-
λίας  απαρτίζεται από τα εξής δύο μέρη: α) τη μαθησιακή διαδικασία και β) τα φύλλα εργα-
σίας. 

Λέξεις - κλειδιά: Ιστοεξερεύνηση, Μυκηναϊκός Πολιτισμός, Διδακτικό Σενάριο 

Στόχος της παρούσας Εργασίας 

Η παρούσα εργασία στοχεύει στη δημιουργία ενός διδακτικού σεναρίου για τους Φιλολό-
γους με τη χρήση των ΤΠΕ και συγκεκριμένα την αξιοποίηση των ιστοεξερευνήσεων. 

Eννοιολογική προσέγγιση της Ιστοεξερεύνησης 

Κατά τη Βοσνιάδου, οι ιστοεξερευνήσεις αποτελούν σενάρια κατευθυνόμενης διερεύνησης 
και μπορούν να εξομοιωθούν με τη διαδικασία δημιουργίας οποιουδήποτε μαθήματος 
(Βοσνιάδου, 2001). Οι μαθητές καλούνται στο πλαίσιο της αξιοποίησης της ιστοεξερεύνη-
σης να χρησιμοποιήσουν το διαδίκτυο ως πηγή πληροφορίας. Βασικός στόχος ενός τέτοιου 
εκπαιδευτικού εργαλείου είναι να παρέχει αυθεντικές μαθησιακές δραστηριότητες ενταγ-
μένες σε διαδικασίες επίλυσης προβλημάτων από τον πραγματικό κόσμο (Κόμης 2004). Λό-
γω όμως των σύμφυτων προβλημάτων του αποπροσανατολισμού και της γνωστικής υπερ-
φόρτωσης που συχνά αντιμετωπίζουν οι χρήστες σε ένα υπερμεσικό περιβάλλον, όπως το 
Διαδίκτυο, είναι αμφίβολο εάν η ελεύθερη πλοήγηση και αναζήτηση αρκεί για να οδηγήσει 
στη μάθηση (Hammond & Allison, 1989), (Jonassen, 1991), και στην επίτευξη των διδακτι-
κών στόχων ενός μαθήματος (Romiszowski, 1990). 

Ενδείκνυται επομένως, η αναζήτηση πληροφορίας από τους μαθητές να περιορίζεται αρχι-
κά σε συγκεκριμένες πηγές, όπως δικτυακούς τόπους που έχουν εντοπιστεί και αξιολογηθεί 
από τον εκπαιδευτικό, και στη συνέχεια ανάλογα με τις δεξιότητες του μαθητή και τους 
στόχους της δραστηριότητας η αναζήτηση να επεκτείνεται σε άλλες πηγές στο Διαδίκτυο. Οι 
μαθητές αναλαμβάνουν την αναζήτηση πληροφορίας, την αξιολόγησή της, την επιλογή της 
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κατάλληλης πληροφορίας και την αξιοποίησή της με βάση τους στόχους της δραστηριότη-
τάς τους. Σημαντικός θεωρείται ο ρόλος του καθηγητή, ο οποίος προετοιμάζει το σενάριο 
του μαθήματος, σχεδιάζει κατάλληλες δραστηριότητες, επιλέγει πηγές, και στη διάρκεια 
του μαθήματος λειτουργεί ως διαμεσολαβητής (Παπανικολάου & Γρηνοριάδου,2005). Επι-
πλέον ενθαρρύνει την έκφραση και την προσωπική εμπλοκή στην μαθησιακή διαδικασία 
(Κόμης, 2004). 

Ο στόχος του διδακτικού σεναρίου αναλύεται παρακάτω ως εξής: 

Διδακτικοί στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο 

Προσδοκάται οι μαθητές: 

• Να γνωρίσουν  τις συνθήκες, το χρόνο και τους τόπους ανάπτυξης του μυκηναϊκού 
κόσμου. 

• Να γνωρίσουν την οικονομική, κοινωνική και πολιτική οργάνωση του μυκηναϊκού 
κόσμου. 

• Να εντοπίσουν τα  χαρακτηριστικά του πολιτισμού αυτού. 
• Να αποκτήσουν την ιστορική γνώση μέσω της προσωπικής επαφής με τις πηγές που 

μας προσφέρουν πληροφορίες για το Μυκηναϊκό πολιτισμό. 
• Να ασκηθούν στην παραγωγή τεκμηριωμένου ιστορικού λόγου. 

Διδακτικοί στόχοι ως προς την μαθησιακή διαδικασία 

Αναμένεται οι μαθητές: 

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες συνεργατικής μάθησης. 
• Να οικοδομήσουν τη γνώση με τρόπο διερευνητικό. 
• Να καλλιεργήσουν κριτική και δημιουργική ιστορική σκέψη. 
• Να μάθουν ενεργώντας και διερευνώντας, μέσω κριτικής αναζήτησης στο Διαδίκτυο 

και σε λογισμικά. 
• Να ασκηθούν στο σχήμα γνώση - κατανόηση – εφαρμογή – ανάλυση – σύνθεση -

αξιολόγηση  

Διδακτικοί στόχοι ως προς την χρήση ΤΠΕ 

Προσδοκάται οι μαθητές: 

• Να ασκηθούν στην αξιολόγηση των πληροφοριών που προέρχονται από την ιστοε-
ξερεύνηση της ηλεκτρονικής βιβλιογραφίας  και στην επιλογή των κατάλληλων για 
τη σύνθεση τεκμηριωμένου ψηφιακού κειμένου. 

• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ψηφιακού γραμματισμού. 
• Να καλλιεργήσουν δεξιότητες χρήσης του λογισμικού παρουσίασης και του επεξερ-

γαστή κειμένου. 
• Να καλλιεργήσουν μέσω της ιστοεξερεύνησης δεξιότητες κριτικής αναζήτησης, επι-

λογής και  διαχείρισης της ιστορικής πληροφορίας στα λογισμικά και στο Διαδίκτυο. 
• Να ασκηθούν στην αξιοποίηση ιστορικών λογισμικών και διαδραστικών χαρτών. 
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• Να ασκηθούν στη συνεργατική παραγωγή λόγου, με την αξιοποίηση του επεξεργα-
στή κειμένου. 

Η δομή του σεναρίου διδασκαλίας 

Σύμφωνα με τους Strickland & Nazzal (2005) στο Καπανιάρης & Καστανή 2011 τα βασικά 
στάδια και οι αντίστοιχες λειτουργίες των ιστοεξερευνήσεων είναι: 

• Εισαγωγή: Παρέχει τις βασικές πληροφορίες για το θέμα και εισάγει στο στάδιο για 
την έρευνα ή τη δράστηριότητα 

• Εργασία: Περιλαμβάνει μια δραστηριότητα που συνάδει με τις δυνατότητες των 
μαθητών και τα ενδιαφέροντά τους. Συχνά προσδιορίζει τους ρόλους για τη συνερ-
γασία των μελών μιας ομάδας. 

• Πηγές: Παρέχει υπερσυνδέσεις (links) σε αξιόπιστες διαδικτυακές πηγές πληροφο-
ριών που οι μαθητές θα αξιοποιήσουν για να ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα. 

• Οι υπερσύνδεσμοι μπορεί να ενσωματωθούν στη διαδικασία. 
• Διαδικασία: Παρέχει έναν «βήμα-βήμα» οδηγό για την ολοκλήρωση της δραστηριό-

τητας. Θα πρέπει να παρέχει μια σαφή περιγραφή του τι ακριβώς θα πρέπει να κά-
νουν οι μαθητές για να ολοκληρώσουν την εργασία.  

• Αξιολόγηση: Θα πρέπει να παρουσιάζει ακριβώς τι θα πρέπει οι μαθητές να κάνουν 
για να επιτύχουν. Συνήθως σε μορφή αξιολογικού εργαλείου ή λίστας. 

• Συμπεράσματα: Ολοκληρώνουν τη δραστηριότητα και συνοψίζουν τα επιθυμητά 
μαθησιακά αποτελέσματα. 

Τίτλος σεναρίου: «Μια Μελέτη στον Μυκηναϊκό Πολιτισμό »- Μάθημα: Αρχαία Ιστορία - 
Τάξη: Α' Γυμνασίου Η διδακτική αυτή πρόταση αφορά στο κεφάλαιο: «Μυκηναϊκός Πολιτι-
σμός» της Ιστορίας της Α΄ Γυμνασίου και αποτελεί μια διερευνητική προσέγγιση του Μυκη-
ναϊκού πολιτισμού. Οι μαθητές θα γνωρίσουν τις εκφάνσεις του Μυκηναϊκού πολιτισμού, 
θα αναζητήσουν ιστορικό υλικό σε ηλεκτρονικές πηγές,  θα  διαχειριστούν και θα επεξερ-
γαστούν κριτικά τα ιστορικά δεδομένα και θα τα αξιοποιήσουν  για τη βαθύτερη κατανόηση 
των παραγόντων που επηρέασαν τη φυσιογνωμία του Μυκηναϊκού πολιτισμού. Θα απο-
κτήσουν την ιστορική γνώση μέσω της προσωπικής επαφής με το ιστορικό υλικό, θα  αντι-
ληφθούν  τις έννοιες του χώρου και του χρόνου της περιόδου αυτής. Παράλληλα θα έχουν 
την ευκαιρία να οικειοποιηθούν τα οφέλη της ομαδοσυνεργατικής εργασίας στην οποία 
συμμετέχουν. 

Προτεινόμενη πορεία διδασκαλίας 

Οι μαθητές εμπλέκονται σε μια διερευνητική διαδικασία  που οδηγεί στη σταδιακή οικοδό-
μηση της γνώσης σε προϋπάρχουσες. Ο περιορισμός του ρόλου του διδάσκοντος και η έμ-
φαση στη διαδικασία μάθησης με άμεση συμμετοχή των μαθητών, επιβάλλει έναν μαθητο-
κεντρικό – ενεργητικό τύπο μάθησης, όπου ο μαθητής αναλαμβάνει πρωτοβουλίες και α-
ναπτύσσει δημιουργική σκέψη. Η μελέτη των πηγών μέσω της ιστοεξερεύνησης εισάγει 
τους μαθητές στην ιστορική έρευνα και έτσι αντιμετωπίζουν το μάθημα της Ιστορίας με 
τρόπο διερευνητικό. Μέσω της μελέτης των πηγών οι μαθητές αναπτύσσουν την κριτική 
τους σκέψη.  
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Χρονική διάρκεια 

  Θα απαιτηθούν τρεις (3) διδακτικές ώρες, 1 στην τάξη και 2 στο εργαστήριο Πληροφορικής 
για τη διδακτικές παρεμβάσεις με την χρήση ιστοεξερευνήσεων  στο κεφάλαιο του Μυκηνα-
ϊκού Πολιτισμού  ενώ θα χρειαστεί συνεργασία και προσυννενόηση με τον διδάσκοντα της 
Πληροφορικής στο σχολείο για την παραχώρηση της αίθουσας των Η/Υ. 

Οργάνωση τάξης 

Η τάξη αποτελείται από δεκαοκτώ (18) και μαθητές, έχουν αρκετά καλό  επίπεδο γνώσεων 
και διάθεση συνεργασίας. Χωρίζονται σε έξι (6) ομάδες των τριών (3) μαθητών . Η κάθε ο-
μάδα χειρίζεται έναν  υπολογιστή (σταθμός εργασίας). Τα κριτήρια χωρισμού των ομάδων 
είναι η ισορροπία των δυνατοτήτων και η επιθυμία των μαθητών.  Το εργαστήριο διαθέτει 
δέκα (10) υπολογιστές. Τα φύλλα εργασίας είναι εννέα (9) . Κάθε ομάδα συμπληρώνει ένα 
φύλλο εργασίας τη 2η διδακτική ώρα ,οπότε συμπληρώνονται τα έξι πρώτα φύλλα εργασί-
ας. Την 3η διδακτική ώρα κάθε ομάδα συμπληρώνει δύο (2) φύλλα εργασίας .Από τα δύο (2) 
φύλλα εργασίας το ένα(1) είναι ίδιο με το φύλλο εργασίας και άλλης ομάδας. Ορίζεται  το 
φύλλο εργασίας για  κάθε ομάδα.  Απαραίτητες γνώσεις μαθητών: Βασικές δεξιότητες χρή-
σης επεξεργαστή κειμένου και πλοήγησης στο διαδίκτυο. Μέθοδος διδασκαλίας: Ομαδοσυ-
νεργατική, επαγωγική. Υλικοτεχνική υποδομή: δέκα (10)  μονάδες υπολογιστών με προε-
γκατεστημένα το office των windows και σύνδεση στο διαδίκτυο. 

Περιγραφή των φάσεων εξέλιξης 

Α΄Φάση  ( 1 διδακτική ώρα -45 λεπτά) Την 1η ώρα προβάλλεται στους μαθητές μέσα στην 
τάξη powerpoint για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό και στη συνέχεια οι μαθητές μέσω του δια-
δραστικού πίνακα που βρίσκεται στην τάξη ανατρέχουν  στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος 
Μείζονος Ελληνισμού,  του Υπουργείου Παιδείας και του Υπουργείου Πολιτισμού και  έρχο-
νται σε μια πρώτη επαφή με το υλικό για τον Μυκηναϊκό πολιτισμό. 

Β΄Φάση (2 διδακτικές ώρες)  Οι μαθητές υπό την καθοδήγηση του καθηγητή εισέρχονται 
στο εργαστήριo πληροφορικής. Η κάθε ομάδα θα συλλέξει μέσα από τις ιστοσελίδες που 
τους δίνονται τα στοιχεία εκείνα που της είναι απαραίτητα για να απαντήσει ολοκληρωμέ-
να στις ερωτήσεις του φύλλου εργασίας της 

Φύλλο εργασίας 1ο 

α) Ποια περίοδο και σε ποιες περιοχές του Ελλαδικού χώρου άνθησε ο Μυκηναϊκός πολιτι-
σμός;  
β) Ποιο ήταν το σημαντικότερο βασίλειο και ποιος ο πιο γνωστός βασιλιάς του; 
γ) Πότε και ποιος έφερε στο φως το θαμμένο παρελθόν των περιοχών αυτών; δ) Πού εντό-
πισε τα πρώτα αντικείμενα και από τι υλικό ήταν φτιαγμένα; ε ) Ποιο είναι το διασημότερο 
από τα ευρήματά του και πώς ήταν φτιαγμένο; 

Φύλλο εργασίας 2ο : Ανάκτορα-Αστική Αρχιτεκτονική 

α) Πότε κτίζονται τα πρώτα ανακτορικά συγκροτήματα στη μυκηναϊκή Ελλάδα; 
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 β) Ποια τα αρχιτεκτονικά χαρακτηριστικά τους; 
γ) Ποια στοιχεία τους που αφορούν την οργάνωση του χώρου και τη διακόσμηση θεωρού-
νται μινωικές επιρροές; 
 δ) Τι είδους δραστηριότητες αναπτύχθηκαν στους χώρους τους;  
 ε) Πότε και πώς καταστράφηκαν; 
 στ) Σε ποιες περιοχές υπάρχουν σήμερα ερείπια μυκηναϊκών ανακτόρων; 

Φύλλο εργασίας 3ο : Ακροπόλεις 

 Οι ακροπόλεις που προστάτευαν  τα ανακτορικά συγκροτήματα παρουσιάζουν αρχιτεκτο-
νικά μια ενδιαφέρουσα ιδιομορφία.  
α) Πώς ονομάζεται ο τρόπος με τον οποίο είχαν οικοδομηθεί και γιατί; 
β) Πότε εμφανίζονται  στην ηπειρωτική Ελλάδα οι πρώτοι οχυρωμένοι οικισμοί; γ) Αφού 
πάρετε υπόψη σας ποιοι κατοικούσαν μέσα στα τείχη και ποιοι έξω από αυτά, να περιγρά-
ψετε μια μέρα σε μια ακρόπολη του μυκηναϊκού κόσμου εν καιρώ πολέμου. 
Στην ακρόπολη των Μυκηνών ο επισκέπτης εισέρχεται από την Πύλη των Λεόντων  α) Πότε 
οικοδομήθηκε; β) Αφού παρατηρήσετε προσεκτικά τη σχετική εικόνα, να την περιγράψετε, 
γ) Τι συμβόλιζε; 

Φύλλο εργασίας 4ο : Κοινωνία – Πολιτικό Σύστημα 

Δομή της κοινωνίας  
 Η δομή της μυκηναϊκής κοινωνίας δεν ήταν πάντα η ίδια. 
α) Ποιος ήταν ο χαρακτήρας της κατά την Ύστερη εποχή του Χαλκού και ποια στοιχεία τον 
μαρτυρούν; β) Πώς διαμορφώνεται η κοινωνική πυραμίδα; Να το δείξετε σημειώνοντας στο 
παρακάτω σχήμα τις διάφορες κοινωνικές τάξεις. 

 

 

 

 

 

 

Πολιτικό σύστημα 
α) Τι είδους εξουσία ασκούσε ο βασιλιάς και από πού απέρρεε το κύρος του; 
β) Πού στηριζόταν το πολιτικό σύστημα και πώς θα το χαρακτηρίζατε; 
Η κοινωνία μετά την κατάρρευση των μυκηναϊκών ανακτόρων 
Ποια ήταν η τύχη του  μυκηναϊκού πληθυσμού μετά την κατάρρευση των μυκηναϊκών ανα-
κτόρων; ( π.1200π.Χ.) και την κατάλυση της βασιλικής εξουσίας, ( αύξηση / μείωση; τρόπος 
οργάνωσής του, μετακινήσεις, νέες εγκαταστάσεις); 
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Φύλλο εργασίας 5ο:Οικονομία 

α) Πού στηρίχτηκε η οικονομία του μυκηναϊκού κόσμου; 
 β) Με βάση το χάρτη να αναφέρετε τις περιοχές στις οποίες οι Μυκηναίοι ανέπτυξαν ε-
μπορική δραστηριότητα. 
γ) Τι εμπορεύονταν; 

  

δ) Πώς επηρεάστηκαν από τη μινωική Κρήτη στον τρόπο που διαχειρίζονταν τα οικονομικά 
τους; 
ε) Πώς εξελίχθηκε η οικονομία μετά την κατάρρευση των ανακτόρων; 

Φύλλο εργασίας 6ο :Μυκηναϊκή Τέχνη 

α) Ποια τα χαρακτηριστικά της τέχνης αυτής της περιόδου; 
β) Μπορείτε να καταλάβετε από τα αντικείμενα που εικονίζονται στις παρακάτω διευθύν-
σεις ποιες τέχνες αναπτύχθηκαν; 
γ) Η τέχνη μπορεί να μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες για όλες τις εκφάνσεις της ζωής 
ενός λαού. Παρατηρήστε προσεκτικά τις παρακάτω εικόνες. Τι συμπεραίνετε για τις συνή-
θειες και τις ασχολίες των Μυκηναίων; 

Αξιολόγηση- Συμπεράσματα 

 Ο διδάσκων σε όλη τη διάρκεια της υλοποίησης αυτού του σεναρίου λειτουργεί ως συντο-
νιστής, διαμεσολαβητής, παρατηρητής. Παρακολουθεί, καταγράφει, αξιολογεί τη συμμετο-
χή των μαθητών στην ομάδα εργασίας, την ικανότητα ανταλλαγής και σύνθεσης απόψεων, 
την πρωτοτυπία στη σκέψη, τη φαντασία, τη διαίσθηση, την αξιοποίηση των συνδηλώσεων 
του κειμένου. Οι αναγνωστικές, συγγραφικές, επικοινωνιακές, συνεργατικές δεξιότητες που 
αναπτύσσουν οι μαθητές κατά την εφαρμογή του σεναρίου συνιστούν κριτήρια αξιολόγη-
σης της μαθησιακής διαδικασίας. Σε όλη τη διάρκεια των τριών διδακτικών ωρών οι μαθη-
τές έδειξαν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Φάνηκε ότι  ήταν εξοικειωμένοι με την πλοήγηση στον 
φυλομετρητή λόγω της καθημερινής χρήσης του. Συμμετείχαν ενεργά στην εκπόνηση των 
εργασιών που ανέλαβαν και αντάλλασαν συνεχώς πληροφορίες ομαδοσυνεργατικά. Οι μα-
θητές διεκπεραίωσαν με ενθουσιασμό τα φύλα εργασίας και χαρακτήρισαν ως ιδιαίτερα 
ενδιαφέρουσα , οικεία και βιωματική τη  χρήση και αξιοποίησης της ιστοεξερεύνησης.  

Συμπεράσματα 

Τα περιβάλλοντα μάθησης που βασίζονται στην τεχνολογία μπορούν να βοηθήσουν τους 
μαθητές να αλλάξουν τις υπάρχουσες γνώσεις τους και να πετύχουν μεταγνωσιακή, μετα-
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εννοιολογική επίγνωση με ποικίλους τρόπους. Μπορούν να δώσουν τα εργαλεία εκείνα που 
επιτρέπουν στους μαθητές να δημιουργήσουν τις δικές τους αναπαραστάσεις και να δοκι-
μάσουν την επάρκειά τους (Βοσνιάδου,1998). Η διδασκαλία της Ιστορίας με τη χρήση ΤΠΕ 
δίνει την δυνατότητα στον μαθητή να αποκτήσει  την επίγνωση ότι ο σύγχρονος κόσμος α-
ποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και  ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέε-
ται άμεσα με τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και συνείδησης συνδέεται έτσι με 
το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία συνειδητών πο-
λιτών. ( Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ιστορίας, 2003). 
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Η μέθοδος Jigsaw και η χρήση των Τ.Π.Ε. στη διδακτική της λογοτεχνίας  
Μία πρόταση διδασκαλίας 

 
Κωνσταντίνου Γεωργία  

Φιλόλογος, Κολλέγιο Ψυχικού, Γυμνάσιο 
gkonstantinou@haef.gr  

 
Περίληψη 

Σε μία εποχή που η χρήση των ΤΠΕ αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της μαθησιακής διαδι-
κασίας είναι σημαντικό να προβληματιστούμε για τον τρόπο που κάθε φορά την εντάσσου-
με στη διδασκαλία μας. Σε ένα σύστημα, λοιπόν, εκπαίδευσης, που όλο και περισσότερο 
τείνει να τοποθετήσει στο επίκεντρο τις ανάγκες και την προσωπικότητα του μαθητή αντι-
μετωπίζοντάς τον, σύμφωνα με τις κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες του Vygotsky, ως κοινω-
νικό ον που μαθαίνει και εκφράζεται μέσα από καθορισμένα κοινωνικά συμφραζόμενα, 
παρουσιάζεται μία πρόταση διδασκαλίας για το ποίημα «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι» του 
πολυβραβευμένου μας ποιητή, Οδυσσέα Ελύτη, από τα ΚΝΛ της Α’ Γυμνασίου. Η πρόταση 
χρησιμοποιεί την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας Jigsaw σε συνδυασμό με τη χρή-
ση της τεχνολογίας. Η διαθεματικότητα (μουσική, εικαστικά, γλώσσα, λογοτεχνία) είναι, 
επίσης, ένα από τα χαρακτηριστικά της πρότασης αυτής σε συνδυασμό με τη χρήση ομαδο-
συνεργατικών περιβαλλόντων μάθησης, όπως το CMS (Content Management System), το 
wiki και το googledocs καθώς και διάφορων λογισμικών, online και μη, για την κατασκευή 
video, ηλεκτρονικής αφίσας και γελοιογραφίας.  

Λέξεις - Κλειδιά: συνεργατική μάθηση, μέθοδος Jigsaw, χρήση ΤΠΕ, χρήση Content Man-
agement System (CMS), Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας  
 

Εισαγωγή 

Στο χώρο της διδακτικής έχουν διανυθεί πολλά χιλιόμετρα από τότε που ο δάσκαλος με τη 
βοήθεια του μαυροπίνακα και της κιμωλίας προσπαθούσε να ενεργοποιήσει το μυαλό των 
μαθητών του. Πλέον έχει στη διάθεση του τέτοια μέσα που είναι δυνατόν το μάθημα να 
γίνεται όχι μόνο με τρόπο εντυπωσιακό, αλλά ουσιαστικό και βιωματικό. Μάλιστα, οι τε-
λευταίες θεωρίες μάθησης υποστηρίζουν ότι το παιδί δεν πρέπει πλέον να είναι ένας παθη-
τικός δέκτης, αλλά ένα δρών υποκείμενο που να διαμορφώνει με τις πράξεις του τη γνωστι-
κή του πραγματικότητα. Στόχος δεν είναι απλά ο μαθητής να κατανοήσει τη γνώση, αλλά να 
οδηγηθεί σε αυτή, να την ανακαλύψει και να την κατακτήσει ο ίδιος.  

 
H κοινωνικοπολιτισμική θεωρία του Vygotsky, η μέθοδος Jigsaw κι η χρήση των ΤΠΕ 

 
Οι πιο πρόσφατες θεωρίες μάθησης αποδέχονται ότι τα παιδιά μαθαίνουν από τις μεταξύ 
τους σχέσεις και από τις επιδράσεις που δέχονται από το περιβάλλον. Ο Vygotsky 
(1934/1988) ήταν αυτός που υπογράμμισε τη σημασία που έχει για τη μάθηση η κοινωνική 
αλληλεπίδραση. Θεωρούσε πως η κουλτούρα και τα εργαλεία επικοινωνίας (με κυρίαρχο τη 
γλώσσα) του κοινωνικού περιβάλλοντος μέσα στο οποίο εντάσσεται ένα άτομο συνιστούν 
πηγή μάθησης. Η ανάπτυξη του κάθε ατόμου, σύμφωνα με τον ίδιο, είναι ένας συνδυασμός 
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του βιολογικού παράγοντα (του έμφυτου, δηλαδή, νοητικού εξοπλισμού του ατόμου) και 
του κοινωνικού πλαισίου μέσα στο οποίο το άτομο ζει. Για τον Vygotsky ο μαθητής μέσα 
από τη συνεργασία του με άλλα άτομα (συμμαθητές, εκπαιδευτικό) αναπτύσσει ικανότητες 
και δεξιότητες που διαφορετικά θα βρίσκονταν σε λανθάνουσα κατάσταση εξέλιξης. Βασική 
έννοια στη θεωρία του είναι η «Ζώνη της Επικείμενης Ανάπτυξης» (ΖΕΑ). Σύμφωνα με το 
θεωρητικό αυτό σχήμα το άτομο βρίσκεται σε μια εν δυνάμει λανθάνουσα κατάσταση εξέ-
λιξης. Έχει δηλαδή, τη δυνατότητα να προχωρήσει πιο πέρα από το σημείο των γνώσεων 
που κατέχει, εάν βοηθηθεί από κάποιον άλλο (εκπαιδευτικό, συμμαθητή).  
 
Με βάση τα παραπάνω γίνεται αντιληπτό ότι η ομαδοσυνεργατική μάθηση βρίσκεται στον 
πυρήνα των κοινωνικοπολιτισμικών θεωριών του Vygotsky, ταυτόχρονα όμως επιβάλλεται 
και από τα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών και τα Διαθεματικά Ενιαία προγράμματα 
Σπουδών. «Η ομαδοσυνεργατική προσέγγιση υλοποιείται μέσα από την κινητοποίηση μα-
θητικών μικρο-ομάδων για τη διεξαγωγή μέρους ή όλων των διδακτικών και των μαθησια-
κών δραστηριοτήτων μέσα σε πλαίσια συνεργατικών σχέσεων» (Ματσαγγούρας 2000). Μέ-
σα από τη χρήση ομαδοσυνεργατικών μεθόδων οι μαθητές όχι μόνο αναπτύσσουν δεξιότη-
τες κριτικής σκέψης και μαθαίνουν να σέβονται το διαφορετικό, αλλά αλληλεπιδρούν, α-
νταλλάσουν ιδέες, αλληλοσυμπληρώνουν ή «αλληλοδιορθώνουν» το προϊόν της εργασίας 
τους με αποτέλεσμα αυτό να είναι αρτιότερο και καλύτερο από οποιαδήποτε μεμονωμένη 
ατομική εργασία (Kagan, 1994).  
 
Τεχνική της ομαδοσυνεργατικής διδασκαλίας είναι και η μέθοδος Jigsaw (Aronson, 1971). Η 
τεχνική αυτή εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στις αρχές της δεκαετίας του 1970 από τον El-
liot Aronson και τους σπουδαστές του στα Πανεπιστήμια του Τέξας και της Καλιφόρνιας. 
Σύμφωνα με τη μέθοδο αυτή κάθε μαθητής αναπτύσσει γνώση πάνω σε ένα συγκεκριμένο 
θέμα («ειδικός») την οποία στη συνέχεια «διδάσκει» στους συμμαθητές του. Πιο συγκεκρι-
μένα, οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των 4-5 ατόμων. Κάθε μέλος της ομάδας αναλαμ-
βάνει και ένα διαφορετικό κομμάτι του προς εξέταση αντικειμένου. Κάθε μαθητής - ειδικός 
εργάζεται μόνος του. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας που του έχει ανατεθεί συναντιέ-
ται με τους μαθητές-εδικούς των άλλων ομάδων που έχουν αναλάβει το ίδιο θέμα. Ακο-
λουθεί συζήτηση μεταξύ των «ειδικών» με στόχο την ανταλλαγή απόψεων ή ακόμα και τη 
διόρθωση, συμπλήρωση των πληροφοριών που ο κάθε ειδικός έχει συγκεντρώσει. Στη συ-
νέχεια κάθε μαθητής επιστρέφει στην αρχική του ομάδα για να «διδάξει» τα υπόλοιπα μέ-
λη της ομάδας του και να «διδαχτεί» από αυτά. Για την αξιολόγηση των μαθητών, τέλος, 
ανατίθεται συγκεκριμένη δραστηριότητα η οποία εξετάζει το σύνολο του μαθησιακού αντι-
κειμένου και όχι μόνο αυτό που ο κάθε μαθητής είχε να εξερευνήσει από μόνος του.  
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Εικόνα 1: Σχηματική αναπαράσταση της συνεργατικής μεθόδου Jigsaw 
 
Με τη μέθοδο Jigsaw οι μαθητές όχι μόνο μαθαίνουν να συνεργάζονται αρμονικά, αλλά και 
να ακούνε με προσοχή, να διδάσκουν και να διδάσκονται, να ανακαλύπτουν από μόνοι 
τους, αλλά και να εξαρτώνται από τους άλλους. Κανένας δε μπορεί να πετύχει πλήρως το 
στόχο του, αν δεν εργαστούν όλοι συλλογικά. Ταυτόχρονα, όμως, συνειδητοποιούν και τη 
σημασία της υπευθυνότητας και ατομικής δέσμευσης μέσα σε ένα ομαδικό περιβάλλον. Για 
το λόγο αυτό, η μέθοδος αυτή βοηθά στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αλληλοεπίδρασης και αλ-
ληλοσεβασμού, καθώς και στη βελτίωση των διαπροσωπικών σχέσεων μεταξύ των μαθη-
τών. 
 
Η χρήση των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) σε συνδυασμό με 
τη μέθοδο Jigsaw ωθεί τους μαθητές να προσεγγίσουν κριτικά το υλικό που συλλέγουν, ώ-
στε να αρχίσουν να αντιλαμβάνονται την αξία της διερεύνησης, της κριτικής αποτίμησης και 
της σύγκρισης. Η μάθηση με τον τρόπο αυτό γίνεται διερευνητική/ανακαλυπτική (Bruner, 
1966). Με την κατάλληλη καθοδήγηση από τον εκπαιδευτικό οι ΤΠΕ μπορούν να μετατρα-
πούν σε πολύτιμο εργαλείο μάθησης, σε ένα περιβάλλον που ενθαρρύνει τη δημιουργική 
έκφραση, τη διερεύνηση, τη συνεργασία και την ανακάλυψη. Στην επόμενη ενότητα θα πα-
ρουσιαστεί μια εκπαιδευτική πρόταση, που στηρίζεται στη μέθοδο Jigsaw, χρησιμοποιώ-
ντας τις δυνατότητες που προσφέρουν συνεργατικά περιβάλλοντα, όπως το CMS (Content 
Management System) ή το googledocs ή το wiki, καθώς και το διαδίκτυο ως ανεξάντλητη 
πηγή πληροφοριών, για τη «διδασκαλία» ενός ποιήματος της σύγχρονης ελληνικής λογοτε-
χνίας.  
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Στόχος της πρότασης αυτής ήταν να συνεργαστούν τα παιδιά στην ανάλυση ενός συγκεκρι-
μένου ποιήματος και να συγκεντρώσουν πληροφορίες για τον ποιητή, το έργο του και τη 
βράβευσή του. Για την επίτευξη του στόχου τους χρησιμοποίησαν διάφορα τεχνολογικά 
εργαλεία προκειμένου να συγκεντρώσουν τις απαραίτητες πληροφορίες, να εξασφαλίσουν 
τη μεταξύ τους συνεργασία και να καταθέσουν τις εργασίες τους. Για τη συλλογή των πλη-
ροφοριών κατέφυγαν σε συγκεκριμένες σελίδες του διαδικτύου (καθορισμένες από τα 
φύλλα εργασίας τους) όπου είχαν την ευκαιρία να ακούσουν μελοποιημένα ποιήματα του 
ποιητή και να διαβάσουν για τη ζωή, το έργο του και τη βράβευσή του. Για την κατασκευή 
των εργασιών τους επέλεξαν μεταξύ άλλων να χρησιμοποιήσουν το MS Word και το Movie 
Maker. Εναλλακτικά τους είχε δοθεί η δυνατότητα να χρησιμοποιήσουν τα MS Paint, toon-
doo, prezi, glogster, JAlbum. Τα παιδιά ανέβασαν τις τελικές εργασίες τους στο CMS (Con-
tent Management System) του σχολείου μέσα σε συγκεκριμένους φακέλους που είχαν δη-
μιουργηθεί για το σκοπό αυτό. Εναλλακτικά για τον ίδιο σκοπό θα μπορούσε να τους δοθεί 
η δυνατότητα να ανεβάσουν τις εργασίες τους σε ένα wiki ή σε googledocs. Ακολουθεί η 
πρόταση διδασκαλίας αναλυτικά. 

Μία πρόταση διδασκαλίας λογοτεχνικού κειμένου με χρήση ΤΠΕ και μέθοδο Jigsaw  

Διδακτική πρόταση 

Μάθημα: Κείμενα Νεοελληνικής Λογοτεχνίας, Α΄ Γυμνασίου 
Ενότητα: Όλα τα πήρε το καλοκαίρι, Οδυσσέας Ελύτης 
Ενδεικτικός απαιτούμενος χρόνος: 2-3 ώρες 
Χώρος: εργαστήριο υπολογιστών, σχολική αίθουσα 
Μεθοδολογία: διαδικτυακή έρευνα, ομαδοσυνεργατική μέθοδος διδασκαλίας Jigsaw, βιω-
ματική μέθοδος 
Μέσα διδασκαλίας: διαδίκτυο, ομαδοσυνεργατικό περιβάλλον μάθησης (CMS, wiki, 
googledocs), πολυμέσα, λογισμικό κατασκευής video, λογισμικό παρουσίασης, κειμενο-
γράφος, λογισμικό ζωγραφικής (MS paint), online σελίδα κατασκευής comic (toondo) 
Διαθεματικότητα: λογοτεχνία, γλώσσα, μουσική, εικαστικά  

Αναλυτική παρουσίαση 

Η δραστηριότητα αποτελούνταν από τρεις φάσεις. Κατά την πρώτη ώρα διδασκαλίας πραγ-
ματοποιήθηκε η 1η φάση της δραστηριότητας και οι μαθητές μεταφέρθηκαν στο εργαστή-
ριο πληροφορικής όπου εκεί η διδάσκουσα διάβασε στην ολομέλεια της τάξης από ένα αρ-
χείο επεξεργαστή κειμένου που ήταν ανεβασμένο στο CMS (Content Management System) 
του σχολείου (εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως πλατφόρμα συνεργασίας το 
googledocs: https://docs.google.com), το πρώτο κοινό για όλους φύλλο οδηγιών 
(http://www.gkonstantinou.com/elytis/odigies.pdf) το οποίο περιείχε το ποίημα του Ελύτη 
«Όλα τα πήρε το καλοκαίρι» και μία σύνδεση στο youtube με το ποίημα αυτό μελοποιημέ-
νο από το Δημήτρη Παπαδημητρίου και σε εκτέλεση Ελευθερίας Αρβανιτάκη 
(http://www.youtube.com/watch?v=Yq-zlBXvWQI ).  

 Στη συνέχεια η διδάσκουσα ακολουθώντας την ομαδοσυνεργατική μέθοδο διδασκαλίας 
Jigsaw κατένειμε τους μαθητές σε 5 ομάδες. Στα μέλη της κάθε ομάδας είχαν ανατεθεί δια-
φορετικές εργασίες. Κάθε μέλος της ομάδας έπρεπε να μελετήσει ένα καλά καθορισμένο 
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κομμάτι του εκπαιδευτικού υλικού αναλαμβάνοντας το ρόλο του «ειδικού». Έτσι, κάθε αρ-
χική ομάδα στο συγκεκριμένο project αποτελούνταν από ένα φιλόλογο, έναν καλλιτέχνη, 
έναν ποιητή, ένα δημοσιογράφο και ένα νομπελίστα. Ο κάθε μαθητής-ειδικός είχε το δικό 
του φύλλο εργασίας και έπρεπε να συγκεντρώσει τις πληροφορίες που απαιτούνταν.  

Οι Φιλόλογοι της κάθε ομάδας, λοιπόν, έπρεπε να ανοίξουν το φύλλο εργασίας της ομάδας 
τους (http://www.gkonstantinou.com/elytis/filologoi.pdf) και να απαντήσουν στις τρεις ε-
ρωτήσεις που υπήρχαν σε αυτό. Τα παιδιά κλήθηκαν να εντοπίσουν το θέμα του ποιήμα-
τος, να εξηγήσουν τη σημασία του στίχου «Όλα τα πήρε το καλοκαίρι» και να καταγράψουν 
τα πέντε μελοποιημένα ποιήματα του Ελύτη που τους άρεσαν περισσότερο. Ειδικότερα, 
επισκέφτηκαν, σύμφωνα με τις οδηγίες του φύλλου εργασίας, συγκεκριμένες σελίδες στο 
διαδίκτυο άκουσαν έναν αριθμό μελοποιημένων ποιημάτων του ποιητή και επέλεξαν αυτά 
που ταίριαζαν περισσότερο στις ακουστικές τους προτιμήσεις.  

Οι Καλλιτέχνες των ομάδων από την άλλη, χρησιμοποιώντας το δικό τους φύλλο εργασίας 
(http://www.gkonstantinou.com/elytis/artists.pdf), είχαν την οδηγία να απαντήσουν σε 
τρεις διαφορετικές ερωτήσεις. Αρχικά, τα παιδιά έπρεπε να εντοπίσουν και να παρουσιά-
σουν τις καλοκαιρινές εικόνες που συνθέτουν το ποίημα. Στη συνέχεια, αφού παρακολού-
θησαν ένα μικρό video (1.47’) από την εκπομπή «Επίκαιρα» του Εθνικού Οπτικοακουστικού 
αρχείου και επισκέφτηκαν συγκεκριμένες συνδέσεις για τη συγκέντρωση υλικού, προσπά-
θησαν να εξηγήσουν τι ήταν οι συνεικόνες του Ελύτη και να παρουσιάσουν κάποιες από 
αυτές. Τέλος, με τη βοήθεια κάποιου λογισμικού (όπως το MS paint) ή με κολάζ ή απλά με 
ξυλομπογιές, μαρκαδόρους ή τέμπερες καλούνταν να αποδώσουν εικαστικά κάποια από τις 
εικόνες του ποιήματος. Στα παιδιά, επίσης, δόθηκε η δυνατότητα, εφόσον το επιθυμούσαν, 
να κατασκευάσουν κάποιο σχετικό comic με τη χρήση ενός online προγράμματος για την 
κατασκευή comic, του toondoo. Οι μαθητές της ομάδας των Καλλιτεχνών προτίμησαν, τελι-
κά, να χρησιμοποιήσουν ξυλομπογιές και να καταθέσουν ζωγραφιές εμπνευσμένες από το 
ποίημα. Στη συνέχεια η διδάσκουσα ψηφιοποίησε τις ζωγραφιές αυτές για να μπορέσουν οι 
μαθητές να κατασκευάσουν το αφιέρωμα στον ποιητή (: 
http://www.gkonstantinou.com/elytis/zografies.pdf )  

 

Εικόνα 2: Ζωγραφιά της μαθήτριας Ηλέκτρας Μαρίνη, α4, Γυμνασίου Κολλεγίου Ψυχικού 
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Οι Ποιητές δουλεύοντας και αυτοί ατομικά σε αυτή τη φάση της δραστηριότητας με το δικό 
τους φύλλο εργασίας (http://www.gkonstantinou.com/elytis/poets.pdf) χρειάστηκε να κα-
ταγράψουν τις παρατηρήσεις τους σε σχέση με τη στιχουργική του ποιήματος και να κατα-
τάξουν το ποίημα στο χώρο της μοντέρνας ή της παραδοσιακής ποίησης (ή και τα δύο), α-
φού πρώτα συμβουλεύονταν μία σχετική ιστοσελίδα. Τέλος, αφού εντόπισαν κι άλλα ποιή-
ματα του Ελύτη με ανάλογο θέμα, κλήθηκαν να δημιουργήσουν το δικό τους ποίημα για το 
καλοκαίρι. Οι μαθητές της ομάδας αυτής δημιούργησαν από κοινού ένα ποίημα για το κα-
λοκαίρι στο οποίο προσπάθησαν να ακολουθήσουν τις αρχές της παραδοσιακής ποίησης (: 
http://www.gkonstantinou.com/elytis/poem.pdf). 

Στους Δημοσιογράφους (http://www.gkonstantinou.com/elytis/journalists.pdf) δόθηκαν 
δύο ερωτήσεις. Στην πρώτη από αυτές τους δόθηκε η οδηγία να δημιουργήσουν μια πα-
ρουσίαση με τους σημαντικότερους σταθμούς της ζωής του ποιητή (εναλλακτικά θα μπο-
ρούσε να τους ζητηθεί να δημιουργήσουν μία χρονογραμμή χρησιμοποιώντας κάποιο 
online λογισμικό, όπως το timerime ή το dipity), ενώ στη δεύτερη έπρεπε να ανακαλύψουν 
την ιδιαιτερότητα της συλλογής από την οποία προέρχεται το ποίημα «Όλα τα πήρε το κα-
λοκαίρι» (: τα ποιήματα της συλλογής «Τα Ρω του Έρωτα» προορίζονταν από τον ποιητή για 
να γίνουν τραγούδια κι αυτό φυσικά επηρέασε κατά πολύ τόσο τη στιχουργική όσο και τη 
μορφή τους). 

Τέλος, οι Νομπελίστες (http://www.gkonstantinou.com/elytis/nobel.pdf), όπως προδίδει 
και το όνομά τους, έπρεπε να αναφερθούν στο θεσμό των βραβείων Νόμπελ, να παρου-
σιάσουν τον άλλο Έλληνα ποιητή που του απονεμήθηκε το βραβείο αυτό, να επιλέξουν ένα 
ποίημα του Ελύτη με θέμα το ελληνικό τοπίο που τους άρεσε περισσότερο καθώς και μία 
φράση από το «Σηματολόγιον» του Ελύτη που να τους εκφράζει. Για να συγκεντρώσουν το 
απαραίτητο υλικό επισκέφτηκαν καθορισμένες σελίδες στο διαδίκτυο. 

Κατά τη 2η φάση της δραστηριότητας (http://www.gkonstantinou.com/elytis/odigies2.pdf ), 
η οποία πραγματοποιήθηκε τη 2η ώρα διδασκαλίας, οι ομάδες ανασχηματίστηκαν, ώστε να 
συναντηθούν οι μαθητές που είχαν εργαστεί πάνω στο ίδιο θέμα, οι λεγόμενοι «ειδικοί». Οι 
ειδικοί, λοιπόν, σχημάτισαν ομάδες στις οποίες συζήτησαν τις λεπτομέρειες του κάθε θέμα-
τος. Έτσι, στη συγκεκριμένη περίπτωση συναντήθηκαν και αντάλλαξαν απόψεις μεταξύ τους 
οι φιλόλογοι όλων των ομάδων, οι δημοσιογράφοι, οι ποιητές κλπ. Σε αυτό το σημείο οι 
μαθητές είχαν την ευκαιρία να ελέγξουν, να εμπλουτίσουν ακόμα και να διορθώσουν τις 
πληροφορίες που συγκέντρωσαν σε ατομικό επίπεδο και να μάθουν ο ένας από τον άλλο. 
Αντάλλαξαν απόψεις και συμβουλές και επωφελήθηκαν από τη διαδικασία αυτή για να γί-
νουν «ειδικοί» στον τομέα τους. 

Στην 3η φάση της δραστηριότητας (3η διδακτική ώρα), οι «ειδικοί» έχοντας αποκτήσει πια 
πολύτιμη εμπειρία και γνώση από την επαφή με τους «συναδέλφους» τους, επέστρεψαν 
στις αρχικές τους ομάδες, όπου ανέλαβαν το ρόλο της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης 
των συμμαθητών τους σχετικά με το θέμα τους. Σε όλες τις ομάδες δόθηκε στη φάση αυτή 
το ίδιο φύλλο εργασίας (http://www.gkonstantinou.com/elytis/odigies3.pdf). Τα παιδιά έ-
πρεπε να δημιουργήσουν ένα αφιέρωμα στον Οδυσσέα Ελύτη έντυπο ή ηλεκτρονικό. Για να 
το πραγματοποιήσουν αυτό μπορούσαν είτε να χρησιμοποιήσουν κάποιο πρότυπο (tem-
plate) του επεξεργαστή κειμένου MS word είτε το video editing λογισμικό των υπολογιστών 
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του εργαστηρίου (movie maker) προκειμένου να δημιουργήσουν ένα video. Εναλλακτικά, 
θα μπορούσε να τους ζητηθεί να κατασκευάσουν μια παρουσίαση στο online λογισμικό 
prezi ή ένα κολάζ ή ένα glog (: εμπλουτισμένη διαδραστική αφίσα) στο glogster ή ένα wiki 
στο wikispaces ή κάποιο ηλεκτρονικό άλμπουμ στο JAlbum.  

Κάθε ομάδα παιδιών δημιούργησε το δικό της αφιέρωμα για τον Οδυσσέα Ελύτη το οποίο 
περιελάμβανε τις πληροφορίες που είχαν συγκεντρώσει οι μαθητές για τη ζωή του ποιητή, 
το έργο του, τη βράβευσή του, τις συνεικόνες του, την ποιητική συλλογή από την οποία 
προέρχονταν το ποίημα «Όλα τα πήρε το Καλοκαίρι», καθώς και τις παρατηρήσεις τους σε 
σχέση με τη στιχουργική και τα θέματα του ποιήματος. Τα αφιερώματα αυτά τα μορφοποί-
ησαν με τέτοιο τρόπο ώστε να δίνουν την εντύπωση ότι προέρχονταν από τις σελίδες κά-
ποιου περιοδικού ή να έχουν τη μορφή video (: δείγμα 1, δείγμα 2, δείγμα 3). 

Συμπέρασμα 

Στόχος της εισήγησης αυτής ήταν να παρουσιάσει ένα παράδειγμα συνδυασμού ΤΠΕ και 
ομαδοσυνεργατικής μεθόδου Jigsaw στη διδασκαλία των Κειμένων της Νεοελληνικής Λογο-
τεχνίας. Η αποτελεσματικότητα της ομαδοσυνεργατικής αυτής μεθόδου φαίνεται τόσο από 
τις τελικές εργασίες των παιδιών όσο και από τον ενθουσιασμό με τον οποίο αγκάλιασαν τη 
δραστηριότητα αυτή. Μέσα από τη χρήση της τεχνολογίας το λογοτεχνικό κείμενο ζωντά-
νεψε και συνδέθηκε με τον κόσμο. Οι μαθητές που εργάστηκαν στη δραστηριότητα αυτή 
είχαν την ευκαιρία να πληροφορηθούν για τα βραβεία Νόμπελ, να απολαύσουν ποιήματα 
που έγιναν τραγούδια, βλέποντας έτσι μια διαφορετική διάσταση της ποίησης, και να 
«συνδεθούν» με το ανθρώπινο πρόσωπο του ποιητή μαθαίνοντας για τη ζωή και τον τρόπο 
σκέψης του. Έτσι, το μάθημα της λογοτεχνίας βγήκε έξω από τα περιορισμένα σύνορα της 
τάξης και συνδέθηκε με την κοινωνική πραγματικότητα. Ενώ, ταυτόχρονα ο κάθε μαθητής 
στο ταξίδι του αυτό είχε πολύτιμους συνεργάτες και συνοδοιπόρους τους συμμαθητές του 
για να τον βοηθήσουν να «περάσει» από αυτά που δε γνωρίζει σε αυτά που είναι ικανός να 
μάθει με τη βοήθεια και τη συνεργασία των άλλων («Ζώνη Επικείμενης ανάπτυξης»). Για το 
λόγο αυτό, όπως αναφέρει και ο Brown (1994), «η συνεργατική μάθηση δεν είναι μόνο μια 
συναρπαστική εμπειρία με ουσιαστικά οφέλη για τα παιδιά, αλλά και μία απαραίτητη προ-
ϋπόθεση για τη μελλοντική τους επιβίωση».  
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Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. Διδακτικό σενάριο με Τ.Π.Ε. 

Κόκλα Μαρία 
Φιλόλογος στο Πρότυπο Πειραματικό ΓΕΛ Πάτρας 

Mariakokla79@gmail.com 

Περίληψη 

Το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος αφορά στη διδασκαλία μέρους από την ενότητα 47 της 
ιστορίας της Γ΄ Γυμνασίου «Η συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο» και συ-
γκεκριμένα αναφέρεται στον Ελληνοϊταλικό πόλεμο. Η διδακτική πρόταση, που ακολουθεί, 
βασίζεται στην ανάγκη πρόκλησης του ενδιαφέροντος των μαθητών ώστε να αποκτήσουν 
την ιστορική γνώση αναλαμβάνοντας ενεργητικό ρόλο στην οικοδόμηση της νέας γνώσης. 
Οι μαθητές μέσα σε ένα περιβάλλον ηλεκτρονικής τάξης συνεργάζονται κατά ομάδες, διε-
ρευνούν τα ηλεκτρονικά κείμενα, αναζητούν συγκρίνουν, επιλέγουν και αξιοποιούν στοι-
χεία και πληροφορίες από το διαδίκτυο και αποδίδουν με δικό τους τρόπο το αποτέλεσμα 
της εργασίας τους, αξιοποιώντας δημιουργικά τη γνώση τους στη χρήση Η/Υ. 

Λέξεις - Κλειδιά: Ελληνοϊταλικός πόλεμος, διαθεματικότητα, ιστορία 

Εισαγωγή 

Γενικός σκοπός διδασκαλίας της Ιστορίας είναι η ανάπτυξη της ιστορικής σκέψης και της 
ιστορικής συνείδησης. Η γνώση του παρελθόντος για την κατανόηση του παρόντος και το 
σχεδιασμό του μέλλοντος υφίσταται ως βασική ιδέα για τον προσδιορισμό της ιστορικής 
σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Έτσι, με τη διδασκαλία της ιστορίας ο μαθητής μπο-
ρεί να αποκτήσει όχι μόνο την πεποίθηση ότι ο σύγχρονος άνθρωπος αποτελεί συνέχεια 
του παρελθόντος, αλλά και την επίγνωση ότι ο σύγχρονος ιστορικός ορίζοντας συνδέεται 
άμεσα με τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης συνδέε-
ται έτσι με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέρεται στην προετοιμασία συ-
νειδητών πολιτών. 

Σύνδεση με τη σχολική πραγματικότητα 

Η συμμετοχή της Ελλάδας στον ελληνοϊταλικό πόλεμο αναφέρεται πολύ γενικά στο σχολικό 
εγχειρίδιο. Επιλέχθηκε λοιπόν ένα θέμα της ιστορίας που δε μελετάται σε βάθος και πλά-
τος. Έτσι, μέσα από τα φύλλα εργασίας που δημιουργήθηκαν, έγινε προσπάθεια:  

1. Να μελετηθεί σφαιρικά ο ελληνοϊταλικός πόλεμος: δε θελήσαμε να επικεντρωθούμε 
μόνο στα αμιγώς ιστορικά γεγονότα, αλλά προσπαθήσαμε να δείξουμε τις δυσκολίες 
που περνά ο στρατιώτης στον πόλεμο καθώς και τη συμβολή των γυναικών σε αυτόν. 
Επιπλέον προσπαθήσαμε να δούμε πώς το συγκεκριμένο ιστορικό γεγονός επηρέασε 
την Τέχνη της εποχής (ζωγραφική, μουσική, γελοιογραφίες) προκειμένου οι μαθητές να 
αντιληφθούν ότι τα δημιουργήματα δεν είναι ξεκομμένα από τις εμπειρίες του καλλιτέ-
χνη και το ιστορικό πλαίσιο της εποχής. 
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2. Να συνδεθεί, στο πλαίσιο της διαθεματικότητας, το μάθημα της Ιστορίας και με άλλα 
γνωστικά αντικείμενα. Πέρα από τη χρήση της Πληροφορικής, αξιοποιήθηκαν τα μαθή-
ματα : α) της Νεοελληνικής Γλώσσας, β) της Νεοελληνικής Λογοτεχνίας , Γ) της Μουσι-
κής και των Καλλιτεχνικών. 

Στόχοι 

Γνωστικοί: 1.Να μπορέσουν να διακρίνουν τις αφορμές από τα πραγματικά αίτια του πολέ-
μου.2.Να διακρίνουν τις φάσεις του ελληνοϊταλικού πολέμου.3.Να κατανοήσουν τη συμβο-
λή του στρατού, της αεροπορίας και του ναυτικού στην εξέλιξη του πολέμου 4.Να αντιληφ-
θούν το αντίκτυπο που έχει ο πόλεμος στη ζωή και την ψυχολογία των στρατιωτών 5.Να 
κατανοήσουν τη συμβολή των γυναικών στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. 6.Να αντιληφθούν 
πως το συγκεκριμένο γεγονός επηρέασε την πνευματική και καλλιτεχνική ζωή της Ελλάδος 

Παιδαγωγικοί: 1.Να οικοδομήσουν την γνώση αναλαμβάνοντας κεντρικό και ενεργητικό 
ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία. 2.Να καλλιεργήσουν πνεύμα συνεργασίας και ομαδικότη-
τας μέσω της διερευνητικής εργασίας και της ανταλλαγής και σύνθεσης απόψεων, κρίσεων 
και ερμηνειών σχετικά με τα γεγονότα.3. Να οδηγηθούν στην ανάπτυξη θετικής στάσης α-
πέναντι στη σπουδή του παρελθόντος για την «ανακατασκευή» του οποίου βασιζόμαστε σε 
επιλεγμένες ιστορικές πηγές.  

Τεχνολογικοί: 1.Να αξιοποιήσουν με δημιουργικό και κριτικό τρόπο τις δυνατότητες των 
νέων τεχνολογιών.2.Να αναπτύξουν δεξιότητες αναζήτησης, επιλογής διαχείρισης και αξιο-
λόγησης πληροφοριών από το διαδίκτυο. 3.Να καλλιεργήσουν δεξιότητες ανάγνωσης & 
αξιοποίησης κειμενικών, εικονιστικών πηγών4.Να ασκηθούν στην παραγωγή ηλεκτρονικού 
λόγου διατυπώνοντας απόψεις και επιχειρήματα. 

Τόπος διεξαγωγής σεναρίου : Σχολική Τάξη, Εργαστήριο πληροφορικής Προβλεπόμενες 
διδακτικές ώρες : 4   Εργαλεία / διδακτικό υλικό: 1.Ικανός αριθμός Η/Υ για αξιοποίηση ε-
πεξεργαστή κειμένου 2.Πρόσβαση στο διαδίκτυο 3.Επιλεγμένες ιστοσελίδες για διερεύνηση 
κειμενικού και εικονιστικού υλικού. 4.Φύλλα εργασίας 

Προσδοκώμενη διαδικασία μάθησης 

Για τη οικοδόμηση της νέας γνώσης πρόκειται να ακολουθηθεί η ερευνητική ανακαλυπτική 
μέθοδος και το ομαδοσυνεργατικό μοντέλο μάθησης. Οι μαθητές προβαίνουν στην αναζή-
τηση, τη σύγκριση, την επιλογή και την αξιολόγηση της πληροφορίας και, αξιοποιώντας τις 
δυνατότητες των ΤΠΕ, συνεργάζονται, «συναντώνται» και «διαλέγονται» με τα κείμενα, στο 
πλαίσιο της ερευνητικής τους προσπάθειας. Η συνεργασία και η ανάληψη ρόλων από τους 
μαθητές μέσα στην ομάδα, δίνει προσωπικό νόημα στην αναζήτηση και βιωματικό χαρα-
κτήρα στην οικοδόμηση της γνώσης.  

Διδακτική διαδικασία 

Δεδομένου ότι το σχέδιο διδασκαλίας βασίζεται στην κινητοποίηση της πρωτοβουλίας των 
μαθητών (μαθητοκεντρικό μοντέλο) και στις αρχές της διερευνητικής- ανακαλυπτικής μά-
θησης, o διδάσκων, σε κάθε φάση της διδακτικής διαδικασίας και στο πλαίσιο ομαδικής 
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συνεργασίας των μαθητών με ενδιάμεσο εργαλείο τον Η/Υ, παίρνει το ρόλο του συντονιστή, 
παρατηρητή, συμβούλου, συνεργάτη και υποστηρικτή. .  

Εφαρμογή στη σχολική μονάδα 

Το παρόν σχέδιο εργασίας πραγματοποιήθηκε στο σχολικό εργαστήριο πληροφορικής. Πριν 
την πραγματοποίηση του σεναρίου πραγματοποιήθηκε συνεργασία με την καθηγήτρια της 
πληροφορικής προκειμένου να ελεγχθεί κατά πόσο υπάρχει ικανός αριθμός υπολογιστών, 
που να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των ασκήσεων που θα κληθούν να απαντήσουν οι 
μαθητές. Επίσης, έπρεπε να τροποποιηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα.  

Οργάνωση της τάξης Ο χώρος του εργαστηρίου πληροφορικής είχε προετοιμασθεί κατάλ-
ληλα: Στους υπολογιστές είχε δημιουργηθεί φάκελος με τα φύλλα εργασιών. Οι μαθητές 
χωρίστηκαν σε 4 ομάδες των 4 ατόμων που συνεργάστηκαν σταθερά σε κάθε φάση της δι-
δασκαλίας.  Τα μέλη όρισαν τον συντονιστή της ομάδας τους και εναλλάσσονταν μεταξύ 
τους στη χρήση του υπολογιστή ή κρατούσαν σημειώσεις όπου το έκριναν απαραίτητο. 
Στην ομάδα  επιδιώχθηκε αμοιβαιότητα και ισομερής κατανομή της εργασίας. Σε κάθε ομά-
δα αντιστοιχούσαν τρία «φύλλα εργασίας», που δόθηκαν σε έντυπη και ηλεκτρονική μορ-
φή.  Οι ομάδες μελέτησαν τα «φύλλα εργασίας» , πήραν τις απαραίτητες οδηγίες και εργά-
στηκαν ταυτόχρονα, παίρνοντας υποστήριξη από τη διδάσκουσα, κάθε φορά που τη χρειά-
στηκαν. 

Προετοιμασία/Προαπαιτούμενα Για μια ικανοποιητική διεξαγωγή της διδακτικής πρότα-
σης κρίθηκε απαραίτητο: 1.Να είναι εξοικειωμένοι οι μαθητές και ο διδάσκων στη χρήση 
Τ.Π.Ε., 2.Να υπάρχει εμπειρία των μαθητών σε συνεργατικές δραστηριότητες, 3 Να έχει 
προηγηθεί συνεργασία με τον καθηγητή της πληροφορικής, 4.Να έχει εξασφαλισθεί η πρό-
σβαση στο διαδίκτυο, 5.Να έχει προηγηθεί κατάλληλη προετοιμασία στο εργαστήριο δηλ. 
να έχει δημιουργηθεί στη επιφάνεια εργασίας των υπολογιστών «φάκελος» με αρχεία που 
περιέχουν τα «φύλλα εργασίας», που θα δοθούν και σε έντυπη μορφή, 6.Να έχουν προει-
δοποιηθεί οι μαθητές για τον τρόπο εργασίας στο εργαστήριο, 7.Να έχει προηγηθεί η σύ-
σταση των ομάδων ώστε, με την είσοδό τους στο εργαστήριο, να πάρουν αμέσως τη θέση 
τους μπροστά στον υπολογιστή, 8.Να έχει προηγηθεί στην τάξη συζήτηση και προϊδεασμός 
σχετικά με τον τρόπο διδασκαλίας, ώστε οι μαθητές μπαίνοντας στο εργαστήριο, να αξιο-
ποιήσουν την προϋπάρχουσα γνώση τους 

Εξέλιξη της δραστηριότητας Τις τρεις πρώτες ώρες οι μαθητές εργάστηκαν στο εργαστήριο 
πληροφορικής. Αρχικά χωρίστηκαν σε ομάδες και στη συνέχεια τους δόθηκαν οδηγίες για 
το σκοπό και τους στόχους της διδασκαλίας, τη διαδικασία και τους ρόλους, που θα ανα-
λάμβανε κάθε ομάδα. Στη συνέχεια τους μοιράστηκαν τα σχετικά «φύλλα εργασίας». Τα 
μέλη των ομάδων μελέτησαν τις ερωτήσεις, επισκέφθηκαν τους προτεινόμενους δικτυα-
κούς τόπους και επέλεξαν τα απαραίτητα στοιχεία, προκειμένου να ανταποκριθούν στις 
ερωτήσεις των «φύλλων εργασιών». Η διδάσκουσα επισήμανε ότι ο δικός της ρόλος θα εί-
ναι συντονιστικός και υποστηρικτικός. Οι μαθητές τέλος κατέγραψαν και «αποθήκευσαν» 
τις απαντήσεις τους ηλεκτρονικά Για κάθε φύλλο εργασίας διατέθηκε μία διδακτική ώρα. 
Την τέταρτη και τελευταία ώρα οι μαθητές ανακοινώνουν τα αποτελέσματα των εργασιών 
τους.  
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Λεπτομερής παρουσίαση κάθε σταδίου της πρότασης Κατά τη διάρκεια της πρώτης διδα-
κτικής ώρας, οι μαθητές και των 4 ομάδων κλήθηκαν να ανοίξουν το φάκελο «Φύλλα Εργα-
σίας» και στη συνέχεια να ανοίξουν το έγγραφο του word «ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1». Όλες οι 
δραστηριότητες του συγκεκριμένου φύλλου εργασίας στόχευαν στο να αποκτήσουν οι μα-
θητές γνώση των ιστορικών γεγονότων. Συγκεκριμένα, στην πρώτη ερώτηση, τους ζητήθηκε 
να επισκεφθούν δύο ιστοσελίδες στις οποίες υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με την έναρξη 
του ελληνοϊταλικού πολέμου. Στόχος ήταν να αντιληφθούν οι μαθητές τη διαφορά ανάμεσα 
στην αφορμή και στα πραγματικά αίτια της ιταλικής εισβολής. Στη δεύτερη ερώτηση τους 
ζητήθηκε να επισκεφθούν συγκεκριμένες ιστοσελίδες στις οποία καταγράφονται οι σημα-
ντικότερες ημερομηνίες και μάχες του ελληνοϊταλικού πολέμου. Οι μαθητές διάβασαν τα 
κείμενα, εντόπισαν ποια γεγονότα συνέβησαν τους μήνες Νοέμβριο, Δεκέμβριο, Ιανουάριο 
και στη συνέχεια τα μετέφεραν στα αντίστοιχα πλαίσια κειμένου. Η άσκηση όμως αυτή είχε 
μία ιδιαιτερότητα, καθώς τα κείμενα που τους ζητήθηκε να δημιουργήσουν υποτίθεται ότι 
τα έγραφαν στο προσωπικό τους ημερολόγιο, κατά συνέπεια έπρεπε να προσέξουν τον 
τρόπο που θα τα έγραφαν (ημερομηνίες, χρήση α΄ προσώπου, προσωπικό ύφος γραφής). Η 
τρίτη ερώτηση αναφερόταν στην τελευταία φάση της ιταλικής επίθεσης. Οι μαθητές κλήθη-
καν να συμπληρώσουν έναν πίνακα στον οποίο τους ζητήθηκε η αρχή της ιταλικής επίθε-
σης, η κωδική ονομασία, το σύνολο των ιταλικών δυνάμεων, οι φάσεις της επίθεσης, ο στό-
χος και το τέλος της επίθεσης.  

Τη δεύτερη διδακτική ώρα μοιράστηκαν 2 φύλλα εργασιών. Οι ομάδες 1 και 2 άνοιξαν το 
έγγραφο του word «ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2» και οι ομάδες 3 και 4 άνοιξαν το έγγραφο του 
word «ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3». Οι ομάδες 1 και 2 στην πρώτη ερώτηση ανέλαβαν το ρόλο του 
ανταποκριτή στο ελληνοαλβανικό μέτωπο και τους ζητήθηκε, αφού αντλήσουν πληροφορί-
ες από συγκεκριμένες ιστοσελίδες, να γράψουν ένα άρθρο για τη συμβολή του ελληνικού 
ναυτικού στον πόλεμο του ’40. Η δεύτερη δραστηριότητα που τους ανατέθηκε σχετιζόταν 
με τις συνθήκες ζωής των στρατιωτών στον πόλεμο. Οι μαθητές μελέτησαν 2 αποσπάσματα 
από κείμενα που προέρχονταν από το χώρο της λογοτεχνίας, «μπήκαν» στον youtube και 
άκουσαν το τραγούδι «Γράμμα από το μέτωπο» και στη συνέχεια έγραψαν ένα κείμενο στο 
οποίο περιέγραψαν τη ζωή των στρατιωτών στον πόλεμο: τις κακουχίες και την ψυχολογία 
τους. Αντίστοιχο ήταν και το «ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3» των ομάδων 3 και 4. Στην πρώτη ερώτη-
ση οι μαθητές κλήθηκαν, ως δημοσιογράφοι, να γράψουν ένα άρθρο για τη συμβολή της 
ελληνικής αεροπορίας στον ελληνοϊταλικό πόλεμο. Στη δεύτερη ερώτηση δόθηκαν στις ο-
μάδες συγκεκριμένες φωτογραφίες προς μελέτη και το τραγούδι «Ηπειρώτισσες» με τους 
στίχους του. Στόχος ήταν οι μαθητές να βρουν στοιχεία για τη συμβολή των γυναικών στον 
ελληνοϊταλικό πόλεμο.  

Το τελευταίο φύλλο εργασίας («ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4») ήταν κοινό και για τις 4 ομάδες και 
πραγματοποιήθηκε την τρίτη διδακτική ώρα. Σε αυτό οι μαθητές ασχολήθηκαν με δραστη-
ριότητες που σχετίζονταν με τη σύνδεση του συγκεκριμένου ιστορικού γεγονότος με την 
πολιτιστική ζωή της Ελλάδος. Συγκεκριμένα, ζητήθηκε από τους μαθητές να βρουν ποιος 
ζωγράφος αποτύπωσε τις εμπειρίες του ελληνοϊταλικού πολέμου στα έργα του και γιατί. 
Μέσα από αυτή τη δραστηριότητα προσπαθήσαμε να δείξουμε στους μαθητές πώς τα προ-
σωπικά βιώματα ενός ανθρώπου που συμμετείχε στον ελληνοϊταλικό πόλεμο μπορούν να 
μετουσιωθούν σε τέχνη. Στη δεύτερη δραστηριότητα οι μαθητές κλήθηκαν να βρουν ποια 
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τραγουδίστρια της εποχής στήριξε με τα τραγούδια της τον αγώνα. Η άσκηση αυτή απο-
σκοπούσε στο να γίνει αντιληπτό ότι τα σύγχρονα ιστορικά γεγονότα αποτελούν πολλές 
φορές πηγή έμπνευσης για τους καλλιτέχνες, οι οποίοι μέσα από τα έργα τους εκφράζουν 
και τη στάση τους απέναντι σε αυτά. Ως ενίσχυση της παραπάνω θέσης, ζητήσαμε από τους 
μαθητές, αφού ακούσουν 2 τραγούδια της εποχής, να μελετήσουν τους στίχους τους και 
στη συνέχεια να μεταφέρουν με κόκκινο χρώμα σε έναν διαμορφωμένο πίνακα τους στί-
χους που εκφράζουν την ενθάρρυνση της Βέμπο προς τους μαχόμενους Έλληνες . Η τελευ-
ταία δραστηριότητα σχετιζόταν με τις γελοιογραφίες που κυκλοφόρησαν την εποχή του ελ-
ληνοϊταλικού πολέμου. Οι μαθητές μελέτησαν συγκεκριμένες εικόνες που σατίριζαν τους 
Ιταλούς και στη συνέχεια, αφού άκουσαν κάποια συγκεκριμένα τραγούδια και μελέτησαν 
τους στίχους τους, τους ζητήσαμε να μεταφέρουν δίπλα από κάθε γελοιογραφία τους στί-
χους από τα τραγούδια που ταίριαζαν, κατά τη γνώμη τους, καλύτερα.  

Μετά την πραγματοποίηση του σεναρίου στο εργαστήριο πληροφορικής, αφιερώθηκε μία 
διδακτική ώρα στη σχολική τάξη, όπου οι ομάδες, έχοντας τυπώσει τις απαντήσεις τους, 
μας παρουσίασαν τα αποτελέσματα των εργασιών τους. Ακολούθησε συζήτηση πάνω στις 
απαντήσεις που δόθηκαν από τις ομάδες.  

Αξιολόγηση της διαδικασίας 

Η αξιολόγηση των μαθητών έγινε σε επίπεδο ομάδας μέσα α)από τις απαντήσεις τους στα 
φύλλα εργασίας , β) από τη ανταπόκριση τους στους αρχικούς στόχους, γ) από τον τρόπο 
ανταπόκρισης και εναλλαγής των ρόλων των μελών της ομάδας, δ)από την ευστοχία και την 
πληρότητα των συμπερασμάτων και των απαντήσεων. Το αποτέλεσμα της αξιολογητικής 
διαδικασίας έδειξε ότι η πλειονότητα των μαθητών ανταποκρίθηκε με επιτυχία στους προ-
αναφερθέντες στόχους. Ωστόσο υπήρξαν ελάχιστοι μαθητές στους οποίους παρατηρήθηκε 
αδυναμία να επεξεργαστούν κριτικά την πληθώρα των προσφερόμενων ιστορικών πληρο-
φοριών 

Επέκταση 

Το σενάριο αυτό μπορεί να επεκταθεί σε ολόκληρη την ενότητα 47 καθώς και στην ενότητα 
48. Θα μπορούσαν δηλαδή οι μαθητές να μελετήσουν τη γερμανική εισβολή στην Ελλάδα, 
τα κινήματα αντίστασης που αναπτύχθηκαν στην Ελλάδα καθώς και την απελευθέρωση της 
χώρας από τους κατακτητές. Στη συνέχεια θα μπορούσαν να φτιάξουν ένα Power Point στο 
οποίο θα παρουσιάζουν συνολικά τη συμμετοχή της Ελλάδας στο Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο. 
Μάλιστα, την εργασία τους αυτή θα μπορούσαν να την προβάλλουν στα πλαίσια της σχολι-
κής εορτής της 28ης Οκτωβρίου. 
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ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ  

http://www.e-yliko.gr/htmls/istoria/gr_piges/fikeim13.aspx 

http://www.elnews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=1103:--28--
1940&catid=41:greekhistory&Itemid=37  

http://www.ww2.gr/index.php?option=articles&search=%CE%95%CE%BB%CE%BB%CE%B7%
CE%BD%CE%BF%CE%B9%CF%84%CE%B1%CE%BB%CE%B9%CE%BA%CF%8C%CF%82%20%CF
%80%CF%8C%CE%BB%CE%B5%CE%BC%CE%BF%CF%82 

http://www.sansimera.gr/articles/423  

http://www.sansimera.gr/articles/423 

http://www.elliniki-grothia.com/?p=3161 
http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/war/02.html 
http://www.hellenicnavy.gr/history.asp#a3 

http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/war/pigi04.html 

http://www.youtube.com/watch?v=EQlCtOvt9Ok  

. http://hellenic-militaryclub.blogspot.com/2010/10/blog-post_5619.html 
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http://www.elnews.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=2062&catid=41&It
emid=37 

http://www.youtube.com/watch?v=2j53lsdnp0w 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=19719&hl=%CE%B3%CF
%85%CE%BD%CE%B1%CE%AF%CE%BA%CE%B5%CF%82aaa%CE%B7%CF%80%CE%B5%CE%B
9%CF%81%CF%8E%CF%84%CE%B9%CF%83%CF%83%CE%B5%CF%82 

http://news.kathimerini.gr/4dcgi/_w_articles_columns_2_10/10/2008_287805 

http://el.wikipedia.org/wiki/%CE%91%CE%BB%CE%AD%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%C
F%81%CE%BF%CF%82_%CE%91%CE%BB%CE%B5%CE%BE%CE%B1%CE%BD%CE%B4%CF%81
%CE%AC%CE%BA%CE%B7%CF%82 

http://www.ime.gr/chronos/14/gr/1940_1945/war/04.html 

http://www.youtube.com/watch?v=jrG6pC83dt4 

http://www.youtube.com/watch?v=nAclrQKsNbk 

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=10099  

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=10093 

http://www.youtube.com/watch?v=XTwYzV6bRFw  

http://www.youtube.com/watch?v=bRYigRhaHKw 

http://www.logia.gr/quote/%CF%83%CE%BF%CF%86%CE%AF%CE%B1%CE%B2%CE%AD%CE
%BC%CF%80%CE%BF/%CE%B2%CE%AC%CE%B6%CE%B5%CE%B9%CE%BF%CE%BD%CF%84
%CE%BF%CF%8D%CF%84%CF%83%CE%B5%CF%84%CE%B7%CF%83%CF%84%CE%BF%CE%B
B%CE%AE-%CF%84%CE%BF%CF%85  

http://www.stixoi.info/stixoi.php?info=Lyrics&act=details&song_id=10076&hl=κοροιδοaaaμ
ουσολινι  
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Η σχέση των μαθητών της Γ' Λυκείου, ενός Ιδ. Εκπ/τηρίου της Αττικής 
με τη χρήση των ΤΠΕ στο σχολείο. 

 
Τζιάσιου Ευαγγελία 
Πληροφορικός ΠΕ 19 

Φοιτήτρια ΠΜΣ: ΤΠΕ για την εκπαίδευση 
ey.tziasioy@gmail.com 

Περίληψη 

Αναμφίβολα η ένταξη και χρήση των ΤΠΕ στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευ-
ση είναι ένα ζήτημα που απασχολεί τα Εκπαιδευτικά δρώμενα. Εκπαιδευτικοί διαφόρων 
κλάδων και βαθμίδων ενσωματώνουν τις ΤΠΕ κατά τη διαδακτική τους διαδικασία και ως 
επι το πλείστον, έχουν θετικά αποτελέσματα. Τι γίνεται όμως με την ευαίσθητη τάξη της 
Γ΄Λυκείου; Εκεί που οι μαθητές προετοιμάζονται με όλες τους τις δυνάμεις για την ένταξή 
τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση; Μπορούν οι ΤΠΕ να βοηθήσουν σε αυτήν τη φάση; 
Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι η βολιδοσκόπηση της γνώμης των μαθητών της Γ’ Λυ-
κείου ενός συγκεκριμένου σχολείου ως προς τη χρήση αλλά και τη χρησιμότητα των ΤΠΕ 
κατά την εκπαιδευτική μαθησιακή διαδικασία, καθώς και η διερεύνηση των απόψεων των 
μαθητών όσον αφορά σε μια περαιτέρω ένταξη των ΤΠΕ με μεγαλύτερη χρήση τεχνολογι-
κών μέσων στη μάθηση. 

Λέξεις - κλειδιά: ΤΠΕ, Γ' Λυκείου 

Εισαγωγή 

Η ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εκπαίδευση 
αποτελεί θέμα υψηλού ερευνητικού ενδιαφέροντος. Τις τελευταίες δεκαετίες επιχειρείται 
ενσωμάτωση της χρήσης των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία των διάφορων γνωστικών 
αντικειμένων του αναλυτικού προγράμματος. Η εισαγωγή και αξιοποίηση των ΤΠΕ στο σύγ-
χρονο σχολείο έχει επιφέρει καταλυτικές αλλαγές στο εκπαιδευτικό σύστημα. Το παραδο-
σιακό σχολείο, που βασιζόταν στον εκπαιδευτικό που κατείχε την πληροφορία και τη γνώση 
και τη μετέδιδε στο μαθητή, μετατρέπεται σε ένα νέο τύπο σχολείου, όπου ο ρόλος του εκ-
παιδευτικού είναι καθοδηγητικός και συμβουλευτικός και ο μαθητής αποκτά την πληροφο-
ρία και τη γνώση μέσω του υπολογιστή και των νέων τεχνολογιών, λειτουργώντας ως ερευ-
νητής, καθοδηγούμενος από τον εκπαιδευτικό και καλλιεργώντας κατ’ αυτόν τον τρόπο τις 
δεξιότητες και τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά του.  

Αναγκαιότητα της έρευνας 

Κάνοντας μια επισκόπηση στις ήδη υπάρχουσες έρευνες που σχετίζονται με τις ΤΠΕ 
(www.etpe.eu) και την ένταξή τους στη διαδικασία της μάθησης, διαπιστώνει κανείς ότι το 
φαινόμενο της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική πράξη έχει προκαλέσει μια εντυπω-
σιακή βιβλιογραφική παραγωγή. Πολλαπλασιάζονται καθημερινά οι δημοσιεύσεις που είτε 
αφορούν γενικότερο παιδαγωγικό προβληματισμό, είτε περιλαμβάνουν προτάσεις για τις 
εκπαιδευτικές εφαρμογές ή για εξειδικευμένα εκπαιδευτικά λογισμικά. Παράλληλα, οι υ-
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πεύθυνοι των ερευνών αυτών, κατά πλειοψηφία, συμφωνούν και προτρέπουν για την πε-
ραιτέρω ενσωμάτωση των ψηφιακών εκπαιδευτικών εφαρμογών στην εκπαιδευτική πράξη. 

Επιχειρώντας όμως μια εις βάθος μελέτη των ερευνών αυτών, διαπιστώνει κανείς ότι η συ-
ντριπτική τους πλειονότητα αφορούν στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση και τις τρεις τάξεις 
του Γυμνασίου. Οι έρευνες που αφορούν σε παιδιά του Λυκείου είναι αριθμητικά περιορι-
σμένες, ενώ ειδικά για την τάξη της Γ’ Λυκείου διαπιστώνουμε ότι είναι σχεδόν ανύπαρκτες. 
Επομένως, κρίνεται αδήριτη η ανάγκη για τη διεξαγωγή ανάλογων ερευνών που θα απευ-
θύνονται σε παιδιά της Γ’ Λυκείου. 

Διεξαγωγή της έρευνας 

Οι μαθητές που ερωτήθηκαν και αποτέλεσαν το δείγμα ήταν μαθητές που φοιτούν σε Ιδιω-
τικό Σχολείο, οπότε θεωρούμε πως υπάρχει μεγαλύτερη πρόσβαση σε τεχνολογικά μέσα και 
η σχολική μονάδα είναι θετικά διακείμενη ως προς τις νέες τεχνολογίες, ενώ παράλληλα οι 
μαθητές είναι συνειδητοποιημένοι ως προς τις σχολικές τους υποχρεώσεις και την περαιτέ-
ρω ακαδημαϊκή τους πορεία.  

Το μέσο συλλογής δεδομένων ήταν το ερωτηματολόγιο. Το ερωτηματολόγιο περιείχε ερω-
τήσεις που βασίστηκαν σε τρεις θεματικές ενότητες: Η πρώτη ενότητα περιέχει ερωτήσεις 
σχετικές με τα δημογραφικά χαρακτηριστικά των ερωτώμενων (φύλο, κατεύθυνση), καθώς 
και ερωτήσεις σχετικές με την προσωπική χρήση του υπολογιστή εκτός σχολείου. Η δεύτερη 
ενότητα περιέχει ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση των Τ.Π.Ε. στο σχολείο και την ένταξή τους 
στη διδακτική μαθησιακή διαδικασία καθώς και την άποψη των μαθητών σχετικά με την 
ήδη επικρατούσα κατάσταση. Η τρίτη ενότητα προχωράει την έρευνα ένα βήμα παρακάτω 
και ζηταει από τους μαθητές την άποψή τους σχετικά με μια περαιτέρω και μεγαλύτερη 
ένταξη των ΤΠΕ στη μάθηση. 

Μετά τις διορθωτικές επεμβάσεις, όπως αυτές κατεδείχθησαν από την πιλοτική έρευνα, 
ολοκληρώθηκε η σύνταξη του οριστικού ερωτηματολογίου και διαμοιράστηκε στους μαθη-
τές του σχολείου. Η έρευνα αυτή διεξήχθη το Μάρτιο του 2014 στο σχολείο στα πλαίσια 
μίας διδακτικής ώρας και συμμετείχαν οι μαθητές και των δύο τμημάτων της Γ’ Λυκείου.  

Συμπεράσματα της έρευνας 

Από τα αποτελέσματα της έρευνας προκύπτει ως συμπέρασμα η αντίφαση που παρατηρεί-
ται ανάμεσα στην εξοικείωση των μαθητών με τα τεχνολογικά μέσα και λογισμικά στην κα-
θημερινή τους ζωή και στη χρήση αυτών για εκπαιδευτικούς σκοπούς. Τα τεχνολογικά μέσα 
αποτελούν κατά κύριο λόγο μέσο ψυχαγωγίας και επ’ ουδενί εργαλείο μάθησης. Ο επικρα-
τέστερος λόγος για τον οποίο οι μαθητές χρησιμοποιούν τον υπολογιστή είναι η ακρόαση 
μουσικής, ενώ ακολουθεί η θέαση ταινιών. Σημαντικό ποσοστό των μαθητών χρησιμοποιεί 
τον υπολογιστή για την ενημέρωση και για να συμμετέχει σε κοινωνικά δίκτυα (τύπου 
facebook). Οι εργασίες για το σχολείο κατέχουν ένα μικρό ποσοστό. Το εκπαιδευτικό σύ-
στημα αποδεικνύεται ανίκανο να ακολουθήσει τις εξελίξεις και να χρησιμοποιήσει κεκτημέ-
νες δεξιότητες των μαθητών με στόχο την προαγωγή της μαθησιακής διαδικασίας προς ό-
φελος του μαθητή.  
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Αξιοσημείωτη είναι η σύγχυση που παρουσιάζουν οι μαθητές ως προς τον όρο «εκπαιδευ-
τικά λογισμικά». Στην ερώτηση αν χρησιμοποιούν εκπαιδευτικά λογισμικά, οι μαθητές κατά 
πλειοψηφία απάντησαν αρνητικά και μόνο πολύ λίγοι ήταν αυτοί που απάντησαν θετικά 
και πρόσθεσαν ότι χρησιμοποιούν ως εκπαιδευτικά λογισμικά κάποιες εγκυκλοπαίδειες ή 
λεξικά, καθώς και τα προγράμματα word, powerpoint, excel. Το εντυπωσιακό στη συγκε-
κριμένη ερώτηση είναι ότι οι μαθητές εκείνοι που απάντησαν θετικά, προχώρησαν αναφέ-
ροντας και ποια λογισμικά χρησιμοποιούν. Διαβάζοντας τις απαντήσεις τους, εύκολα διαπι-
στώνει κανείς ότι αυτά που κατονομάζονται από τους μαθητές ως εκπαιδευτικά λογισμικά, 
στην πραγματικότητα δεν είναι, αλλά αποτελούν μάλλον προγράμματα. Θεωρούν δηλαδή 
οι μαθητές πως εκπαιδευτικό λογισμικό είναι οποιοδήποτε πρόγραμμα χρησιμοποιούν για 
την ολοκλήρωση μιας σχολικής εργασίας. Το γεγονός αυτό καταδεικνύει εμφατικά το πόσο 
ξένος είναι αυτός ο όρος στο ελληνικό σχολείο. 

Ιδιαίτερη σημασία πρέπει να δοθεί στη θεώρηση των μαθητών για τις ΤΠΕ, όπως αυτή κα-
ταγράφηκε στις απαντήσεις τους. Στην ερώτηση «Τώρα που είσαι στη Γ’ Λυκείου, θεωρείς 
ότι σε βοηθάει η χρήση των ΤΠΕ στη διδασκαλία των μαθημάτων; Ναι ή όχι και γιατί;» πε-
ρίπου τα 2/3 των μαθητών απάντησαν «Όχι», περίπου το 1/3 απάντησε «Ναι» και κάποιοι 
άφησαν την ερώτηση αναπάντητη. Πιο συγκεκριμένα, τα αγόρια εμφανίστηκαν διχασμένα 
ως προς τη στάση τους απέναντι στις ΤΠΕ, ενώ η πλειοψηφία των κοριτσιών τάχθηκε κατά 
της χρήσης τους στο σχολείο. Προχωρώντας παρατηρούμε πως η συντριπτική πλειονότητα 
των μαθητών θεωρητικής κατεύθυνσης τάσσεται συντριπτικά ενάντια στη χρήση των ΤΠΕ 
στα σχολεία, ενώ αντίθεση εκφράζουν και οι μαθητές της θετικής κατεύθυνσης με σαφώς 
μικρότερο ποσοστό. Από την άλλη, οι μαθητές της τεχνολογικής κατεύθυνσης τάσσονται 
οριακά θετικά απέναντι στη χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία.  

Ομολογουμένως, η ποικιλία των διαφορετικών αιτιολογήσεων που έδωσαν οι μαθητές στην 
παραπάνω ερώτηση είναι αξιοσημείωτη, ενώ το περιεχόμενό τους είναι εξαιρετικά ενδια-
φέρον. Σε μια προσπάθεια μερικής ομαδοποίησης των ποιοτικών ευρημάτων μπορούμε να 
καταγράψουμε τα ακόλουθα στοιχεία. Οι μαθητές που έδωσαν θετική απάντηση δικαιολό-
γησαν την απάντησή τους θεωρώντας πως οι ΤΠΕ αποτελούν έναν «άμεσο, γρήγορο, δια-
δραστικό και ενδιαφέροντα τρόπο μάθησης». Κάποιοι άλλοι διέκριναν τη δυνατότητα για 
απαγκίστρωση από το σχολικό βιβλίο που πλέον παύει να αποτελεί τη βασική πηγή γνώσης, 
καθώς μπορούν να έχουν «πρόσβαση σε πληροφορίες ή άλλα βοηθήματα». Τέλος, υπήρξε 
μια μεμονωμένη απάντηση όπου διαβλέπει τη χρήση των ΤΠΕ ως «εξέλιξη της διδασκαλί-
ας». Στον αντίποδα, η πλειονότητα εκείνων που απάντησαν αρνητικά αιτιολόγησαν την ά-
ποψή τους υποστηρίζοντας πως οι ΤΠΕ θα προσέθεταν επιπλέον φόρτο στο ήδη βεβαρυμέ-
νο πρόγραμμά τους και δεν θα τους επέτρεπαν να προσηλωθούν στη μελέτη για τις Πανελ-
λαδικές εξετάσεις. Επιπροσθέτως, κάποιοι θεωρούν πως είναι περιττές δεδομένου πως 
«ξεφεύγουν από τα όρια της εξεταστέας ύλης», αφού «στην Γ’ Λυκείου ασχολείσαι απο-
κλειστικά με ασκήσεις και αποστήθιση». Ορισμένοι, εκφράζουν προσωπική προτίμηση στο 
διάβασμα με βιβλίο, ενώ το θεωρούν «αναντικατάστατο και μοναδικό». Αποτυπώνεται, 
επίσης, η ανησυχία πως οι ΤΠΕ καθιστούν το μαθητή «αδρανή και στάσιμο», ενώ παράλλη-
λα εκφράζεται και η αμφιβολία για το κατά πόσο έχουν ωριμάσει οι συνθήκες στην εκπαι-
δευτική πραγματικότητα της χώρας μας ώστε να είναι αποτελεσματική η εφαρμογή τους. 
Τέλος, σε μια μεμονωμένη απάντηση διαφαίνεται ο φόβος πως οι ΤΠΕ οδηγούν το μαθητή 
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«σε αποξένωση, εσωστρέφεια και προβληματική κοινωνικοποίηση». Ιδιαίτερη μνεία μπορεί 
να γίνει σε μια απάντηση που σε μεγάλο βαθμό συμπυκνώνει την πλειονότητα των διαφο-
ρετικών απαντήσεων που εδόθησαν: «Όχι, γιατί ο χρόνος είναι πολύ περιορισμένος και ε-
πειδή ξέρεις ότι θα εξεταστείς στην ύλη του βιβλίου το θεωρείς περιττό, ενώ σε κάποια άλ-
λη χρονική στιγμή ίσως να βοηθούσαν στην καλύτερη αποτύπωση του μαθήματος». Αντι-
λαμβάνονται τις ΤΠΕ ως βαρίδι, ως επιπλέον φόρτο, και όχι ως αρωγό στη διαδικασία της 
μάθησης. Μάλλον τις εκλαμβάνουν ως τροχοπέδη στην επίπονη προετοιμασία τους για τις 
Πανελλαδικές εξετάσεις, μιας και θα λειτουργήσουν ως περισπασμός. Είναι εμφανές πως 
σε καμία περίπτωση οι μαθητές δεν μπορούν να συνδέσουν τις ΤΠΕ με την προετοιμασία 
τους για τις εξετάσεις, καθώς τις αντιλαμβάνονται ως κάτι ανεξάρτητο, άσχετο και περιττό. 

Σε συνέχεια του παραπάνω, είναι καταφανέστατη η εξεταστικοκεντρική αντίληψη που είναι 
βαθιά ριζωμένη στην ελληνική κοινωνία. Οι μαθητές υποβάλλονται και αυθυποβάλλονται 
σε ένα ανελέητο κυνήγι επιτυχιών παραβλέποντας, όμως, την ουσία, δηλαδή την κατάκτη-
ση της γνώσης. Η επιτυχία έχει καταστεί αυτοσκοπός και προτιμούν να ακολουθήσουν την 
πεπατημένη οδό. Υπό αυτό ακριβώς το πρίσμα, ίσως σε αρχικό στάδιο η εξέταση σε υπολο-
γιστή και όχι γραπτώς (όπως άλλωστε είναι το φυσιολογικό, δηλαδή να προγραμματίζεις σε 
Η/Υ και όχι επί χάρτου) του πανελλαδικώς εξεταζόμενου μαθήματος «Ανάπτυξη Εφαρμο-
γών σε Προγραμματιστικό Περιβάλλον» να έδινε έστω και αναγκαστική ώθηση για την ου-
σιαστική ένταξη των ΤΠΕ στη μαθησιακή διαδικασία. Ενδεχομένως, κατ’ αυτόν τον τρόπο να 
δημιουργηθούν οι βάσεις για μια αγαστή συνύπαρξη ΤΠΕ, γνώσης και εξετάσεων. 

Η ομάδα των μαθητών που εμφανίζεται σε μεγαλύτερο βαθμό να τάσσεται ενάντια στη 
χρήση των ΤΠΕ στα σχολεία είναι τα κορίτσια θεωρητικής κατεύθυνσης. Αυτή η επιφυλακτι-
κότητα ενδεχομένως θα μπορούσε ερμηνευθεί βάσει της φύσης των μαθημάτων τα οποία 
μελετούν και που θεωρούνται λιγότερο «πρακτικά». Υπό αυτό το πρίσμα κρίνεται ανώφελη 
η χρήση ΤΠΕ ως προς την κατάκτηση της διδαχθείσας ύλης των εν λόγω μαθημάτων. Χρήσι-
μο είναι να σημειώσουμε τη στρέβλωση που αποτυπώνεται στην παραπάνω άποψη λόγω 
της άγνοιας του εύρους δυνατοτήτων εφαρμογής των ΤΠΕ. Οι μαθητές αγνοούν τα διάφορα 
τεχνολογικά εκπαιδευτικά εργαλεία που υπάρχουν και μπορούν να συμβάλλουν καταλυτι-
κά στην πιο αποδοτική μελέτη τους. Προχωρώντας ένα βήμα παρακάτω, καταθέτουμε και 
τον προβληματισμό μας πως και οι ίδιοι οι καθηγητές των θεωρητικών μαθημάτων ενδεχο-
μένως να έχουν ελλιπή σχέση με τις τεχνολογίες, συνεπώς είναι δύσκολο να εισάγουν στο 
μάθημα τους ΤΠΕ και εν τέλει οι μαθητές να έρθουν σε επαφή με τα πιθανά οφέλη που α-
ποκομίζονται από τη χρήση τους. 

 Θετική Στάση Αρνητική Στάση Δεν απαντώ 

Αγόρια 9 
3 Θετ. Κατ. 

9 
1 Θετ. Κατ. 

- 
- Θετ. Κατ. 

2 Θεωρ. Κατ. 2 Θεωρ. Κατ. - Θεωρ. Κατ. 
4 Τεχν. Κατ. 6 Τεχν. Κατ. - Τεχν. Κατ. 

Κορίτσια 8 
- Θετ. Κατ. 

18 
6 Θετ. Κατ. 

2 
- Θετ. Κατ. 

2 Θεωρ. Κατ. 9 Θεωρ. Κατ. 1 Θεωρ. Κατ. 
6 Τεχν. Κατ. 3 Τεχν. Κατ. 1 Τεχν. Κατ. 

Σύνολο 17 27 2 
Πίνακας: Στάση μαθητών της Γ' Λυκείου ως προς τη χρήση των ΤΠΕ. Συσχέτιση με το Φύλο 

και την Κατεύθυνση. 
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Οι μαθητές δεν εμφανίζονται ιδιαίτερα ένθερμοι ως προς τη χρήση tablets στα σχολεία, 
παρόλο που οι νέες τεχνολογίες τείνουν να ελκύουν τους νέους. Στέκονται κριτικά απέναντί 
τους, καταθέτοντας τους προβληματισμούς τους που αφορούν κυρίως τη βαθιά εξοικείωση 
που έχουν αναπτύξει με το βιβλίο και τη δυσκολία απεξάρτησης από αυτό. Επισημαίνουν 
εμφατικά πως για την περίπτωση της Γ’ Λυκείου η εφαρμογή τους αντενδύκνειται. Εδώ και 
πάλι ο λόγος που αναφέρουν είναι ο περιορισμένος χρόνος. 

Όταν οι μαθητές ερωτήθηκαν «αν θεωρούν ότι υπάρχουν πλεονεκτήματα στην πρακτική 
που εφαρμόζεται σε 2-3 Δημοτικά Σχολεία της Αττικής να χρησιμοποιούν οι μαθητές σε κά-
ποια μαθήματα αποκλειστικά tablets και όχι βιβλία» οι απαντήσεις που κατατέθησαν ήταν 
μοιρασμένες και ως ένα βαθμό εκ διαμέτρου αντίθετες. Ναι μεν, κάποιοι αναγνωρίζουν 
πως με τη χρήση τους το μάθημα γίνεται «πιο ευχάριστο, πιο γρήγορο, πιο μοντέρνο, πιο 
ελκυστικό», άλλοι δε, τονίζουν την «εξοικείωση του μαθητή με το βιβλίο». Ορισμένοι επι-
σημαίνουν τη διευκόλυνση που προσφέρουν τα tablets, οπότε αποφεύγονται «προβλήματα 
στη μέση που δημιουργούνται από το μεγάλο βάρος της τσάντας», στον αντίποδα, όμως, 
υπάρχουν εκείνοι που υποστηρίζουν πως «τα tablets κουράζουν τα μάτια». Συνεχίζοντας, 
διατυπώνεται η άποψη πως με τα tablets πραγματοποιείται «οικονομία χαρτιού, εξοικονό-
μηση χρημάτων και προστασία του περιβάλλοντος». Από την άλλη, κατατίθεται η ανησυχία 
πως δεν έχουν όλοι οι μαθητές την οικονομική δυνατότητα για απόκτηση tablet.  

Επιπλέον, κάποιοι θεωρούν πως «αφού η τεχνολογία είναι μέρος της καθημερινότητάς μας, 
θα πρέπει να γίνει μέρος και της σχολικής ζωής». Βέβαια, ορισμένοι υπογραμμίζουν τους 
κινδύνους που ελλοχεύουν από τη χρήση της τεχνολογίας και κυρίως την αλλοτρίωση του 
ανθρώπου. Φυσικά, αναγνωρίζεται η πρόσβαση σε πληθώρα πληροφοριών και η προαγωγή 
της γνώσης μέσω των tablets, αλλά κάποιοι εμφανίζονται επιφυλακτικοί υποστηρίζοντας 
πως «το χαρτί, το μολύβι και ο πίνακας είναι αναντικατάστατα για την εμπέδωση και εμβά-
θυνση της ύλης, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για μικρούς μαθητές», ενώ παράλληλα κάποιοι 
θεωρούν ότι «χάνεται ο στόχος της μαθησιακής διαδικασίας και ο μαθητής αποπροσανατο-
λίζεται».  

Τέλος, υπάρχουν και εκείνοι που παρουσιάζονται διχασμένοι. Θεωρούν πως η παραπάνω 
πρακτική εμφανίζει πλεονεκτήματα όταν υλοποιείται υπό προϋποθέσεις. Πιο συγκεκριμέ-
να, τα tablets να μην αποτελούν αποκλειστικό μέσο διδασκαλίας και να μην εφαρμόζεται η 
χρήση τους σε ‘βασικά’ μαθήματα. Επίσης, να υπάρχει περιορισμός και καθοδήγηση, και 
μάλιστα από καθηγητές με σχετική εμπειρία και κατάλληλη εκπαίδευση. 

Σε ερώτηση αν θεωρούν πως η παραπάνω πρακτική θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μαθη-
τές Γ’ Λυκείου, η πλειοψηφία τάσσεται συντριπτικά ενάντια σε κάτι τέτοιο. Οι μαθητές επε-
ξηγούν πως «ο περιορισμένος χρόνος τους διατίθεται αποκλειστικά για μελέτη για τις Πα-
νελλαδικές εξετάσεις». Άλλοι επαναλαμβάνουν πως «η μάθηση θέλει χαρτί και μολύβι» και 
πως «ο πίνακας, οι σημειώσεις και οι παρατηρήσεις οδηγούν στην αναλυτική προσέγγιση 
των μαθημάτων». Υπάρχουν και εκείνοι που υποστηρίζουν πως κάτι τέτοιο δεν είναι εφι-
κτό, διότι παρατηρείται έλλειψη προσαρμοστικότητας στις νέες τεχνολογίες. Επιπλέον, α-
ναφέρεται πως με το συγκεκριμένο εκπαιδευτικό σύστημα καθίσταται ανεφάρμοστο ένα 
τέτοιο εγχείρημα, δεδομένου πως αυτό προάγει τη μελέτη μιας συγκεκριμένης ύλης του 
βιβλίου. Τέλος, υπάρχουν και κάποιοι που παρουσιάζονται ανήσυχοι για τους πιθανούς 
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κινδύνους στην υγεία από την πολύωρη χρήση των tablets μιας και στην Γ’ Λυκείου απαι-
τούνται πολλές ώρες μελέτης. 

Αντίθετα, μια μικρή ομάδα μαθητών που τάχθηκε υπέρ της υιοθέτησης ενός ανάλογου μέ-
τρου στην Γ’ Λυκείου θεωρεί πως με αυτόν τον τρόπο θα έχουν «πρόσβαση σε περισσότε-
ρες ασκήσεις, γεγονός που συνεπάγεται μεγαλύτερη εξάσκηση», ενώ παράλληλα θεωρεί 
«πως τα μεγαλύτερα παιδιά χρησιμοποιούν ευκολότερα τα tablets». Επιπλέον, διατυπώνε-
ται η άποψη πως μια τέτοια πρακτική θα αποδεικνυόταν ιδιαίτερα επωφελής «ιδίως σε 
σχολεία όπου οι μαθητές είναι αρκετά αδιάφοροι, ούτως ώστε να κεντρίσουν το ενδιαφέ-
ρον τους». Τέλος, υπάρχει μια μεμονωμένη απάντηση όπου ο μαθητής ναι μεν θεωρεί εφι-
κτή την εφαρμογή αυτής της πρακτικής, αλλά δηλώνει πως «κάτι τέτοιο δεν θα άλλαζε το 
κακό εκπαιδευτικό σύστημα». 

Η τελευταία ερώτηση του ερωτηματολογίου ζητούσε από τους μαθητές να παρουσιάσουν 
τις δικές τους προτάσεις ώστε να γίνει δημιουργική η χρήση των ΤΠΕ στη μάθηση. Ενδεικτι-
κά, αναφέρονται η χρήση τους σε «τάξεις με ορισμένο όγκο διαβάσματος», σε Project «με 
στόχο τη μάθηση και όχι την προσθήκη επιπλέον φόρτου», η «συμμετοχή σε διαδραστικές 
δυνατότητες», η «συνεργασία εκπαιδευτικών για καλύτερη μάθηση ενός αντικειμένου», η 
«ένταξή τους σε συγκεκριμένο διδακτικό πλαίσιο, χωρίς να γίνουν αυτοσκοπός», η «δυνα-
τότητα μαθήματος από το Internet», η προσαρμογή τους στα ενδιαφέροντα των μαθητών, η 
«εξοικείωση από τις μικρές σχολικές τάξεις», η ύπαρξη εγκαταστάσεων, και τέλος, «οι κα-
θηγητές να τις χρησιμοποιούν με ελκυστικό τρόπο». Πάντως, αυτό που διαφαίνεται από τις 
απαντήσεις είναι πως σε μεγάλο βαθμό οι μαθητές επιθυμούν «αρμονική συνύπαρξη των 
ΤΠΕ με τα κλασικά μέσα». 
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Η τεχνολογία ανοίγει το δρόμο στην κινητική αναπηρία 

Νακοπούλου Ζωή 
Φοιτήτρια Εκπαιδευτικής και Κοινωνικής Πολιτικής Αγωγής 

του Πανεπιστημίου Μακεδονίας  
zwhnakopoulouznak@outlook.com.gr 

Περίληψη 

Το πρόγραμμα υποστηρικτικής τεχνολογίας που παρουσιαστεί είναι το EVIACAM το οποίο 
απευθύνεται σε άτομα με κινητική αναπηρία. Τα άτομα με σωματικές αναπηρίες 
αποτελούν πλέον ένα μεγάλο ποσοστό παγκοσμίως. Τα κινητικά τους προβλήματα μπορεί 
να προέρχονται από διάφορες αιτίες όπως ατυχήματα, κάποιου είδους αρρώστιας ή ακόμα 
να προέρχεται εκ γενετής. Η παραπληγία, η τετραπληγία, η ημιπληγία, οι ακρωτηριασμοί, οι 
κακώσεις νωτιαίου μυελού, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η μυοπάθεια, η εγκεφαλική 
παράλυση, οι κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις και η πολιομυελίτιδα αποτελούν σύνολο αυτής 
της ομπρέλας των κινητικών προβλημάτων. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα απευθύνεται 
στα άτομα που αδυνατούν να χρησιμοποιήσουν τα χέρια τους καθώς διευκολύνει τα άτομα 
αυτά να χειριστούν τον ηλεκτρονικό υπολογιστή μέσω της χρήσης και κίνησης του κεφαλιού 
χωρίς την κίνηση των χεριών. Επίσης παρέχει τη δυνατότητα για εφαρμογή κλικ και την 
ύπαρξη ηχητικής ειδοποίησης και εικονικού πληκτρολογίου. 

Λέξεις - Κλειδιά: enable viacam,υποστηρικτική τεχνολογία, άτομα με κινητική αναπηρία 

Εισαγωγή 

Το Enable Viacam απευθύνεται σε χρήστες που δεν έχουν έλεγχο στα χέρια τους και 
μπορούν με το κεφάλι τους να ελέγξουν όλες της λειτουργίες του υπολογιστή. 

Προϋποθέτει την ύπαρξη εγκατεστημένης κάμερας (Webcam) στον Ηλεκτρονικό 
Υπολογιστή.  

Περιλαμβάνει Διευκόλυνση. Κάτω από τον κατάλογο επιλογών (Menu) εμφανίζονται πέντε 
εικονίδια μέσω των οποίων ο χρήστης μπορεί εύκολα να καθορίσει όλες τις ρυθμίσεις. Τα 
δυο πρώτα αφορούν την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της εφαρμογής, το τρίτο 
και τέταρτο χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση της εφαρμογής Διευκόλυνση Kλικ και 
Εικονικό Πληκτρολόγιο αντίστοιχα ενώ το πέμπτο και τελευταίο δημιουργεί ένα νέο 
παράθυρο μέσω του οποίου μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις όπως η ταχύτητα και η 
επιτάχυνση του δείκτη του ποντικιού, ο χρόνος αναμονής για την εφαρμογή του κλικ και η 
ύπαρξη ή μη ηχητικής ειδοποίησης.  

Οι κινητικές αναπηρίες τις οποίες αφορά το πρόγραμμα είναι, τετραπληγία, ημιπληγία ή 
ακόμα όταν η δυσλειτουργία των ατόμων μπορεί να προέρχεται από ακρωτηριασμούς, 
κακώσεις νωτιαίου μυελού, σκλήρυνση κατά πλάκας, μυοπάθεια, εγκεφαλική παράλυση, 
κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις ή από πολιομυελίτιδα. 
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To λογισμικό 

 

Έκδοση: 1.5.4 Freeware Κατασκευαστής: CREA Software 

Κατηγορία: Έλεγχος με το Κεφάλι 

Το Enable Viacam απευθύνεται σε χρήστες που δεν έχουν έλεγχο στα χέρια τους και 
μπορούν με το κεφάλι τους να ελέγξουν όλες της λειτουργίες του υπολογιστή. Προϋποθέτει 
την ύπαρξη εγκατεστημένης κάμερας (Webcam) στον Ηλεκτρονικό Υπολογιστή. 
Περιλαμβάνει Διευκόλυνση Κλικ και Εικονικό Πληκτρολόγιο. Απαιτεί Λειτουργικό σύστημα: 
Windows 2000, XP, Vista, 7 

Ρυθμίσεις: Κάτω από τον κατάλογο επιλογών (Bem) εμφανίζονται πέντε εικονίδια μέσω των 
οποίων ο χρήστης μπορεί εύκολα να καθορίσει όλες τις ρυθμίσεις. Τα δυο πρώτα αφορούν 
την ενεργοποίηση και την απενεργοποίηση της εφαρμογής, το τρίτο και τέταρτο 
χρησιμοποιούνται για την ενεργοποίηση της εφαρμογής Διευκόλυνση Kλικ και Εικονικό 
Πληκτρολόγιο αντίστοιχα ενώ το πέμπτο και τελευταίο δημιουργεί ένα νέο παράθυρο μέσω 
του οποίο μπορούν να γίνουν ρυθμίσεις όπως η ταχύτητα και η επιτάχυνση του δείκτη του 
ποντικιού, ο χρόνος αναμονής για την εφαρμογή του κλικ και η ύπαρξη ή μη ηχητικής 
ειδοποίησης. Έγινε αναβάθμιση εφαρμογής από την έκδοση 1.5 στην 1.5.4 κα η εφαρμογή 
μπορεί να εγκατασταθεί πλέον και στα Windows 7.Δυστυχως όμως στα windows 7 είναι 
αδύνατη η χρήση εικονικού πληκτρολογίου γι αυτό θα ήταν ιδιαίτερα χρήσιμο η χρήση ενός 
μέσου υποστηριχτικής τεχνολογίας με τη χρήση εικονικού πληκτρολογίου. 

Πρόσθετα βοηθητικά προγράμματα 

Αν στην αναζήτηση των windows γράψουμε την εντολή osk τότε εμφανίζεται το εικονικό 
πληκτρολόγιο των windows. Aυτό σε συνδυασμό με το enable Viacom δίνει στους χρήστες 
την ικανότητα να γράφουν αρχεία όπως π.χ word. 
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Εγκατάσταση του λογισμικού 

Η εγκατάσταση του προγράμματος γίνεται αρχικά με το κατέβασμα του αρχείου 
http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/pages/download/24 Εφόσον γίνει σωστά η εγκατάσταση 
του παραπάνω προγράμματος στη συνέχεια προχωρούμε στην εκτέλεση του αρχείου 
eViacam-1.5.4.exe. Η εγκατάσταση του προγράμματος είναι ιδιαίτερα εύκολη και δεν 
απαιτεί κάποια επιπλέον διαδικασία. 

Λειτουργία και Ρυθμίσεις του Λογισμικού 

 
Εικόνα 1: Bήμα 1 ΤΡΟΠΟΣ ΕΚΚΙΝΗΣΗΣ 

Στο πρώτο βήμα είναι ένα εισαγωγικό κομμάτι που μας ενημερώνει πώς θα βοηθήσει τους 
χρήστες στη διαμόρφωση του eviacam 

 
Εικόνα 2: Bήμα 2 
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Στο δεύτερο βήμα πραγματοποιείται η εγκατάσταση και οι ρυθμίσεις της κάμερας 

 
Εικόνα 3: Βήμα 3 

Στο τρίτο βήμα γίνεται η ρύθμιση της καθοδήγησης του ιχνηλάτη ο οποίος ανιχνεύει τις 
κινήσεις του προσώπου, αντιλαμβάνεται την ύπαρξη κίνησης και στη συνέχεια ακολουθεί η 
περιήγηση στον η/υ 

 

Εικόνα 4:Βήμα 4 

Στο τέταρτο βέμα δίνεται η δυνατότητα στους χρήστες να κάνουν ένα τεστ πλοήγησης του 
προγράμματος και ρυθμίσουν την δυνατότητα κλικ που επιθυμούν. 
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Εικόνα 5:Βήμα 5 

Τέλος εφόσον έχουν γίνει όλες οι ρυθμίσεις εκκίνησης οι χρήστες μπορούν να επιλέξουν αν 
επιθυμούν ο οδηγός διαμόρφωσης να εμφανίζεται στην εκκίνηση, επίσης μπορούν να 
κάνουν αλλαγές μέσω του μενού options. 

ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΤΟΥ EVIACAM 

 

Σε αυτό το μενού οι χρήστες μπορούν να ρυθμίσουν την επιτάχυνση, την ομαλότητα και τα 
κατώτατο όριο κίνησης 
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ΒΗΜΑ 2: 

ρυθμίσεις workspace 

Σε αυτό το μενού οι χρήστες ρυθμίζουν τα όρια του ιχνηλάτη (tracker) 

ΒΗΜΑ 3 : ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ CLICK 

Σε αυτό το μενού οι χρήστες διαμορφώνουν τη μορφή του κλικ, την ταχύτητά του και τα 
παράθυρο επιλογής του κλικ 
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ΤΡΟΠΟΣ ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΧΡΗΣΤΗ 

 

Εφόσον πραγματοποιήσαμε όλες τις παραπάνω ρυθμίσεις είμαστε έτοιμοι να 
αλληλεπιδράσουμε με το πρόγραμμα. Όπως ήδη έχει αναφερθεί η δυνατότητα εμφάνισης 
του εικονικού πληκτρολογίου του eviacam δεν είναι είναι δυνατή διότι υπάρχει πρόβλημα 
συμβατότητας με τα windows 10 που διαθέτει ο υπολογιστής μου. Προσπαθώντας να 
αναδείξω με επαρκή τρόπο τις δυνατότητες του προγράμματος χρησιμοποίησα το εικονικό 
πληκτρολόγιο των windows μέσω της επιλογής osk στην αναζήτηση των windows. Τώρα 
χωρίς την κινητική ικανότητα των χεριών και μόνο με την ελάχιστη κίνηση του κεφαλιού 
μπορούμε να χειριστούμε με ικανοποιητικό τρόπο όλες τις δυνατότητες που παρέχει ένας 
ηλεκτρονικός υπολογιστής. 

 

Συμπεράσματα 
Κλείνοντας αυτή την εργασία θα ήθελα να παραθέσω την προσωπική μου άποψη σχετικά 
με την εγκατάσταση, τη λειτουργία, τη σύγκριση με άλλα προγράμματα καθώς και την 
πιθανή χρήση του προγράμματος στην υποστηρικτική τεχνολογία. Η εγκατάσταση του 
προγράμματος ήταν ιδιαίτερα απλή διότι δεν εμφανίστηκαν ιδιαίτερες απαιτήσεις στην 
εγκατάσταση του προγράμματος. Το πρόγραμμα εκτελείται με ένα απλό άνοιγμα του 
προγράμματος και η λειτουργία του είναι πολύ εύχρηστη καθώς οι ρυθμίσεις του 
επιτρέπουν την προσαρμογή του ανάλογα με τις ανάγκες και τις απαιτήσεις του χρήστη . Σε 
υποστηρικτικό και βοηθητικό επίπεδο το πρόγραμμα θα λέγαμε πως παρέχει την ίδια 
βοήθεια σε όλες τις ασθένειες στις οποίες απευθύνεται (τετραπληγία, ημιπληγία ή ακόμα 
όταν η δυσλειτουργία τους μπορεί να προέρχεται από ακρωτηριασμούς, κακώσεις νωτιαίου 
μυελού, σκλήρυνση κατά πλάκας, μυοπάθεια, εγκεφαλική παράλυση, κρανιοεγκεφαλικές 
κακώσεις ή από πολιομυελίτιδα.).Το πρόγραμμα με το χειρισμό διευκόλυνσης κλικ που 
διαθέτει και με το εικονικό πληκτρολόγιο των windows λειτουργεί ως υποκατάστατο της 
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λειτουργίας των χεριών είτε υπάρχει μερική ανικανότητα είτε ολική. Θα λέγαμε πως είναι 
ένα ιδιαιτέρως χρήσιμο πρόγραμμα και η συμβολή του είναι πολύ μεγάλη είτε σε 
εκπαιδευτικό είτε σε εργασιακό επίπεδο. Παρακάτω παρουσιάζονται τα πλεονεκτήματα και 
τα μειονεκτήματα σε σχέση με τα άλλα παρόμοια προγράμματα που υπάρχουν 
 
Camera mouse 
πλεονεκτήματα μειονεκτήματα 
Εστιάζει συγκεκριμένα σε οποιοδήποτε 
σημείο του προσώπου επιθυμούμε 

Πολύπλοκες οδηγίες εγκατάστασης 

Ευκολότερη έναρξη και ευκολότερος 
τερματισμός προγράμματος 

Δεν διαθέτει εικονικό πληκτρολόγιο 

 
Γενικότερα θα λέγαμε πως ανάμεσα στο camera mouse και στο ITU Gaze Tracker 
εντοπίζονται μεγάλες διαφορές. 
 
ITU Gaze Tracker Camera mouse 
Δεν διαθέτει δυνατότητα κλικ Δυνατότητα κλικ 
Χρειάζεται ποντίκι Δεν χρειάζεται ποντίκι 
κάμερα εξοπλισμένη με υπέρυθρες 
νυχτερινής όρασης 

Απλή κάμερα 

 

Βιβλιογραφία 

http://access.uoa.gr/ATHENA/gre/applications/view/24 Στη συγκεκριμένη διεύθυνση 
βρίσκεται το πρόγρμμα enable viacam καθώς και κάποιες πληροφορίες για τη χρήση του 
και την εγκατάσταση του 
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Η τεχνολογία στην υπηρεσία του εκπαιδευτικού 
Το παράδειγμα του διαδραστικού πίνακα 

 Δουλαδέλη Ευστρατία  
Οικονομολόγος 

Πολίτη Ελένη  
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 

edouladeli@hotmail.com elenipoliti54@hotmail.com 

Περίληψη 

Η τεχνολογία είναι στενά συνδεδεμένη με κάθε πτυχή της ζωής μας. Οι ραγδαίες εξελίξεις 
της δε θα μπορούσαν να αφήσουν ανέπαφο τον τομέα της εκπαίδευσης, έναν τομέα τόσο 
ζωτικό και συνεχώς εξελισσόμενο. Η ένταξη του Διαδραστικού Πίνακα στην σχολική τάξη 
σηματοδοτεί μία νέα εποχή στο χώρο της εκπαίδευσης. Οι βασικές θεωρίες μάθησης μπαί-
νουν στο μικροσκόπιο και ερμηνεύονται σύμφωνα με τα σύγχρονα τεχνολογικά δεδομένα 
στον εκπαιδευτικό χώρο. Ο Διαδραστικός Πίνακας αποτελεί ένα αξιόλογο εργαλείο στα χέ-
ρια όχι μόνο των εκπαιδευτικών αλλά και των μαθητών. Τα οφέλη του ποικίλλουν, τόσο για 
τους καθηγητές, όσο και για τους μαθητές. Ωστόσο, όπως κάθε τεχνολογικό μέσο, έτσι κι ο 
Διαδραστικός Πίνακας ελλοχεύει κάποιους κινδύνους, όταν λησμονείται ο πρωταρχικός 
σκοπός της ύπαρξής του στην τάξη. Είναι γεγονός όμως, πως ένας καινούριος δίαυλος για 
τη μετάδοση της γνώσης ανοίγεται κι οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν στα 
καινούρια δεδομένα, να τα αξιοποιήσουν καταλλήλως, στοχεύοντας πάντα σε μία αποτελε-
σματικότερη μάθηση. 

 Λέξεις- Κλειδιά: Διαδραστικός Πίνακας, Τεχνολογίες, Εκπαίδευση 

Εισαγωγή 

Είναι γενικά αποδεκτή η άποψη πως η τεχνολογία έχει εισχωρήσει στην καθημερινή ζωή 
κάθε ατόμου, επηρεάζοντας έτσι τον επαγγελματικό, προσωπικό και κοινωνικό τομέα. Ανα-
πόφευκτα, αυτή η τεχνολογική «επανάσταση» έχει επηρεάσει και τον εκπαιδευτικό χώρο 
(Kopp, 2012). Συγκεκριμένα, πολλές χώρες, συμπεριλαμβανομένου και της Ελλάδας, ανα-
διαμόρφωσαν τις εκπαιδευτικές τους αρχές, εισάγοντας τις ΤΠΕ στην εκπαίδευση (Ράπτης, 
Ράπτη, 2004). Οι αλλαγές αυτές έχουν άμεσο αντίκτυπο σε όλες τις πτυχές της εκπαιδευτι-
κής διαδικασίας (Crawford, 1999) μιας και αλλάζουν ριζικά τον τρόπο με τον οποίο επιτυγ-
χάνεται η μάθηση (Pedroni, 1997). Τα τελευταία χρόνια, παρατηρείται μια μεταβολή στους 
περιβάλλοντες χώρους μάθησης, όχι μόνο ως προς το πώς οι μαθητές μαθαίνουν, αλλά α-
κόμη το τι μαθαίνουν και με ποιους μαθαίνουν (Negreponte, Resnick & Casse, 1997). 

Στην παρούσα εργασία επιχειρείται η ανάδειξη ενός δυναμικού εργαλείου, του Διαδραστι-
κού Πίνακα (ΔΠ), ο οποίος αποτελεί ένα από τα πλέον σύγχρονα τεχνολογικά εργαλεία στη 
διδακτική πράξη. Σκοπό της παρούσας εργασίας αποτελεί η διερεύνηση των βασικών θεω-
ριών μάθησης, στις οποίες βασίζεται η εφαρμογή του ΔΠ στις σχολικές τάξεις, καθώς επί-
σης και η περιγραφή των χαρακτηριστικών γνωρισμάτων και των ωφελειών αυτού.  
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Θεωρίες Μάθησης και ΤΠΕ 

Η μάθηση είναι ένα σύνθετο εσωτερικό βιολογικό και πνευματικό φαινόμενο, που έχει με-
λετηθεί από διάφορους κλάδους της επιστήμης, όπως ψυχολογία, παιδαγωγική, φιλοσοφία 
κ.ο.κ. (Χαραλαμπόπουλος, 2001). Οι διαδικασίες της μάθησης είναι τόσο ποικιλόμορφες και 
διαφορετικές, ώστε η ένταξή τους σε μία και μοναδική κατηγορία δεν μπορεί να είναι βάσι-
μη και πλήρης (Φλουρής, 2005). Ωστόσο, επειδή στόχος της διδασκαλίας είναι να προκαλέ-
σει και να ενισχύσει τη μάθηση, είναι απαραίτητο για τον εκπαιδευτικό να γνωρίζει τις βα-
σικές θεωρίες μάθησης, τις αρχές και τη μεθοδολογία τους, ώστε να είναι σε θέση να παίρ-
νει ορθές αποφάσεις σχετικά με το τι πρέπει να μάθει ο μαθητής και με ποιον τρόπο διδα-
σκαλίας μπορεί να επιτευχθεί αποτελεσματικότερη μάθηση (Ράπτης,Ράπτη,2001). 

Στο χώρο της παιδαγωγικής δεσπόζουν τρεις θεωρητικές προσεγγίσεις: οι συμπεριφοριστι-
κές, οι γνωστικές και οι κοινωνικοπολιτισμικές.  

Το συμπεριφοριστικό ή μπιχεβιοριστικό μοντέλο μάθησης επικράτησε το πρώτο μισό του 
20ου αιώνα με αντιπροσωπευτικούς εκπροσώπους του τους Skinner, Thorndike, Watson και 
Pavlov. Αφετηρία της μπιχεβιοριστικής θεωρίας απετέλεσε το δόγμα που θεώρησε τον άν-
θρωπο ως έναν οργανισμό που αποτελεί εξαρτημένη μεταβλητή των περιβαλλοντικών επι-
δράσεων. Συνεπώς η συμπεριφορά αυτού διαμορφώνεται και ελέγχεται από περιβαλλοντι-
κούς παράγοντες (Skinner,1950). Κατ’ αυτόν τον τρόπο, η εξαρτημένη μάθηση μπορεί να 
συντελεστεί, είτε μέσω της ενίσχυσης της επιθυμητής συμπεριφοράς (θετική ενίσχυση), είτε 
μέσω τιμωρίας μίας όχι και τόσο επιθυμητής συμπεριφοράς (αρνητική σχέση). Πρόκειται 
για ένα δασκαλοκεντρικό μοντέλο μάθησης στο οποίο ο δάσκαλος είναι η αυθεντία και οι 
μαθητές αναπαράγουν γνώση από τα εγχειρίδια και το δάσκαλο. Κλασικές εφαρμογές της 
συμπεριφοριστικής προσέγγισης και του διδακτικού σχεδιασμού αποτελούν τα λογισμικά 
καθοδήγησης (tutorials), εξάσκησης και πρακτικής (drill and practice). Το συγκεκριμένο μο-
ντέλο από πολλούς κρίνεται ανεπαρκές, αφού εστιάζει μόνο στην εξωτερική συμπεριφορά 
του ατόμου και στο ρόλο των εξωτερικών συνθηκών, χωρίς να λαμβάνει υπόψιν τις εσωτε-
ρικές νοητικές λειτουργίες και προσπάθειες του ατόμου να κατανοήσει τον κόσμο και να 
ρυθμίσει ανάλογα τη συμπεριφορά του (Ματσαγγούρας,1997).  

Σύμφωνα με τη γνωστική προσέγγιση (μέσα 20ου αιώνα), η μάθηση είναι μία διαδικασία 
επεξεργασίας πληροφοριών και όχι απλή σύνδεση ερεθίσματος - αντίδρασης. Πιο αναλυτι-
κά, όπως έχει διατυπωθεί «η μάθηση δομείται από δεδομένα που επεξεργάζονται τα άτομα 
μέσα από προϋπάρχουσες εμπειρίες δομώντας με αυτόν τον τρόπο, κατά τον Piaget, ένα 
είδος γνωστικών σχημάτων, μέσα από τα οποία το άτομο οδηγείται σε νέες εμπειρίες, που 
με τη σειρά τους οδηγούν στη μάθηση» (Δημητρακάκης,Σοφός, 2009,σελ.5). Επιπρόσθετα, 
η θεωρία της Ανακαλυπτικής Μάθησης του Bruner (Bruner, 1996) έρχεται να συμπληρώσει 
το γνωστικό μοντέλο μάθησης καθορίζοντας το ρόλο του μαθητή και του εκπαιδευτικού. 
Συγκεκριμένα, οι μαθητές μέσα από ανακαλυπτικές διαδικασίες (πείραμα, δοκιμή, επαλή-
θευση ή διάψευση) ενεργοποιούν την αναλυτική διαισθητική τους σκέψη, καθώς επίσης κι 
άλλες διεργασίες που σχετίζονται με την επίλυση προβλημάτων. Από την άλλη πλευρά, οι 
εκπαιδευτικοί έχουν το ρόλο του εμψυχωτή, του καθοδηγητή σε αυτές τις ανακαλυπτικές 
διαδικασίες. Το γνωστικό μοντέλο μάθησης είναι ένα μαθητοκεντρικό μοντέλο και χρησι-
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μοποιεί λογισμικά στενά συνδεδεμένα με την οικοδόμηση της γνώσης από τον ίδιο το μα-
θητή. Με άλλα λόγια, ο μαθητής μαθαίνει να δομεί γνώση μέσα από μια ενεργή διάδραση 
μεταξύ του ίδιου και των υπολογιστικών προγραμμάτων (Alexanderson et al, 2001 · Kron, 
Σοφός, 2007). 

Στον αντίποδα, οι κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες εκπαίδευσης (τέλη 20ου αιώνα) υποστηρί-
ζουν πως οι άνθρωποι μαθαίνουν αλληλεπιδρώντας και παρατηρώντας άλλους. Πρωτοπό-
ρος της θεωρητικής αυτής προσέγγισης θεωρείται ο Vygotsky, ο οποίος υποστήριζε τον κοι-
νωνικό κονστρουκτιβισμό, προωθώντας την ιδέα ότι η κατασκευή της γνώσης επηρεάζεται 
από το κοινωνικό περιβάλλον (Ράπτης, Ράπτη, 2007 · Σολομωνίδου, 2006). Η κοινωνικοπο-
λιτισμική προσέγγιση συνδέεται στενά με τη χρήση ΤΠΕ, καθότι προωθεί τη συνεργατική 
μάθηση. Χαρακτηριστικό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει η δημιουργία στην τάξη περι-
στάσεων συνεργατικής μάθησης ανάμεσα σε ομάδες με διαφορετικά επίπεδα ικανότητας. 
Οι μαθητές, οργανωμένοι σε ομάδες, συνεργάζονται μπροστά σε ένα Η/Υ και μέσα σε 
προηγμένα συνεργατικά περιβάλλοντα μάθησης προκειμένου να επιλύσουν προβλήματα 
που τους έχουν ανατεθεί (Alexanderson, 2001 · Σολομωνίδου, 2006). Συνεπώς, το παιδί όχι 
μόνο δεν είναι παθητικός δέκτης της μάθησης, αλλά άμεσα δρον υποκείμενο, που με τις 
πράξεις του διαμορφώνει τη γνωστική του πραγματικότητα. 

Χαρακτηριστικά του Διαδραστικού Πίνακα 

Ο ΔΠ έρχεται ως συνέχεια παλαιότερων μέσων κεντρικής προβολής, όπως για παράδειγμα 
προτζέκτορες, τηλεοράσεις, βίντεο κ.ο.κ. Οι Higgins, Beauchamp & Miller, ( Higgins et al, 
2007) υποστηρίζουν πως ο ΔΠ χρησιμοποιήθηκε αρχικά στις επιχειρήσεις, έπειτα στην εκ-
παίδευση. Χώρες με παράδοση στη χρήση διαδραστικών πινάκων στις σχολικές αίθουσες 
αποτελούν ο Καναδάς,, η Αυστραλία, η Μεγάλη Βρετανία, οι Η.Π.Α, το Ηνωμένο Βασίλειο 
κ.ά. Στην Ελλάδα, ο ΔΠ χρησιμοποιείται κυρίως σε ιδιωτικά εκπαιδευτήρια και φροντιστή-
ρια, ενώ γίνονται προσπάθειες, με την αρωγή του Υπουργείου Παιδείας, να αυξηθεί ο α-
ριθμός των ΔΠ και στα δημόσια σχολεία (ΥΠΕΠΘ, 2012). 

Ο ΔΠ είναι ένα σημαντικό εργαλείο στην διάθεση του εκπαιδευτικού. Αποκαλείται και «η-
λεκτρονικός πίνακας» ή «έξυπνος πίνακας» (Davis, 2009:441) και ανήκει στην κατηγορία 
των τεταρτογενών Μέσων (Sofos, 2005). Πρόκειται για έναν πίνακα, που συνδυάζει την α-
πλότητα του συνηθισμένου μαυροπίνακα και τις δυνατότητες του υπολογιστή. Πιο αναλυ-
τικά, αποτελείται από μια επιφάνεια (τον άσπρο πίνακα) που συνδέεται με έναν (φορητό ή 
μη) υπολογιστή και έναν προτζέκτορα, μέσω του οποίου εμφανίζεται η οθόνη του υπολογι-
στή στον πίνακα (Kopp, 2012). Ο ΔΠ, συνήθως, τοποθετείται σε κάθετη επιφάνεια ή σε ειδι-
κά στηρίγματα εδάφους. Κύριο χαρακτηριστικό του είναι ότι επιτρέπει και στον δάσκαλο 
αλλά και στο παιδί να αλληλεπιδράσει στο μάθημα μέσα από την αφή ή την ειδική γραφί-
δα. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται εύκολα αντιληπτό πως οι μαθητές δεν είναι πλέον παθητι-
κοί δέκτες και παρατηρητές της μαθησιακής ανακάλυψης, αφού δύνανται να συμμετέχουν 
στις προσφερόμενες διαδραστικές δραστηριότητες. Με άλλα λόγια, ο ΔΠ διευρύνει τις δυ-
νατότητες του κλασσικού μαυροπίνακα και ταυτόχρονα αξιοποιεί κατάλληλα τις τεχνολογι-
κές εφαρμογές, δημιουργώντας νέες προοπτικές στην γνώση (Kron,Σοφός, 2007). 
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Οφέλη ΔΠ 

Σε μια προσπάθεια μεταπήδησης από την παραδοσιακή, δασκαλοκεντρική διδασκαλία σε 
πιο σύγχρονες μεθόδους εκπαίδευσης, παρατηρείται μια στροφή προς την αξιοποίηση νέ-
ων τεχνολογιών στα πλαίσια της σχολικής τάξης . Η χρήση του ΔΠ μέσα στις σχολικές τάξεις 
είναι πλέον γεγονός και τα οφέλη της αξιοποίησης αυτού του τεχνολογικού μέσου στην εκ-
παιδευτική διαδικασία είναι κάτι περισσότερο από εμφανή, τόσο για τους μαθητές, όσο και 
για τους εκπαιδευτικούς (Δημητρακάκης, Σοφός, 2010).  

Είναι γνωστό πως ο ρόλος του εκπαιδευτικού στο σύγχρονο σχολείο είναι πολυδιάστατος 
και δεν περιορίζεται στην απλή μετάδοση της γνώσης αλλά με αφετηρία συγκεκριμένα 
προβλήματα των μαθητών, μπορεί να μετατραπεί σε συμβουλευτικό, συνεργατικό, παρω-
θητικό (Παπάς, 1988). Ο εκπαιδευτικός μέσω της «Διαδραστικής διαδασκαλίας επικεντρώ-
νει το μάθημα στους μαθητές, οι οποίοι και καθορίζουν το περιεχόμενό του» (Ανδρουλά-
κης,1999:134), ενώ ταυτόχρονα στοχεύει και σε μια διαπολιτισμική προσέγγιση. Όλοι οι 
μαθητές έχουν « ίσο δικαίωμα να πάρουν το λόγο με τρόπο αρμονικό» (Ανδρουλάκης, 
1999: 134). Ο ΔΠ αποτελεί, για το λόγο αυτό, ένα πολύ αξιόλογο εργαλείο, το οποίο διευκο-
λύνει τον εκπαιδευτικό, μιας και αποτελεί το πρώτο εργαλείο προορισμένο για τη λειτουρ-
γία του από τους δασκάλους (Betcher, Lee, 2009), ενώ παράλληλα έρευνες αποδεικνύουν 
πως η χρήση αυτού έπεται από καλύτερα μαθησιακά αποτελέσματα (Δημητρακάκης, Σο-
φός, 2010). Να σημειωθεί επίσης, πως το χαμηλό κόστος απόκτησής του και η εύκολη εγκα-
τάστασή του στις σχολικές τάξεις το καθιστά «έξυπνο» εργαλείο για άμεση χρήση, τόσο από 
τον εκπαιδευτικό, όσο και από τους μαθητές. 

Η συστηματική οργάνωση και ο καλύτερος σχεδιασμός της διδασκαλίας από τους εκπαι-
δευτικούς αποτελούν τα πρώτα οφέλη της χρήσης του ΔΠ στις σχολικές τάξεις. Πιο συγκε-
κριμένα, ο ΔΠ επιτρέπει στους εκπαιδευτικούς τη χρήση εκπαιδευτικών λογισμικών, καθώς 
και του διαδικτύου και των εφαρμογών αυτού, προκειμένου να οργανώσουν, σχεδιάσουν 
το μάθημα, που πρόκειται να παρουσιάσουν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα, η ύλη να είναι ορ-
γανωμένη σε ηλεκτρονικούς φακέλους και οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια του μα-
θήματος να υπάρχει δυνατότητα πλοήγησης - μετάβασης σε διαφορετικά σημεία/κεφάλαια 
της ύλης, κάνοντας έτσι πιο ευχάριστη και αποτελεσματική τη διδασκαλία. Επιπρόσθετα, ο 
εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα να συνθέσει εύκολα μία σχολική δραστηριότητα, «κατε-
βάζοντας» και αποθηκεύοντας από το διαδίκτυο διδακτικό υλικό και στη συνέχεια να το 
επαναχρησιμοποιήσει μέσω του ΔΠ στη σχολική τάξη (Ekhami,2002). Μπορεί ακόμα να γί-
νει εύκολα διαμοιρασμός (έντυπος ή ηλεκτρονικός) μέρους ή όλου του υλικού, που παρου-
σιάζεται μέσω του ΔΠ στη σχολική τάξη, είτε εκτυπώνοντας το υλικό αυτό, είτε προωθώ-
ντας το στους ατομικούς υπολογιστές των μαθητών. 

Ακόμα, θα μπορούσε να σημειωθεί πως με το ΔΠ επιτυγχάνεται καλύτερα, από την πλευρά 
του εκπαιδευτικού, ο έλεγχος και η διαχείριση της τάξης (Kennewell and Higgins, 2007), ενώ 
παράλληλα εξοικονομείται διδακτικός χρόνος, ο οποίος μπορεί να διατεθεί στους λιγότερο 
δυνατούς μαθητές της τάξης. Επίσης, διαπιστώνεται πως η χρήση του ΔΠ βοηθά τους εκ-
παιδευτικούς να ταυτοποιήσουν τους μαθητές με διαφορετικά στυλ μάθησης, αλλά και 
τους μαθητές με μαθησιακές δυσκολίες ή ειδικές ανάγκες, επιτρέποντας έτσι στους εκπαι-

2060

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



δευτικούς να αποκτήσουν οι ίδιοι μια μεγαλύτερη κατανόηση των μαθησιακών αναγκών 
των μαθητών τους. Οι εκπαιδευτικοί, στοχεύοντας στην αποτελεσματικότερη μάθηση, μπο-
ρούν να αξιοποιήσουν τους ΔΠ με πολλούς τρόπους, όπως τη χρήση ήχου, εικόνας, βίντεο 
(Levy’s, 2002), γραπτές υποδείξεις. Με αυτόν τον τρόπο, διεγείρουν το ενδιαφέρον όλων 
των μαθητών, οι οποίοι ολοένα και περισσότερο ανταποκρίνονται στις εκάστοτε εκπαιδευ-
τικές δραστηριότητες. 

Δεν είναι όμως μόνο οι εκπαιδευτικοί αυτοί που απολαμβάνουν τα οφέλη της χρήσης των 
ΔΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία, αλλά και οι μαθητές. Πιο αναλυτικά, οι μαθητές παρακο-
λουθούν ένα μάθημα που βασίζεται σε κάτι που τους είναι πολύ οικείο, την τεχνολογία. 
Μία εικόνα, μία έτοιμη παρουσίαση, ένα κείμενο που δημιουργείται τη στιγμή που το πα-
ρακολουθούν, μία σελίδα στο διαδίκτυο ή ένας συνδυασμός όλων των παραπάνω διατηρεί 
αμείωτο το ενδιαφέρον των παιδιών. Εξάλλου έχει διαπιστωθεί πως η μοντελοποίηση και η 
οπτικοποίηση του γνωστικού αντικειμένου συνοδεύεται με καλύτερα μαθησιακά αποτελέ-
σματα σε σχέση με τα παραδοσιακά μέσα (εγχειρίδια, μαυροπίνακας κ.ο.κ) (Ball, 2003 · 
Miller et al, 2007 · Kennewell & Higgings, 2007). Επιπρόσθετα, ο ΔΠ μπορεί να υποστηρίξει 
διάφορες μαθησιακές μεθόδους, ανταποκρινόμενος στους αντίστοιχους μαθησιακούς τύ-
πους των μαθητών, όπως για παράδειγμα οπτικοί τύποι, ακουστικοί, κιναισθητικοί κ.ο.κ, 
καθώς επίσης κρίνεται και ιδιαίτερα αποτελεσματικός σε περιπτώσεις μαθητών με ειδικές 
ανάγκες και μαθησιακές δυσκολίες (Kelley et al, 2007). 

Επιπρόσθετα, συναισθήματα, όπως αυτά της χαράς, του ενθουσιασμού και της αυτοπεποί-
θησης χαρακτηρίζουν τους μαθητές που γίνονται κοινωνοί αυτής της διαδραστικής διαδι-
κασίας μάθησης. Συγκεκριμένα, έρευνες έχουν δείξει πως τα παιδιά παίρνουν μέρος στις 
εκπαιδευτικές δραστηριότητες με μεγαλύτερη διάθεση, όταν γίνεται χρήση των ΔΠ 
(Latham, 2002). Επιπλέον, συχνά οι μαθητές συμμετέχουν στη διαδικασία σύνθεσης κά-
ποιων δραστηριοτήτων στους ΔΠ, είτε ατομικά είτε ομαδοσυνεργατικά, με αποτέλεσμα να 
βιώνουν ισότιμοι, τόσο μεταξύ τους, όσο και ως προς τον καθηγητή τους (BECTA, 2003). 
Τέλος, ο μαθητής μπορεί να παρακολουθεί συνεχώς στον πίνακα χωρίς να έχει το άγχος αν 
θα προλάβει να γράψει αυτά που παρουσιάζονται, μιας και όλο το υλικό μπορεί να του 
σταλεί ηλεκτρονικά στον δικό του προσωπικό υπολογιστή. Έτσι ουσιαστικά μπορεί να δια-
τηρεί στον προσωπικό του υπολογιστή μία ηλεκτρονική βιβλιοθήκη, στην οποία θα έχει συ-
γκεντρώσει όλα τα μαθήματά του από όλες τις τάξεις και στα οποία θα μπορεί να ανατρέχει 
οποιαδήποτε χρονική στιγμή το θελήσει. 

Συνοψίζοντας, αντιλαμβανόμαστε πως δεν αρκεί από μόνη της η εισαγωγή και η χρήση του 
ΔΠ για την ικανοποίηση των απαιτήσεων του σύγχρονου σχολείου. Οι εντυπωσιακές δυνα-
τότητες των ΔΠ πρέπει πάντα να συνοδεύονται από γόνιμη κριτική, να στοχεύουν στην ο-
μαδοσυνεργατικότητα και να αποφεύγουν τη δασκαλοκεντρική διδασκαλία. Επιπλέον, 
προβλήματα όπως η ελλιπής, κάποιες φορές, επιμόρφωση, εξοικείωση των εκπαιδευτικών 
με τα τεχνολογικά μέσα και ο αυξημένος χρόνος προετοιμασίας του ηλεκτρονικού εκπαι-
δευτικού υλικού από τους εκπαιδευτικούς είναι υπαρκτά. Παρόλα αυτά αισιοδοξούμε πως 
η ενσωμάτωση των ΔΠ στην εκπαιδευτική διαδικασία, ακολουθεί τις επιταγές του σύγχρο-
νου σχολείου, το οποίο δεν περιορίζεται στον πληροφοριακό αλφαβητισμό, αλλά παρέχει 
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δυναμικά εργαλεία, εφαρμογές υποστήριξης και εμπλουτισμού της διδασκαλίας και της 
μάθησης (Τζιμογιάννης, 2001). 

Επίλογος 

Εν κατακλείδι, φαίνεται πως γίνονται αξιόλογες προσπάθειες ενσωμάτωσης των ΤΠΕ στην 
εκπαίδευση, αφού τις τελευταίες δεκαετίες προτείνονται στα σχολεία τεχνολογικές εφαρ-
μογές που υπόσχονται ένα αποτελεσματικότερο περιβάλλον μάθησης (ΥΠΕΠΘ, 2012). Η 
ένταξη του διαδραστικού πίνακα στην τάξη σηματοδοτεί τη νέα εποχή, μία πρόκληση για τη 
σχολική κοινότητα, που τώρα καλείται να χρησιμοποιήσει και να αξιολογήσει τα αποτελέ-
σματα της τεχνολογίας στην καθημερινή σχολική πρακτική. Ο Διαδραστικός Πίνακας αποτε-
λεί ένα τεχνολογικό εργαλείο, που δυνητικά και υπό προϋποθέσεις συμβάλλει στην επίτευ-
ξη των διδακτικών στόχων της σύγχρονης εκπαίδευσης. Για αυτό το λόγο, προτείνεται στους 
εν ενεργεία εκπαιδευτικούς η εξοικείωσή τους με τα τεχνολογικά μέσα και η χρήση αυτών 
στη διαδικασία μάθησης, προκειμένου κι εκείνοι να συμβαδίζουν με τις επιταγές της σύγ-
χρονης διδασκαλίας (ΥΠΕΠΘ, 2011).  
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Η χρήση των διαδραστικών πινάκων σε Δημοτικό Σχολείο της Δυτικής Αθήνας 

Σταμπουλίλη Ζωή 
Φιλόλογος, Μεταπτυχιακό Δίπλωμα «Επιστήμες Αγωγής – Εκπαιδευτική Ηγεσία και Διοίκη-

ση» του Παν/μίου Λευκωσίας 
zstampoulili@gmail.com  

Περίληψη 

Σήμερα περισσότερο από κάθε άλλη φορά στο χώρο της εκπαίδευσης συντελούνται παγκο-
σμίως μεγάλης κλίμακας αλλαγές. Η εισαγωγή των αλλαγών και των καινοτόμων δράσεων 
στην εκπαίδευση αποσκοπούν στη βελτίωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας και στην αύξη-
ση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. Οι διαδραστικοί πίνακες είναι μια καινοτομία εκπαι-
δευτικού – παιδαγωγικού χαρακτήρα. Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να μελετηθεί η 
χρήση των διαδραστικών πινάκων σε ένα Δ.Σ. της Δυτικής Αθήνας. Ειδικότερα θα αναζητη-
θούν οι συγκεκριμένες πρακτικές που υιοθετήθηκαν από το στάδιο της εισαγωγής έως και 
το στάδιο της εγκαθίδρυσης της καινοτομίας και ο τρόπος με τον οποίο οι διαδραστικοί πί-
νακες επηρέασαν τη διδασκαλία και τη μάθηση. Έτσι, ως ερευνητικό εργαλείο θα χρησιμο-
ποιηθεί η περίπτωση μελέτης, συλλέγοντας δεδομένα μέσα από συγκεκριμένο σχολείο, 
προκειμένου να κατανοηθεί η σύγχρονη εκπαιδευτική πραγματικότητα, που θα οδηγήσει 
στη συνέχεια με τρόπο επαγωγικό στη διεύρυνση της γνώση μας.  

Λέξεις - κλειδιά: εκπαιδευτική αλλαγή - καινοτομία - στάδια αλλαγής - διαδραστικοί πίνα-
κες - διδασκαλία και μάθηση 

 Μια μελέτη περίπτωσης 

Μέσα από την πραγματική «ιστορία» του 6ου Δ.Σ. Αιγάλεω θα παρουσιασθεί μια μελέτη 
περίπτωσης, με σκοπό να διερευνηθεί η εισαγωγή και η επιτυχή χρήση των διαδραστικών 
πινάκων, κατά τη σχολική χρονιά 2013 -2014. Αφού προηγήθηκε επίσκεψη στο χώρο του 
σχολείου, υπήρξε ζωντανή επαφή και χρησιμοποιήθηκε η ημιδομημένη συνέντευξη, με ε-
ρωτήσεις κυρίως ανοικτού τύπου για τη συλλογή δεδομένων. Στη συνέχεια, υπήρξαν και 
άλλες επαφές για συμπληρωματικές πληροφορίες και συλλογή νέων στοιχείων. Η επιλογή 
της περίπτωσης έγινε με άξονα την ευκολία προσβασιμότητας στο σχολείο και κυρίως χάρη 
στη διαθεσιμότητα και την ευγενή καλοσύνη που υπήρξε εκ μέρους του προσωπικού για 
την παραχώρηση των συνεντεύξεων.  

Το Αιγάλεω, βρίσκεται δυτικά της Αθήνας. Ο πληθυσμός της πόλης συναποτελείται από ό-
λες τις κοινωνικές τάξεις. Οι περισσότεροι ωστόσο ανήκουν κυρίως στην εργατική και με-
σαία τάξη. Τα τελευταία χρόνια επιχειρείται μια αναβάθμιση της πόλης, καθώς αξιοποιήθη-
καν χρήματα της ευρωπαϊκής ένωσης για την κατασκευή έργων και ανάπλαση χώρων. Το 
σχολείο βρίσκεται κοντά στη λεωφόρο Κηφισού, σε μια σχετικά υποβαθμισμένη περιοχή. 
Το σύνολο του μαθητικού πληθυσμού του σχολείου είναι 244 μαθητές/τριες.  

Το σχολείο είναι 12θέσιο και λειτουργεί ως ΕΑΕΠ. Χτίστηκε το 1999, οπότε και πρωτολει-
τούργησε. Διαθέτει εκτός από τις αίθουσες διδασκαλίας και τα γραφεία, τμήμα ένταξης, 
αίθουσα μουσικής , πολλαπλής χρήσης, και πληροφορικής. Κατά τη σχολική χρονιά 2013 -
2014 το προσωπικό του σχολείου συναποτελούσαν 26 εκπαιδευτικοί, η υποδιευθύντρια και 
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η διευθύντρια. Διευθύντρια του σχολείου ήταν η κα. Μαριάνθη Παυλίδου, για τέταρτη συ-
νεχή χρονιά. Στο διευθυντικό της έργο, τη βοηθούσε η υποδιευθύντρια, κα. Ιφιγένεια Πα-
παδοπούλου. Η κατανομή όλου του προσωπικού κατά φύλο ήταν 21 γυναίκες και 7 άνδρες 
και ο μέσος όρος ηλικίας ανδρών και γυναικών ήταν άνω των 40 ετών. Έτσι, οι περισσότεροι 
από τους εκπαιδευτικούς διέθεταν μεγάλη διδακτική εμπειρία και αρκετοί είχαν υψηλές 
επαγγελματικές προσδοκίες, επιθυμώντας συνεχή κατάρτιση και επιμόρφωση για βελτίωση 
του διδακτικού τους έργου. Το σύνολο των εκπαιδευτικών του σχολείου κατείχε γνώσεις 
Η/Υ. Επίσης, κατά καιρούς αρκετοί συμμετείχαν σε προγράμματα επιμόρφωσης Α΄ και Β΄ 
επιπέδου ΤΠΕ. Γενικότερα, μεταξύ των μελών της συγκεκριμένης σχολικής κοινότητας υ-
πήρξε συλλογικό όραμα και κοινό αίσθημα ευθύνης για τη βελτίωση της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας και αύξησης των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

Το σχολείο, κατά το σχολικό έτος 2013 – 2014, συμμετείχε σε πρόγραμμα του Ο.Σ.Κ., «Κτι-
ριακή Αναβάθμιση Δημοτικών Σχολείων Δυτικής Αθήνας», με τη χρηματοδότηση της Ευρω-
παϊκής Ένωσης. Στο πρόγραμμα αυτό συμμετείχαν συνολικά 25 σχολεία της Δυτικής Αθήνας 
και συγκεκριμένα των δήμων Περιστερίου, Αιγάλεω και Χαϊδαρίου. Μέσω του προγράμμα-
τος αυτού, το σχολείο κατάφερε να αναβαθμιστεί κτιριακά εξωτερικά και εσωτερικά, σύμ-
φωνα με όλες τις πιο σύγχρονες προδιαγραφές. Επιπλέον, μεταξύ των ευεργετημάτων του 
προγράμματος υπήρξε και η εγκατάσταση διαδραστικών πινάκων σε όλες τις αίθουσες. 

Κατά τη διάρκεια της εισαγωγής των διαδραστικών πινάκων, υπήρξε από το διευθυντή ενη-
μέρωση σε εκπαιδευτικούς, γονείς και μαθητές, για τη σπουδαιότητα της χρήσης και της 
αξιοποίησης νέων εκπαιδευτικών προγραμμάτων. Πραγματοποιήθηκε μια σύντομη ενδο-
σχολική επιμόρφωση των εκπαιδευτικών από την εταιρεία που είχε αναλάβει την εγκατά-
σταση των διαδραστικών πινάκων. Επίσης, οι πιο καταρτισμένοι τεχνολογικά εκπαιδευτικοί 
βοηθούσαν και στήριζαν τους συναδέλφους τους , που χρειάζονταν βοήθεια. Στην αρχή υ-
πήρξαν δυσκολίες και προβλήματα, τα οποία όμως γρήγορα ξεπεράστηκαν, για παράδειγμα, 
οι ήδη εγκατεστημένοι προτζέκτορες παλαιότερης τεχνολογίας που εμφάνισαν πρόβλημα 
συμβατότητας με τους διαδραστικούς πίνακες. Το πρόβλημα όμως αυτό γρήγορα ξεπερά-
στηκε και ξεκίνησε η χρησιμοποίηση των διαδραστικών πινάκων από τους εκπαιδευτικούς, 
που είχαν ρόλο διεκπεραιωτή των νέων παιδαγωγικών μεθόδων διδασκαλίας. Η προγενέ-
στερη παρουσία βιντεοπροβολέων, οθονών προβολής και σύνδεσης στο διαδίκτυο σε όλες 
τις αίθουσες του σχολείου βοήθησε σημαντικά στην εξοικείωση εκπαιδευτικών – μαθητών 
με τις Νέες Τεχνολογίες. Επιπλέον, στο συγκεκριμένο σχολείο υπήρξε μεταξύ εκπαιδευτικών 
αγαστή συνεργασία και αλληλοβοήθεια, αμοιβαίος σεβασμός και εμπιστοσύνη. Οι καλές 
συναδελφικές σχέσεις δημιουργούσαν αμοιβαία δέσμευση για βελτίωση και ανάπτυξη του 
σχολικού οργανισμού και κυρίως το αίσθημα της κοινής ευθύνης για την εισαγωγή καινοτό-
μων δράσεων. Σημαντικός υπήρξε και ο ρόλος της διευθύντριας, που κατανοώντας τις σύγ-
χρονες ανάγκες για ανάπτυξη του ψηφιακού γραμματισμού, προώθησε την κινητοποίηση 
της σχολικής κοινότητας, προκειμένου να υιοθετηθούν καινοτόμα προγράμματα και νέοι 
μέθοδοι διδασκαλίας.  

Στη συνέχεια, διευκολυντικός παράγοντας στην καθημερινή χρήση και αξιοποίηση των δια-
δραστικών πινάκων υπήρξε η καλή επικοινωνία, η ανταλλαγή ιδεών και καλών πρακτικών 
και η αποτελεσματική συνεργασία μεταξύ εκπαιδευτικών, μαθητών και γονέων. Η δημιουρ-
γία καλών σχέσεων μεταξύ όλων των μελών της σχολικής κοινότητας βοήθησε στην εφαρ-
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μογή της νέας εκπαιδευτικής αλλαγής. Αρκετοί μαθητές/τριες εξοικειώθηκαν πολύ γρήγορα 
και εύκολα με τη νέα διδακτική μέθοδο , καθώς είχαν προηγούμενη εμπειρία των διαδρα-
στικών πινάκων από τα ιδιωτικά φροντιστήρια ξένων γλωσσών που φοιτούσαν. Επίσης, μέ-
σω διαδικτύου, σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς υπήρχε δυνατότητα άντλησης υπο-
στηρικτικού υλικού για την επιτυχή χρήση και εφαρμογή των διαδραστικών πινάκων στην 
καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. Πολύτιμη αρωγός σε όλη τη φάση εφαρμογής του 
συλλογικού αυτού έργου της σχολικής μονάδας υπήρξε η διευθύντρια, που με αμείωτο ζήλο 
και ψυχικό σθένος ενίσχυε το ενδιαφέρον μαθητών – εκπαιδευτικών για την απόκτηση 
«πληροφοριακής κουλτούρας».  

Στο σχολείο χρησιμοποιήθηκαν οι διαδραστικοί πίνακες σε όλες τις αίθουσες από όλους 
τους εκπαιδευτικούς για να διδάξουν διαφορετικά γνωστικά αντικείμενα. Η χρήση των πινά-
κων αυτών ως μέσο πρακτικής γραμματισμού βοήθησε τους μαθητές/τριες να εξασκηθούν 
στο ηλεκτρονικό γράψιμο, να αποκτήσουν τεχνολογικές γνώσεις και ιδιαίτερη εξοικείωση με 
τα υπολογιστικά συστήματα, να εξοικειωθούν με την αναζήτηση της πληροφορίας, να ανα-
πτύξουν την ικανότητα συνεργασίας και ανταλλαγής δεδομένων και κυρίως να καλλιεργή-
σουν ικανότητες κριτικής αξιοποίησης των πληροφοριών. Με λίγα λόγια δηλαδή οι διαδρα-
στικοί πίνακες ενίσχυσαν τη διδασκαλία, προσελκύοντας το ενδιαφέρον των μαθητών/τριών 
και καλλιεργώντας τη συνεργατική και ενεργητική μάθηση. Κυρίως όμως επέφεραν αλλαγές 
στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς συνέβαλαν στην αύξηση της εμπλοκής των μαθητών 
και στη βελτίωση των μαθησιακών αποτελεσμάτων. 

 Κατά τη φάση της εγκαθίδρυσης, το σχολείο ως κοινότητα πρακτικής και μάθησης, αφού 
προηγήθηκε ανατροφοδότηση από συμβούλους και επιμορφωτές, αξιολόγησε το βαθμό 
υλοποίησης – επίτευξης των στόχων του προγράμματος και τη χρησιμότητά του στη βελτί-
ωση της διδασκαλίας. Ο σχολικός οργανισμός, μετά από αναστοχασμό και αυτοαξιολόγηση 
για τα μαθησιακά αποτελέσματα, προέβη σε διάχυση της καινοτομίας, συνεργαζόμενο και 
με άλλα σχολεία. Αξίζει να σημειωθεί ότι οι διαδραστικοί πίνακες του σχολείου χρησιμο-
ποιήθηκαν από πολωνούς εκπαιδευτικούς που το επισκέφτηκαν, για να διδάξουν, στα 
πλαίσια προγράμματος κινητικότητας εκπαιδευτικών (ΚΑ1). Τέλος, η διευθύντρια του σχο-
λείου φρόντισε για την επέκταση του οράματος και την περαιτέρω προώθηση του προ-
γράμματος. Στα πλαίσια αυτά, υπήρξε για το σχολείο η υποβολή και ακολούθως η έγκριση 
σε πρόγραμμα (Erasmus +/Δράση ΚΑ1- Μαθησιακή Κινητικότητα προσωπικού σχολικής εκ-
παίδευσης), με τίτλο «Επιμόρφωση στην ψηφιακή τάξη» εγκεκριμένο από το ΙΚΥ, και χρη-
ματοδοτούμενο από την Ε.Ε., που θα πραγματοποιηθεί στο Βέλγιο και συγκεκριμένα στις 
Βρυξέλλες από το 2015 και μετά. Μέσω του προγράμματος έξι εκπαιδευτικοί του σχολείου 
θα λάβουν επιμόρφωση διάρκειας πέντε ημερών. Στη συνέχεια, θα ακολουθήσει διάχυση 
του επιμορφωτικού προγράμματος σε όλα τα σχολεία της Α/θμιας Εκπαίδευσης Γ΄Αθήνας 
και θα αναρτηθεί στην πλατφόρμα του eTwinning, προκειμένου να αναπτυχθεί συνεργασία 
μεταξύ των σχολείων. Έτσι θα μπορέσουν οι εκπαιδευτικοί που επιμορφώθηκαν να λει-
τουργήσουν πολλαπλασιαστικά για τους υπολοίπους. 

Τα ερευνητικά ερωτήματα που τέθηκαν ήταν τα εξής: α) Ποια ήταν η διαδικασία αλλαγής 
της σχολικής μονάδας. Β) Πώς η χρήση των διαδραστικών πινάκων επηρέασε την εκπαιδευ-
τική διαδικασία και τα μαθησιακά αποτελέσματα.  
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Θεωρητικό πλαίσιο – Σχολιασμός της μελέτης 

Το αρχαίο ρητό «τα πάντα ρει» του Ηράκλειτου εκφράζει σήμερα τον κόσμο της εκπαίδευ-
σης όσο τίποτε άλλο. Οι ανάγκες της εποχής και υπερεθνικοί οργανισμοί, όπως για παρά-
δειγμα ο ΟΟΣΑ και η Ευρωπαϊκή Ένωση επιβάλλουν αλλαγές και εισαγωγή καινοτόμων 
δράσεων που θα βελτιώσουν την αποτελεσματικότητα του παραγόμενου εκπαιδευτικού 
έργου. Οι αλλαγές είτε οι καινοτομίες, καθώς πρόκειται για παραπλήσιους όρους, στοχεύ-
ουν στην μεγιστοποίηση της αποδοτικότητας των εκπαιδευτικών υπηρεσιών.  

Ως αλλαγή θεωρείται η μετάβαση από μία μορφή ή κατάσταση πραγμάτων σε μία άλλη , 
ενώ η καινοτομία χαρακτηρίζεται ως μια νέα ενέργεια, με πρωτοποριακή αντίληψη των 
πραγμάτων. H εκπαιδευτική καινοτομία, αποτελεί συνήθως υιοθέτηση νέων εκπαιδευτικών 
ιδεών, συστημάτων και μεθόδων. Αντίθετα, όταν γίνεται λόγος για εκπαιδευτική μεταρρύθ-
μιση, εννοείται μια διαδικασία ευρύτερου χαρακτήρα, με πολιτικές προεκτάσεις (Υφαντή, 
2000).  

Σύμφωνα με το μοντέλο του Fullan διακρίνουμε τρία στάδια εκπαιδευτικής αλλαγής. Το 
πρώτο στάδιο είναι η εισαγωγή, που περιλαμβάνει τη διαδικασία της απόφασης και κυρίως 
της κατανόησης για την ανάγκη της αλλαγής. Στο δεύτερο στάδιο της εφαρμογής είναι ση-
μαντικός ο ρόλος της εκπαιδευτικής ηγεσίας και των εκπαιδευτικών. Εξίσου σημαντικά είναι 
και τα χαρακτηριστικά της ίδιας της αλλαγής, όπως για παράδειγμα η σαφήνεια με την ο-
ποία έχει διατυπωθεί, ή η πρακτικότητα και χρησιμότητα που πιθανώς φέρει. Το τρίτο στά-
διο, που είναι η εγκαθίδρυση, προϋποθέτει την εφαρμογή των δύο προηγούμενων φάσεων. 
Εδώ η εκπαιδευτική αλλαγή δε θεωρείται πλέον καινούρια, καθώς έχει ενσωματωθεί στο 
σύστημα του σχολικού οργανισμού. Σε κάθε αλλαγή /καινοτομία ο άνθρωπος συχνά αντιδρά 
από ένστικτο. Αντιστέκεται, προσπαθώντας να συντηρήσει την καθεστηκυία τάξη. Έτσι και ο 
εκπαιδευτικός συνήθως αμύνεται μπροστά στο νέο και το διαφορετικό. Ειδικά στη σημερινή 
εποχή που συμβαίνουν τόσες πολλές αλλαγές, μέσα σε πολύ μικρά χρονικά διαστήματα ο 
εκπαιδευτικός δυσκολεύεται να προσαρμοστεί. Αντίθετα, ο εκπαιδευτικός όταν αισθανθεί 
ασφάλεια και νιώσει ότι δεν απειλούνται τα επαγγελματικά του κεκτημένα γίνεται εύκολα 
αποδέκτης των νέων αλλαγών. Επιπλέον, η διάθεση των κατάλληλων μέσων και πόρων και η 
εξασφάλιση του αναγκαίου υλικοτεχνικού εξοπλισμού συμβάλλουν στην κάμψη πιθανών 
αντιστάσεων. Συνακόλουθα, για να μπορεί να επιτύχει κάθε αλλαγή ή κάθε καινοτομία που 
εισάγεται, χρειάζεται να συνυπολογίζονται οι προϋπάρχουσες γνώσεις των διδασκόντων, οι 
στάσεις και οι ιδέες τους και κυρίως οι διδακτικές πρακτικές που εφαρμόζουν στην καθημε-
ρινότητά τους (Fullan, 1993). 

Το προφίλ του σχολικού ηγέτη, σύμφωνα με τον Fullan (2001), είναι ένας πολύ σημαντικός 
παράγοντας στην προώθηση της εκπαιδευτικής αλλαγής. Πρέπει να τον διακρίνουν χαρα-
κτηριστικά όπως ο ενθουσιασμός, η ενεργητικότητα , η αισιοδοξία για τα αποτελέσματα της 
αλλαγής ,αλλά και η αποφασιστικότητα και η επιμονή στο στόχο . Ο σχολικός ηγέτης έτσι, 
με αυτό το προφίλ θα μπορέσει ευκολότερα να προχωρήσει στην ανάλυση και στην κατα-
νόηση της αλλαγής , αλλά και στη δημιουργία ηθικής βάσης για την αναγκαιότητα της επι-
κείμενης αλλαγής. Επίσης, η ανάπτυξη διαπροσωπικών σχέσεων θα φανεί πολύ χρήσιμη, 
καθώς ο σχολικός ηγέτης θα πρέπει να μάθει να διαχειρίζεται τα δικά του συναισθήματα 
και να έχει ταυτόχρονα ανεπτυγμένη συναίσθηση. Η δημιουργία καλών σχέσεων με όλα τα 
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άτομα και όλες τις ομάδες θα βοηθήσει στην παραγωγή και επικοινωνία γνώσεων για όλες 
τις νέες εξελίξεις και αλλαγές. Τέλος, ο σχολικός ηγέτης οφείλει να προωθήσει τη συνοχή 
των εκπαιδευτικών στην διαδικασία της αλλαγής. Όλοι μαζί οι εκπαιδευτικοί διευρύνουν τη 
συλλογική νοημοσύνη και το όραμα του σχολείου και με αυτόν του τρόπο εργάζονται καλύ-
τερα για την εφαρμογή και την κυριότητα της αλλαγής. Μόνο μέσα από την κατανόηση των 
δράσεων και τη συμμετοχική διαδικασία ενισχύεται η δέσμευση των εκπαιδευτικών ως 
προς την τήρηση των αλλαγών. Με λίγα λόγια ο σχολικός ηγέτης οφείλει να συμβάλλει στην 
προώθηση της αλλαγής εφαρμόζοντας τη συμμετοχική διαδικασία, γιατί έτσι μόνο οι εκ-
παιδευτικοί κατανοούν την αναγκαιότητα της αλλαγής και αναπτύσσουν κυριότητα σ΄ αυ-
τήν.  

Κάποιες φορές η αρχική αντίδραση και άρνηση του εκπαιδευτικού θέλει χρόνο μέχρι να 
φτάσει στην πλήρη αποδοχή της αλλαγής. Σε όλη αυτήν την πορεία της αλλαγής οι διαπραγ-
ματευτικές ικανότητες του σχολικού ηγέτη καθίστανται σημαντικές (Early & Fletcher – 
Campbell, 1989). Αξίζει να σημειωθεί ότι υπάρχουν διάφοροι τρόποι αντίστασης στην αλλα-
γή. Είναι η θετική, η παθητική και η αρνητική αντίσταση. Υπάρχουν φορές που ακόμη και 
στην περίπτωση της θετικής αντίστασης των εκπαιδευτικών εκδηλώνεται κάποιος αρνητι-
σμός που βοηθά όμως στην επανεξέταση της αλλαγής, συμπληρώνοντας τυχόν παραλείψεις 
(Hull & Adams, 1981). 

Συχνά η υιοθέτηση νέων μεθόδων στη διδασκαλία και η ανάγκη βελτίωσης της σχολικής 
πρακτικής προϋποθέτουν την εισαγωγή αλλαγών και καινοτόμων δράσεων. Όταν η εισαγω-
γή της καινοτομίας εξυπηρετεί άμεσες ανάγκες της εκπαιδευτικής κοινότητας, πολλαπλα-
σιάζει τις πιθανότητες επιτυχίας της κατά την εφαρμογή της. Ο Fullan (1993) υποστηρίζει ότι 
κάθε σχολικός οργανισμός υιοθετώντας αλλαγές και καινοτομίες οφείλει να είναι ένας μαν-
θάνων οργανισμός. 

Σύμφωνα με τα παραπάνω, διαπιστώνουμε ότι στην παρούσα περίπτωση μελέτης το συγκε-
κριμένο σχολείο , ακολουθώντας με επιτυχία όλα τα στάδια της αλλαγής, παρακάμπτοντας 
τυχόν εμπόδια και δυσκολίες που παρουσιάστηκαν, κατάφερε να υιοθετήσει , να εφαρμόσει 
και να εγκαθιδρύσει στις εκπαιδευτικές πρακτικές του, με τρόπο αποτελεσματικό τους δια-
δραστικούς πίνακες.  

Η εισαγωγή των διαδραστικών πινάκων είναι μια καινοτομία εκπαιδευτικού – παιδαγωγικού 
χαρακτήρα των τελευταίων ετών. Σε όποιο σχολείο εφαρμόζεται αφορά το σύνολο των μα-
θητών/τριών και των εκπαιδευτικών και δρώντας βελτιωτικά, επηρεάζει θετικά το παραγό-
μενο εκπαιδευτικό αποτέλεσμα .Η εφαρμογή της καινοτομίας αυτής συνίσταται τόσο σε α-
τομικό επίπεδο, όσο και σε επίπεδο ομάδας και σχολικού οργανισμού. Οι επιτυχίες των μα-
θητών/τριών συμβάλλουν στη βελτίωση των σχολικών οργανισμών. Η ανάπτυξη των σχολι-
κών οργανισμών οδηγούν στη βελτίωση της παρεχόμενης εκπαίδευσης και συμβάλλουν έτσι 
στην οικονομική ενίσχυση της κοινωνίας. Η καινοτομία αυτή στην Ελλάδα ξεκίνησε μόλις το 
2010, μέσω προγραμμάτων ΕΣΠΑ και της χρηματοοικονομικής υποστήριξης της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης, ως μια top – down διαδικασία να εφαρμόζεται σταδιακά, παρέχοντας ένα μεγάλο 
φάσμα εκπαιδευτικών δυνατοτήτων. 

Ωστόσο η χρήση των διαδραστικών πινάκων κυριαρχεί με μεγάλη επιτυχία εδώ και περισσό-
τερο από δέκα χρόνια στις αγγλοσαξονικές κυρίως χώρες, στην Αυστραλία , στον Καναδά και 
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στη Νέα Ζηλανδία και βοηθά ιδιαίτερα τους μαθητές/τριες με ειδικές ανάγκες. Επίσης, και 
στα σχολεία της Κύπρου υπάρχει μεγάλο ενδιαφέρον για τους διαδραστικούς πίνακες. Σύμ-
φωνα με επίσημες πηγές του υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, είχαμε μέ-
χρι το 2009 εγκαταστάσεις διαδραστικών πινάκων σε περισσότερες από 4.646 σχολικές μο-
νάδες. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συνεχής παραγωγή νέας γνώσης και μεθόδων διδασκαλίας, αλλά 
κυρίως η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας και των Η/Υ, συνέβαλαν στην εισαγωγή των 
διαδραστικών πινάκων. Επιπλέον, η ανάγκη για αναβάθμιση των εκπαιδευτικών προγραμ-
μάτων και για βελτίωση της απόδοσης των σχολικών οργανισμών, με στόχο την επιβίωσή 
τους συνέτεινε στην ευρεία χρήση και εφαρμογή αυτών των πινάκων. Σύμφωνα άλλωστε 
και με την πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης, προωθείται η πληροφορία της γνώσης και των 
τεχνολογιών. Επιδιώκεται, επίσης, η ανάπτυξη δεξιοτήτων και η εξασφάλιση πρόσβασης 
στις ΤΠΕ για όλους, στοιχεία δηλαδή που συνηγορούν και ενισχύουν τη χρήση διαδραστι-
κών πινάκων. Συνακόλουθα, κατά τον Lemke (1998) ο νέος γραμματισμός ή αλλιώς ο πλη-
ροφορικός γραμματισμός δεν μπορεί να απουσιάζει από το ρεπερτόριο των σύγχρονων πο-
λιτών. 

Ο διαδραστικός πίνακας (interactive whiteboard) χρησιμοποιείται αντί του κλασικού πίνακα 
και δημιουργήθηκε για να συνεισφέρει στο εκπαιδευτικό έργο. Πρόκειται ουσιαστικά για 
μια ψηφιακή συσκευή αφής, συνδεόμενη με ηλεκτρονικό υπολογιστή και προτζέκτορα. Α-
ναπτύσσει τη διαδραστικότητα, καθώς καλλιεργεί την αμφίδρομη επικοινωνία. Κατά τη 
Ρούσσου (2004), η διαδραστικότητα έχει να κάνει με την ανταλλαγή δράσης μεταξύ των αν-
θρώπων ή μεταξύ των ανθρώπων και των άψυχων όντων, όπως είναι οι υπολογιστές. Κατά 
τη διαδικασία του μαθήματος, παρέχεται πλήθος δυνατοτήτων σε εκπαιδευτικό και μαθητές 
για ανταλλαγή και επεξεργασία πληροφοριών, για δημιουργία υλικού και ασκήσεων, μέσω 
εξειδικευμένων προγραμμάτων. Ένα πολύ χρήσιμο εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, 
που τους βοηθά να διεγείρουν το ενδιαφέρον και τον ενθουσιασμό των μαθητών. Έτσι, αυ-
ξάνεται η συμμετοχή των μαθητών/τριών και γίνονται σιγά - σιγά οι ίδιοι δημιουργοί της 
μάθησης. Πέρα από την αυξημένη ανταπόκριση των μαθητών/τριών, επιτυγχάνεται και η 
καλύτερη αφομοίωση σύνθετων και πιο πολύπλοκων εννοιών (Jonson, 2004). Επιπλέον, ο 
διαδραστικός πίνακας πέρα από την ανάπτυξη δεξιοτήτων, βοηθά τους μαθητές/τριες στην 
ενεργοποίηση της μεταξύ τους συνεργασίας, στην καλλιέργεια της αυτοπεποίθησής τους , 
στη βελτίωση των μεταξύ τους σχέσεων και των σχέσεων τους με τον εκπαιδευτικό. Έτσι, 
επιτυγχάνεται η δημιουργία θετικού σχολικού κλίματος και δρουν καλύτερα πρακτικές αξιο-
λόγησης και χρήσιμου αναστοχασμού.  

Ειδικά στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση, όπου έχουμε μαθητές/τριες μικρότερης ηλικίας, οι 
διαδραστικοί πίνακες βοηθούν το μάθημα να γίνει πιο ελκυστικό και διασκεδαστικό. Ανα-
πτύσσεται ο παιγνιώδης τρόπος διδασκαλίας, που ενθαρρύνει την κριτική σκέψη των μαθη-
τών/τριών του δημοτικού και ταυτόχρονα κρατά αμείωτη την προσοχή και το ενδιαφέρον 
τους στο μάθημα. Μέσω επίσης των διαδραστικών πινάκων, οι εκπαιδευτικοί της πρωτο-
βάθμιας εκπαίδευσης εμπλουτίζουν τη διδασκαλία τους, αυξάνοντας την παραγωγικότητα 
και την ποικιλία στο μάθημά τους. Για αυτό, σύμφωνα με την έρευνα των Smith, Hardman, 
& Higgins, (2006), στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση οι διαδραστικοί πίνακες, καθώς παρέχουν 
στους μαθητές πάμπολλες ευκαιρίες για συμμετοχή, συνεργασία και ανάπτυξη προσωπικών 

2070

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



και κοινωνικών δεξιοτήτων, επιδρούν θετικά στην εκπαίδευση, αυξάνοντας τις μαθητικές 
επιδόσεις . 

Λαμβάνοντας υπόψη το παραπάνω εννοιολογικό και θεωρητικό πλαίσιο, διαπιστώνουμε ότι 
επιβεβαιώνονται τα ευρήματα της μελέτης μας σχετικά με τα οφέλη των διαδραστικών πι-
νάκων.  

Συμπεράσματα 

 Όταν εφαρμόζονται καλές πρακτικές στην εισαγωγή, εφαρμογή και εγκαθίδρυση των δια-
δραστικών πινάκων, ο σχολικός οργανισμός ωφελείται, καθώς βελτιώνονται τα μαθησιακά 
αποτελέσματα. 

Αναμφισβήτητα οι διαδραστικοί πίνακες , χωρίς να αναιρούν τη χρήση παραδοσιακών δι-
δακτικών πόρων και μέσων, θέτουν την εκπαιδευτική διδασκαλία μπροστά σε νέες προκλή-
σεις και όρια. 

Προϋπόθεση επιτυχίας κάθε σχολικού οργανισμού είναι η ευελιξία και η προσαρμοστικότη-
τα στις επερχόμενες αλλαγές. Παραφράζοντας τη γνωστή ρήση του Νίτσε «ο άνθρωπος που 
δεν ανανεώνεται πνευματικά πεθαίνει σαν το φίδι που δε μπορεί να αλλάξει δέρμα», θα 
μπορούσε να υποστηριχθεί ανάλογα ότι ο σχολικός οργανισμός που δε θα ανανεώνεται τε-
χνολογικά και πνευματικά θα οδηγείται σε αποτυχία και κλείσιμο. 
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Ίδιες ανάγκες - Διαφορετικές προτιμήσεις   
 

Παλαιοδήμου Άννα 
Νηπιαγωγός 

annapaleodimou@sch.gr 

Περίληψη 

Στην εργασία αυτή πρόκειται να παρουσιαστεί ένα εκπαιδευτικό σενάριο Τ.Π.Ε. το οποίο 
διδάχτηκε στο νηπιαγωγείο κατά το σχολικό έτος 2013-2014. Συγκεκριμένα, περιγράφεται η 
ιδέα από την οποία ξεκίνησε, οι διδακτικοί στόχοι που τέθηκαν , οι παιδαγωγικοί στόχοι, το 
απαιτούμενο υλικό για την υλοποίησή του αλλά και ο χρόνος που χρειάστηκε για τη διδα-
σκαλία του. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στην οργάνωση, στην αλληλεπίδραση των νηπί-
ων, όπως και στην καθοδήγηση των ομάδων εργασίας των νηπίων. Ακολουθεί η αναλυτική 
περιγραφή της εφαρμογής του διδακτικού σεναρίου Τ.Π.Ε. με θέμα «Ίδιες Ανάγκες – Δια-
φορετικές Προτιμήσεις». Τέλος, ακολουθεί η αξιολόγησή του τόσο από τα ίδια τα νήπια όσο 
και από τη νηπιαγωγό. 

Λέξεις - κλειδιά: Ίδιος, Διαφορετικός, Ανάγκες, Προτιμήσεις 

Εισαγωγή 

Με τον όρο εκπαιδευτικό σενάριο εννοούμε ένα συγκεκριμένο μαθησιακό πλαίσιο σε συ-
γκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο και καθορισμένους στόχους εκπαιδευτικούς και παιδαγω-
γικούς (Mακρή – Μπότσαρη, & ψυχάρης, 2007). Στην εργασία αυτή θα παρουσιαστεί ένα 
εκπαιδευτικό σενάριο Τ.Π.Ε. το οποίο διδάχτηκε στο νηπιαγωγείο. Το διδακτικό αντικείμενο 
ήταν το πρόγραμμα κοινωνικής και συναισθηματικής μάθησης «Βήματα για τη Ζωή» και 
συγκεκριμένα τα μαθήματα που κάνουν λόγο για τη διαφορετικότητα των ανθρώπων αλλά 
και τις προτιμήσεις τους (Κουρμούση, & Κούτρας, 2011).  

Η ιδέα του σεναρίου 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του Προγράμματος Κοινωνικής και Συναισθηματικής Μά-
θησης «Βήματα για τη Ζωή» και συγκεκριμένα στο 11ο μάθημα, που διαπραγματεύεται τις 
έννοιες «ίδιο- διαφορετικό», στη συνέχεια στο 12ο με τίτλο «είμαστε διαφορετικοί αλλά και 
μοναδικοί» και στα πλαίσια του προγράμματος Φιλαναγνωσίας επεξεργαστήκαμε το βιβλίο 
«Ο καλύτερος φίλος του Τόμ». Με βάση αυτή την ιστορία μικρής φόρμας σχεδιάστηκε το 
σενάριο που θα αναφερθεί στη συνέχεια.  

Η περίληψη της ιστορίας 

Ο Τομ και ο Μάνι, δύο λαγουδάκια, είναι φίλοι. Ο Τομ επισκέπτεται το Μάνι στο σπίτι του. 
Ο Μάνι κα η μητέρα του τον υποδέχονται. Όλα όμως του φαίνονται διαφορετικά. Γνωρίζει 
μια διαφορετική οικογένεια με διαφορετικές συνήθειες. Η διακόσμηση του σπιτιού, τα φα-
γητά, τα παιχνίδια και τα μουσικά όργανα του Μάνι είναι παράξενα. Ο μπαμπάς του Μάνι 
όμως αγκαλιάζει τα παιδιά, όπως και ο μπαμπάς του Τομ. 

Οι διδακτικοί στόχοι 
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• Να αναζητούν πληροφορίες σε μορφή εικόνας στον υπολογιστή (με τη βοήθεια της 
εκπαιδευτικού), να τις οργανώνουν και να τις παρουσιάζουν 

• Να αναπτύσσουν δεξιότητες ψηφιακών γραμματισμών 

• Να αυτονομηθούν σταδιακά στη χρήση των Τ.Π.Ε. 

• Να παράγουν πολυτροπικές πληροφορίες 

• Να επικοινωνούν και να συνεργάζονται 

• Να αναγνωρίζουν τις Τ.Π.Ε. ως μέσα για αλληλεπίδραση 

• Να σέβονται την εργασία των συμμαθητών τους 

Αυτοί ήταν μερικοί διδακτικοί στόχοι που θέλαμε να επιτύχουμε υλοποιώντας το σενάριο 
αυτό (Πρόγραμμα Σπουδών Νηπιαγωγείου, 2011). 

Παιδαγωγικοί στόχοι 

• Να βρίσκουν τα νήπια ομοιότητες και διαφορές μέσω της κατηγοριοποίησης 

• Να συμμετέχουν ενεργητικά και αυτόνομα στη μαθησιακή διαδικασία 

• Να αναπτύξουν τη δημιουργική σκέψη  

• Να είναι ικανά να επιλύουν προβλήματα 

• Να μαθαίνουν να αποδίδουν τη νέα γνώση με δικά τους λόγια  

• Να εκφράζονται, να αλληλεπιδρούν και να επικοινωνούν 

Αυτοί ήταν μερικοί από τους παιδαγωγικούς στόχους τους οποίους θέλαμε να επιτύχουμε 
(Ελληνιάδου, Κλεφτάκη, Μπαλκίζας, 2008 ˙ Ματσαγγούρας, 2000). 

Απαραίτητο υλικό – χρόνος διδασκαλίας 

Για το συγκεκριμένο σενάριο απαραίτητα υλικά είναι δύο λευκά χαρτιά Α3 και το λογισμικό 
εννοιολογικής χαρτογράφησης Κidspiration. Ενδεικτικά ο χρόνος που είναι απαιτούμενος 
για να υλοποιηθεί το σενάριο υπολογίζεται στα 20 – 30 λεπτά. Βέβαια, ο χρόνος αυτός ε-
ξαρτάται από τον τρόπο που ο ίδιος ο εκπαιδευτικός θα χειριστεί τη δραστηριότητα αλλά 
και από τη δυναμική της κάθε ομάδας. 

Οργάνωση και αλληλεπίδραση νηπίων 

Η νηπιαγωγός φροντίζει ώστε όλα τα μέλη της ομάδας να έχουν μια θετική αλληλεπίδραση. 
Οι ομάδες είναι καλό να είναι ισοδύναμες αλλά ανομοιογενείς (Μπατσέτας, 2002). Αυτό 
επιτυγχάνεται με τη συζήτηση των προτάσεων και των ιδεών όλων των μελών της ομάδας. 
Επιπλέον, σημαντικό είναι ότι η ομάδα παρουσιάζει από κοινού μια κοινή εργασία (Κολιά-
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δης, 2002). Απαραίτητη προϋπόθεση για τη συνεργασία αυτή είναι κάθε νήπιο να έχει πρό-
σβαση στην οθόνη του Η/Υ οπτικά. 

Καθοδήγηση της ομαδικής εργασίας των μαθητών 

Αφού τα νήπια αποφασίσουν για τους ρόλους τους στην ομάδα, συνεργάζονται και υλοποι-
ούν τη συγκεκριμένη δραστηριότητα. Ο ρόλος της νηπιαγωγού στην εργασία αυτή των νη-
πίων είναι διευκολυντικός, καθοδηγητικός και υποστηρικτικός. Προσφέρει βοήθεια όπου 
κρίνει ότι χρειάζεται. Ενισχύει τις προσπάθειες των νηπίων και ταυτόχρονα ελέγχει αν συμ-
μετέχουν ενεργά όλα τα μέλη της ομάδας (Ράπτης, & Ράπτη, 2007). 

Η εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου 

Σε πρώτο στάδιο συζητήσαμε στην ολομέλεια για τα πράγματα εκείνα που όλα τα παιδιά 
έχουν ανάγκη για να είναι υγιή και χαρούμενα (π.χ. φάρμακα, φαγητό, νερό, ρούχα κ.α.) και 
για εκείνα που προτιμούν να έχουν (π.χ. αυτοκινητάκια, βόλτες, παγωτό, κ.α.). Με τον τρό-
πο αυτό δίνονται οι προκαταβολικοί οργανωτές ώστε να υπάρξει η κατάλληλη σύνδεση α-
νάμεσα στην παλιά και τη νέα γνώση. Χρησιμοποιήθηκαν συγκεκριμένα παραδείγματα 
προκειμένου να είναι πιο οικείοι στους μαθητές. Σε δεύτερο στάδιο τα παιδιά χωρίστηκαν 
σε ομάδες των 3 οι οποίες εργάστηκαν στη γωνιά του Η/Υ. Δόθηκε στα νήπια ένας ημιδο-
μημένος εννοιολογικός χάρτης με κεντρική έννοια τους ήρωες του βιβλίου, τον Τομ και το 
Μάνι. Με τη χρήση του λογισμικού Kidspiration τους ζητήθηκε να αναζητήσουν στη βιβλιο-
θήκη εικόνες που να δείχνουν ότι ο Τομ και ο Μάνι έχουν τις ίδιες ανάγκες αλλά διαφορετι-
κές προτιμήσεις. Τα νήπια αφού αναζητήσουν τις εικόνες και τις αξιολογήσουν έπρεπε να 
τις τοποθετήσουν στο ανάλογο πλαίσιο, για τις ανάγκες ή τις προτιμήσεις αντίστοιχα. Παρέ-
χονται οι κατάλληλες οδηγίες τόσο γραπτά όσο και προφορικά στα μέλη της κάθε ομάδας. 
Στην εικόνα 1 παρουσιάζεται ο ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης. Οι εικόνες αυτές έ-
πρεπε να τοποθετηθούν στο κατάλληλο πλαίσιο. Έπειτα, τα παιδιά της κάθε ομάδας έπρεπε 
να γράψουν το όνομά τους. 

 
Εικόνα 1: Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται ο ημιδομημένος εννοιολογικός χάρτης που 

δόθηκε στα νήπια 
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Εικόνα 2: Στο σημείο αυτό παρουσιάζεται το σενάριο ολοκληρωμένο από μια ομάδα νηπίων. 

Δυνατότητα τροποποίησης – επέκτασης 

Αν ο εκπαιδευτικός έχει την πρόθεση να αφιερώσει περισσότερο χρόνο στο συγκεκριμένο 
διδακτικό σενάριο τότε υπάρχει δυνατότητα να τροποποιηθεί. Μία επιλογή είναι να ζητηθεί 
από τα νήπια να εντοπίσουν ποιες είναι οι ανάγκες των ηρώων του βιβλίου που δεν αλλά-
ζουν και ποιες είναι οι προτιμήσεις τους, με τη διαφορά ότι οι προτιμήσεις αλλάζουν. Στο 
σημείο αυτό θα δοθεί έμφαση στο ότι οι προτιμήσεις αλλάζουν ενώ οι ανάγκες παραμέ-
νουν ίδιοι. 

Αξιολόγηση της ομαδικής εργασίας των νηπίων 

Η αξιολόγηση των νηπίων γίνεται με τα ίδια κριτήρια για την κάθε ομάδα. Η αξιολόγηση 
πραγματοποιείται σε δύο επίπεδα: Α) από τη νηπιαγωγό η οποία κατά τη διάρκεια της ερ-
γασίας της κάθε ομάδας αφού παρατήρησε τα νήπια, διαπίστωσε ότι όλα τα μέλη της συ-
γκεκριμένης ομάδας (για την οποία το σενάριο παρουσιάζεται) είχαν ιδέες και προτάσεις, 
συνεργάζονταν αρμονικά, αλληλεπιδρούσαν γλωσσικά και κοινωνικά και τέλος το κλίμα 
στην ομάδα ήταν θετικό. Β) Τα ίδια τα νήπια αυτοαξιολόγησαν την ομάδα αναφέροντας 
πόσο καλά συνεργάζονταν τα μέλη της (π.χ. ποιος περίμενε τη σειρά του, ποιος δημιουρ-
γούσε θετικό ή αρνητικό κλίμα, ποιος τους ενθάρρυνε, κλπ). 
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Κάθε όνομα χωριού, μια ιστορία του παλιού καιρού! Πρόταση προσέγγισης της Τοπικής 
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή παρουσιάζει το εκπαιδευτικό υλικό που δημιουργήθηκε και υλοποιήθηκε 
στην Δ’ τάξη ενός δημοτικού σχολείου στο πλαίσιο ενός εκπαιδευτικού προγράμματος Το-
πικής Ιστορίας με τίτλο «Κάθε όνομα χωριού, μια ιστορία του παλιού καιρού!». Αρχικά πα-
ρουσιάζεται το θεωρητικό πλαίσιο της διδασκαλίας, έπειτα οι στόχοι του εκπαιδευτικού 
προγράμματος και ζητήματα οργάνωσης της τάξης. Στη συνέχεια, περιγράφονται το εκπαι-
δευτικό υλικό ΤΠΕ και οι δραστηριότητες που έλαβαν χώρα. Η εργασία καταλήγει με έναν 
επίλογο για τις εντυπώσεις μαθητών και εκπαιδευτικών από την εφαρμογή στην τάξη. 

Λέξεις - κλειδιά: Τοπική Ιστορία, ΤΠΕ στην εκπαίδευση, βιωματικές δραστηριότητες. 

Εισαγωγή 

Τα εκπαιδευτικά προγράμματα τείνουν να ενεργοποιούν όλο και περισσότερο τους εκπαι-
δευτικούς στην παραγωγή εκπαιδευτικού υλικού και αξιοποίησή του στην τάξη. Στην προ-
σπάθειά τους να οργανώσουν και να προσαρμόσουν ηλικιακά το υλικό γύρω από ένα θέμα, 
επιλέγουν ποικιλία μέσων διδασκαλίας, που συμβάλλουν στην αποτελεσματικότερη μαθη-
σιακή διαδικασία (Χριστιάς, 2009).  

Στο πλαίσιο του προγράμματος Τοπικής Ιστορίας που ανέλαβε το σχολείο μας, η τετάρτη 
(Δ’) τάξη ασχολήθηκε με τα τοπωνύμια και την ιστορία τους στο νομό Μαγνησίας και συ-
γκεκριμένα στην ευρύτερη περιοχή του Πηλίου. Για τις ανάγκες του εκπαιδευτικού προ-
γράμματος σχεδιάστηκε εκπαιδευτικό υλικό με την αξιοποίηση των ΤΠΕ και παιγνιωδών και 
βιωματικών δραστηριοτήτων. 

Διδακτικές προσεγγίσεις και στρατηγικές 

Η ανάπτυξη και ο σχεδιασμός  του εκπαιδευτικού υλικού στηρίζεται στις θεωρίες του 
εποικοδομισμού (constructivism) και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky 
(Κολιάδης, 1997), όπου δίνεται  ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνωστικά 
εργαλεία που την πλαισιώνουν (Jonassen 2000), στην αλληλεπίδραση μεταξύ των 
εμπλεκομένων μερών, καθώς και στο κοινωνικοπολιτισμικό περιβάλλον που λαμβάνει 
χώρα (Vygotsky, 1978). Μαθητές, εκπαιδευτικοί, διδακτικά εργαλεία, περιβάλλον της τάξης, 
αντικείμενα διδασκαλίας, κλπ, αποτελούν μέρη ενός συστήματος δραστηριότητων και δε-
ξιοτήτων που αλληλεπιδρούν. Η ίδια η δραστηριότητα αποτελεί το διαμεσολαβητικό 
εργαλείο αλλά και τη μονάδα ανάλυσης και σύνθεσης της μαθησιακής διαδικασίας.  
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Επιδιώκεται έτσι να γίνει η διδασκαλία ενδιαφέρουσα, φιλική και εποικοδομητική  με την 
ενεργητική συμμετοχή των μαθητών, ώστε οι ίδιοι να διερευνήσουν και τελικά να ενσωμα-
τώσουν τις νέες γνώσεις στις ήδη υπάρχουσες. Επίσης συχνά προβλέπεται ανατροφοδότη-
ση και επιμέρους αξιολόγηση των στόχων κατά την υλοποίηση. 

Βασική αρχή στη σχεδίαση και παρουσίαση του εκπαιδευτικού υλικού  αποτελεί το ότι δεν 
επιδιώκεται απλά η μετάδοση πληροφοριών και το ότι ο μαθητής τις  κατακτά σταδιακά με 
βιωματικό και δημιουργικό τρόπο. Έγινε προσπάθεια ώστε τα βήματα να είναι σταθερά, 
καλά οργανωμένα, με στόχο τη βέλτιστη επεξεργασία των πληροφοριών, την ανάλυση, τη 
σύνθεση, την οργάνωση και τη συστηματική ενσωμάτωσή τους στις γνώσεις των μαθητών.   

Σκοπός και στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος 

Σκοπός του εκπαιδευτικού προγράμματος είναι να γνωρίσουν οι μαθητές ένα σημαντικό 
κομμάτι της τοπικής μας ιστορίας και να συνδέσουν το χώρο με το χρόνο, με γεγονότα, με 
θρύλους και παραδόσεις. Οι επιμέρους στόχοι παρατίθενται ανά τομέα στη συνέχεια. 

Α . Γνωρίζω και κατανοώ (γνωστικός τομέας) 

• Να γνωρίσουν τα χωριά του Πηλίου μέσα από μια διαφορετική οπτική γωνία. 

• Να αντιληφθούν τη σημασία της ιστορίας στην πρόοδο, στον πολιτισμό και στην α-
νάπτυξη ενός τόπου. 

• Να κατανοήσουν το δεσμό που υπάρχει ανάμεσα στο χώρο και στο χρόνο. 

Β. Διερευνώ και  εντοπίζω  (δεξιότητες, μαθησιακή διαδικασία) 

• Να παρουσιάσουν ελεύθερα  απόψεις, σκέψεις, συναισθήματα, προβληματισμούς. 

• Να καλλιεργήσουν και ν’ αναπτύξουν δεξιότητες στον προφορικό λόγο μέσα από τις 
ιστορίες που θα φτιάξουν. 

• Να μάθουν να αιτιολογούν την άποψή τους, να επιχειρηματολογούν, όσο βέβαια το 
επιτρέπει η ηλικία τους.  

• Να αποκτήσουν δεξιότητες για την κατανόηση, ανάλυση, επεξεργασία και κριτική 
αντιμετώπιση ενός κειμένου. Να δημιουργηθεί μια αμφίδρομη σχέση ανάμεσα στο 
μαθητή και στο κείμενο – γεγονός  που μελετούν. 

• Να αναπτύξουν την κριτική, αλλά και τη δημιουργική σκέψη. 

Γ. Χρησιμοποιώ τον υπολογιστή ως εργαλείο μάθησης 

• Να αποκτήσουν δεξιότητες στη χρήση του υπολογιστή ως εργαλείο μάθησης και έ-
ρευνας.  
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• Να εξοικειωθούν στη χρήση του διαδικτύου και να  κατανοήσουν την ορθή χρήση 
του, ως πηγή πληροφοριών. 

Δ. Επικοινωνώ και συνεργάζομαι με τους άλλους  (κοινωνικός τομέας) 

• Οι μαθητές να μάθουν να εργάζονται ως ομάδες, να συνεργάζονται, να δέχονται τις 
αρχές της συνεργασίας. 

• Να μάθουν να σέβονται τις αρχές του διαλόγου. Να σέβονται τον ομιλητή, και να γί-
νουν καλοί ακροατές.  

• Να αποδέχονται το ρόλο που τους ορίζει η ομάδα και αν υπάρχουν αντιρρήσεις να 
τις τεκμηριώνουν με επιχειρήματα. 

• Να αυτενεργήσουν, να κάνουν προτάσεις, να πειραματιστούν και σε δραστηριότητες 
που θα προτείνουν και οι ίδιοι. 

• Το τρίπτυχο πομπός, δέκτης, μήνυμα να λειτουργήσει τόσο στις ομάδες, όσο και 
στην ολομέλεια της τάξης.  

• Να νιώσουν τη χαρά της συνεργασίας και την ικανοποίηση για την επίτευξη των στό-
χων μέσα από την ομάδα. 

• Να υιοθετήσουν νέες στάσεις και συμπεριφορές απέναντι στη ομαδικότητα και στη 
δημοκρατική συνεργασία. 

Ε. Αισθάνομαι, σκέφτομαι, εκφράζομαι (συναισθηματικός τομέας) 

• Οι μαθητές να εκφράσουν απορίες και προβληματισμούς. 

• Να αποκτήσουν μια θετική στάση απέναντι στην τοπική ιστορία και στη σημασία της 
στη διαμόρφωση της προσωπικότητας των ανθρώπων.  

Οργάνωση της τάξης 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες που συγκροτούνται ελεύθερα από τους ίδιους με διακρι-
τική παρέμβαση του εκπαιδευτικού, αν κριθεί απαραίτητο. Με την ομαδοσυνεργατική αυτή 
προσέγγιση εξασφαλίζεται ένα μαθησιακό περιβάλλον αυθόρμητης εμπλοκής του μαθητή 
(Piaget, 2000), αυτενέργειας, ελεύθερης έκφρασης, γόνιμου διαλόγου, παρουσίασης και 
οργάνωσης  της προϋπάρχουσας γνώσης και των εμπειριών τους. Μ’ αυτό τον τρόπο επι-
διώκεται να ενισχυθεί η κριτική σκέψη, η υπευθυνότητα, η συνεργασία, η διαχείριση εγωι-
στικών συμπεριφορών (Ματσαγγούρας, 2003) και η ανάδειξη του συνεργατικού πνεύματος 
προς όφελος όχι μόνο της ομάδας, αλλά και της ολομέλειας της τάξης. Παράλληλα, σύμφω-
να με τους Johnson & Johnson (1994), οι συνεργατικές μέθοδοι συμβάλλουν στη βελτίωση 
των σχέσεων μεταξύ μαθητών, καθώς και μεταξύ μαθητών και εκπαιδευτικού, εξασφαλίζο-
ντας έτσι το κατάλληλο παιδαγωγικό κλίμα. 
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Από την άλλη πλευρά ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι ενισχυτικός στις προσπάθειες των 
μαθητών και διευκολυντικός σε περίπτωση που παρουσιαστούν δυσκολίες. Αρχικά, προκει-
μένου να επιτευχθούν οι στόχοι του εκπαιδευτικού προγράμματος, ο εκπαιδευτικός «συ-
γκεντρώνει αποδείξεις» για τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις των μαθητών (Κόκκοτας, 2008). 
Παράλληλα φροντίζει να δημιουργηθεί ένα μαθησιακό περιβάλλον ευχάριστο, ώστε οι 
πληροφορίες που βρίσκουν οι μαθητές να μεταλλάσσονται σε γνώσεις με τρόπο αβίαστο 
και δημιουργικό. Η ψηφιακή αφήγηση σε συνδυασμό με τις αλληλεπιδραστικές δυνατότη-
τες της παρουσίασης και το φωτογραφικό υλικό ενισχύουν τη μαθησιακή διαδικασία με 
ζωντανό και δημιουργικό τρόπο.  

Παρουσίαση δραστηριοτήτων 

Οι δραστηριότητες που παρουσιάζονται στη συνέχεια χρησιμοποιήθηκαν και για την αξιο-
λόγηση των μαθητών. Κάποιες προορίζονται να πραγματοποιηθούν στο εργαστήριο των 
Η/Υ, άλλες στην τάξη κι άλλες στην αυλή του σχολείου (για συμπληρωματικές δραστηριότη-
τες βλ. Γυαλουράκη, 2004).  

Στο εργαστήριο των υπολογιστών 

Προετοιμασία: Όλοι οι υπολογιστές έχουν στις επιφάνειες εργασίας τους το αρχείο Power-
Point «Ταξίδι στο Πήλιο». Ωστόσο, ένας Η/Υ μόνο έχει ενεργοποιημένα τα ηχεία, για να μην 
ακούγονται πολλές αφηγήσεις μαζί. Οι μαθητές κάθονται στους υπολογιστές σε ομάδες 2-3 
ατόμων ανά Η/Υ. Δίνονται οδηγίες για το πώς θα χειριστούν το PowerPoint.  

Παρουσίαση PowerPoint «Ταξίδι στο Πήλιο»: Η παρουσίαση ξεκινάει με δύο ήρωες, τον 
Κένταυρο Χείρωνα και την Τρικεριώτισσα, που συστήνονται κι αναλαμβάνουν να μας ξενα-
γήσουν με τις «φωνές» τους στις ιστορίες προέλευσης των τοπωνυμίων. Στη συνέχεια, εμ-
φανίζεται ένας χάρτης του Πηλίου σε δύο διαφάνειες στη σειρά. Σε κάθε χάρτη τα χωριά 
που έχουν πορτοκαλί χρώμα είναι ενεργά.  Πατώντας πάνω σ’ ένα από αυτά, ο χρήστης ο-
δηγείται σε μια νέα διαφάνεια, όπου διαβάζει την προέλευση του τοπωνυμίου του συγκε-
κριμένου χωριού και βλέπει τη φωτογραφία του. Παράλληλα, ακούγεται ηχογραφημένη η 
αφήγηση από τον Κένταυρο Χείρωνα, αν πρόκειται για ορεινό ή πεδινό χωριό, ή από την 
Τρικεριώτισσα, αν πρόκειται για παραθαλάσσιο. Στην κάτω δεξιά γωνία κάθε διαφάνειας 
χωριού βρίσκεται μια ενεργή εικόνα του χάρτη. Πατώντας σ’ αυτήν ο χρήστης μπορεί να 
επιστρέψει στον χάρτη από τον οποίο επέλεξε το χωριό. Ένα παράδειγμα αναφέρεται κι 
απεικονίζεται στην εικόνα 1. Επισημαίνεται ότι, προκειμένου να αποφευχθεί ο υπερβολικός 
όγκος πληροφοριών, επιλέχθηκαν να παρουσιαστούν τα σημαντικότερα χωριά του Πηλίου, 
καθώς και κάποια που είχαν πολύ ενδιαφέρουσες ιστορίες. 

Δραστηριότητες: Αρχικά επιλέγουν όλοι την πόλη του Βόλου, για να αντιληφθούν και στην 
πράξη τις οδηγίες του εκπαιδευτικού. Διαβάζουν την ιστορία, ενώ ακούγεται και η αφήγη-
ση. Συζητούν ποια εκδοχή προέλευσης του τοπωνυμίου  τούς έκανε εντύπωση, ποια πι-
στεύουν ότι ισχύει τελικά. Έπειτα, κάθε μαθητής επιλέγει ένα χωριό με τη σειρά κι όλοι μαζί 
ταυτόχρονα «ανοίγουν» τη διαφάνεια του χωριού κι ακούν/διαβάζουν από πού πήρε το 
όνομά του. Στη συνέχεια, κάθε ομάδα «περιηγείται» στα χωριά του Πηλίου κι επιλέγει μια 
συγκεκριμένη διαδρομή. Παρατηρούν τα χωριά που συναντούν. Στην ολομέλεια της τάξης 
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ανακοινώνουν τη διαδρομή, τη δείχνουν στον χάρτη κι ονομάζουν τα χωριά που θα περά-
σουν αν πραγματοποιήσουν αυτή τη διαδρομή.  

Δίνεται χρόνος να γνωρίσουν και τα υπόλοιπα χωριά. Σ’ ένα τετράδιο σημειώνουν τα τοπω-
νύμια, των οποίων η ιστορία προέλευσης τούς έκανε εντύπωση. Επιπλέον, ασχολούνται με 
τον προσανατολισμό. Βρίσκουν το πιο βόρειο ή πιο νότιο χωριό. Εντοπίζουν τα παραθα-
λάσσια χωριά, ποια βρέχονται από το Αιγαίο και ποια από τον Παγασητικό κόλπο, σημειώ-
νουν τα πιο ορεινά. Υποθέτουν τις ασχολίες των κατοίκων ανάλογα τη θέση του χωριού. 

 

 

Εικόνα 1: Πατώντας το πορτοκαλί κυκλάκι της Μακρινίτσας στον χάρτη, ο χρήστης μεταφέ-
ρεται στη διαφάνεια με  την ιστορία του τοπωνυμίου της Μακρινίτσας, ενώ πατώντας την 

εικόνα του χάρτη κάτω δεξιά, επιστρέφει πάλι πίσω. 

Παιχνίδια στην τάξη 

1. Από πού πήραν τ’ όνομά τους; Ο εκπαιδευτικός έχει τις κάρτες με τα ονόματα των χω-
ριών. Δείχνει μια κάρτα και λέει τ’ όνομα του χωριού που απεικονίζεται στην κάρτα. Οι μα-
θητές χωρισμένοι σε ομάδες λένε από πού πήρε τ’ όνομά του. Όποια ομάδα απαντήσει σω-
στά παίρνει την κάρτα. Κερδίζει η ομάδα που έχει συγκεντρώσει τις περισσότερες κάρτες. 
Το ίδιο παιχνίδι μπορούν να το παίξουν  με  φωτογραφίες χωριών. 
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2. Το παιχνίδι της Αλφαβήτας: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των τριών ατόμων. Λένε 
την Αλφαβήτα και ο εκπαιδευτικός λέει στοπ σ’ ένα γράμμα. Από αυτό το γράμμα πρέπει να 
βρουν ονόματα πηλιορείτικων χωριών. Η ομάδα που θα βρει τα περισσότερα κερδίζει. 

3.  Σκέφτομαι και απαντώ: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες έξι- εφτά ατόμων. Μια ομάδα 
κάθεται σε κύκλο και ο εκπαιδευτικός μοιράζει τυχαία κάρτες με ερωτήσεις. Ο κάθε μαθη-
τής επιλέγει τυχαία μια κάρτα και πρέπει ν’ απαντήσει στην ερώτηση. Αν απαντήσει σωστά, 
οι άλλοι μαθητές χειροκροτούν. Αν απαντήσει λάθος, κάνει τη φωνή ενός ζώου. Το παιχνίδι 
επαναλαμβάνεται και με τις άλλες ομάδες. 

4.  Μία παράξενη ιστορία  με πολλή φαντασία: Οι μαθητές κάθονται σε κύκλο. Ακούγεται 
πηλιορείτικη μουσική. Ο εκπαιδευτικός δίνει μια κάρτα με φωτογραφία ενός χωριού. Η 
κάρτα αλλάζει γρήγορα χέρια. Η μουσική σταματά και ο μαθητής που κρατά την κάρτα 
πρέπει να πει μια φράση σχετική με τη φωτογραφία. Ξαναρχίζει η μουσική και όταν σταμα-
τήσει ο μαθητής που τώρα κρατά την κάρτα πρέπει να πει μια άλλη φράση. Συνεχίζεται  η 
ίδια διαδικασία. Ο μαθητής που δεν έχει τίποτα να πει αποχωρεί από το παιχνίδι. Στο τέλος 
δημιουργείται μια ιστορία συνήθως αστεία. Το παιχνίδι αυτό πρέπει να παίζεται πολύ γρή-
γορα για να είναι διασκεδαστικό. 

5. Απαντώ γρήγορα και σωστά: Οι μαθητές σχηματίζουν ομάδες έξι – εφτά ατόμων ανάλογα 
με τον αριθμό της τάξης. Ένας μαθητής γίνεται μάνα και μοιράζει τυχαία ίσο αριθμό καρτών 
σε κάθε ομάδα. Η κάθε ομάδα απαντά από πού πήρε τ’ όνομά του το κάθε χωριό που έχει. 
Όποια συγκεντρώσει τις περισσότερες σωστές απαντήσεις και πιο γρήγορα από τις άλλες 
κερδίζει. Ένα μέλος της ομάδας αυτής γίνεται μάνα και το παιχνίδι συνεχίζεται. 

6. Φτιάχνουμε ποιήματα: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες των δυο – τριών ατόμων. Επιλέ-
γουν ονόματα χωριών και φτιάχνουν ποιηματάκια στα οποία ο κάθε στίχος αρχίζει  με κάθε 
γράμμα στη σειρά από το όνομα του χωριού που επιλέχτηκε. Η κάθε ομάδα διαβάζει τα 
ποιήματα στην ολομέλεια της τάξης.  

7. Φτιάχνουμε αινίγματα: Οι μαθητές θυμούνται από πού πήρε τ’ όνομά του το κάθε χωριό 
και φτιάχνουν αινίγματα χωρισμένοι σε ομάδες. Τα διαβάζουν στην τάξη κι οι υπόλοιποι 
πρέπει να βρουν τη σωστή απάντηση. 

Παιχνίδια στην αυλή – Βιωματικές δραστηριότητες 

1. Παίζω και μαθαίνω: Οι μαθητές χωρίζονται σε ομάδες ίσων ατόμων. Ο εκπαιδευτικός 
τοποθετεί σ΄ ένα καλάθι τις κάρτες με τα ονόματα των χωριών, Ο κάθε μαθητής επιλέγει 
μια κάρτα από το καλάθι. Όλες οι ομάδες αρχίζουν να τρέχουν κυκλικά σε ξεχωριστούς κύ-
κλους. Ο εκπαιδευτικός φωνάζει τ’ όνομα ενός χωριού και ο μαθητής που έχει αυτό το χω-
ριό πρέπει ν’ απαντήσει από πού πήρε τ’ όνομά του. Αν απαντήσει σωστά η ομάδα του 
παίρνει έναν βαθμό. Αν απαντήσει λάθος, αφαιρείται ένας βαθμός. Ο μαθητής αυτός απο-
χωρεί και το παιχνίδι συνεχίζεται μέχρι να τελειώσουν όλοι οι μαθητές. 

Αν απαντήσουν όλοι σωστά, νικήτρια βγαίνει όλη η τάξη που πρόσεχε πολύ! 
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2. Ψάξε και βρες: Οι μαθητές  κάθονται σε κύκλο. Ένας μαθητής αποχωρεί. Η ομάδα με τον 
εκπαιδευτικό  κρύβουν ένα χαρτάκι με τ’ όνομα ενός χωριού. Ο μαθητής  που δεν έχει δει 
πού το έκρυψαν, αρχίζει να το αναζητά. Όταν πλησιάζει η ομάδα φωνάζει δυνατά τ’ όνομα 
του χωριού π.χ. Ζαγορά . Όταν απομακρύνεται χαμηλώνουν οι φωνές. Όσο πιο κοντά τόσο 
πιο δυνατά, όσο πιο μακρινά τόσο πιο ψιθυριστά. Το παιχνίδι μπορεί να συνεχιστεί και με 
άλλα παιδιά. 

 3. Κινητικό παιχνίδι: Οι μαθητές αρχίζουν να τρέχουν. Μόλις ο εκπαιδευτικός χτυπήσει πα-
λαμάκια  μένουν ακίνητα. Λέει τ’ όνομα ενός χωριού. Αν το χωριό είναι πηλιορείτικο, τότε 
οι μαθητές πρέπει να καθίσουν κάτω. Αν πει ένα άσχετο, τότε συνεχίζουν να μένουν ακίνη-
τα. Οι μαθητές που κάνουν λάθος αποχωρούν απ’ το παιχνίδι . 

 4. Το τρενάκι: Ο εκπαιδευτικός  προτείνει στα παιδιά να σχηματίσουν ένα τρενάκι.  Σε διά-
φορα μέρη του χώρου έχουν τοποθετηθεί  φωτογραφίες από μέρη του Πηλίου. Ο εκπαι-
δευτικός δίνει το σύνθημα και το τρενάκι ξεκινά. Σε κάθε φωτογραφία-σταθμό το τρενάκι 
σταματά με το σύνθημα του εκπαιδευτικού. Ο μαθητής-βαγόνι που στέκεται μπροστά πρέ-
πει να δώσει κάποιες  πληροφορίες για τον τόπο αυτό . Αν δεν ξέρει ή πει λάθος στοιχεία 
αποχωρεί. Το ταξίδι συνεχίζεται μέχρι να μείνει ένας μαθητής-βαγόνι.  

5. Ποιος από τους δυο: Οι μαθητές  χωρίζονται σε δυο ομάδες.  Στέκονται αντικριστά. Σε 
δυο καλάθια υπάρχουν καρτελάκια με ονόματα χωριών, ίδια σε κάθε καλάθι. Ο κάθε μαθη-
τής διαλέγει ένα καρτελάκι. Έτσι σε κάθε ομάδα υπάρχει ένας μαθητής  με το ίδιο όνομα. 
Στη μέση  από τις δυο ομάδες υπάρχουν φωτογραφίες των χωριών. Μόλις ο εκπαιδευτικός  
δώσει το σύνθημα όλοι μένουν ακίνητοι. Στη συνέχεια λέει ένα όνομα. Οι μαθητές  από τις 
δυο ομάδες που έχουν αυτό το όνομα τρέχουν με στόχο να πάρουν τη φωτογραφία  του 
αντίστοιχου χωριού. Κερδίζει η ομάδα που θα συγκεντρώσει τις περισσότερες σωστές φω-
τογραφίες. 

Ολοκληρώνοντας όλες τις παραπάνω δραστηριότητες, οι μαθητές πηγαίνουν και πάλι στο 
εργαστήριο υπολογιστών, αναζητούν πληροφορίες για τα πηλιορείτικα χωριά. Επιλέγουν 
ένα χωριό που τους άρεσε ή τους έκανε εντύπωση και φτιάχνουν ένα σύντομο τουριστικό 
οδηγό σε παρουσίαση PowerPoint. Έτσι, γίνονται μικροί ερευνητές λαογράφοι-ιστορικοί 
που  χρησιμοποιούν τις πηγές με τρόπο δημιουργικό. 

Επίλογος 

Στο εκπαιδευτικό αυτό πρόγραμμα οι μαθητές ανταποκρίθηκαν εξαρχής πολύ θετικά. Έδει-
ξαν μεγάλο ενδιαφέρον  για την «ξενάγηση» στα χωριά του Πηλίου και τις ιστορίες προέ-
λευσης των τοπωνυμίων τους. Αντιμετώπισαν όλη τη διαδικασία σαν παιχνίδι κι όχι σαν 
γνώσεις που έπρεπε να απομνημονεύσουν. Όλες οι δραστηριότητες –στους υπολογιστές, 
στην τάξη, στην αυλή του σχολείου– πραγματοποιήθηκαν με αμείωτο ενθουσιασμό από 
τους μαθητές. Οι εναλλαγές στις δραστηριότητες είχαν σαν αποτέλεσμα την απόκτηση και 
αφομοίωση της προέλευσης των τοπωνυμίων των χωριών του Πηλίου με ευχάριστο, δια-
σκεδαστικό σε πολλές περιπτώσεις, και αποτελεσματικό τρόπο. Η περιήγηση στην παρου-
σίαση «Ταξίδι στο Πήλιο» αποδείχτηκε εύχρηστη και φιλική για τους μαθητές, ενώ οι δη-
μιουργίες σε PowerPoint των τουριστικών οδηγών τους σαν τελικό μαθησιακό προϊόν, ήταν 
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μια εφαρμογή των γνώσεων τους από τα μαθήματα ΤΠΕ στο εργαστήριο. Καταλήγοντας, οι 
εκπαιδευτικοί από την πλευρά τους διαπίστωσαν και στην πράξη πόσο πιο αποτελεσματική 
ήταν μια προσέγγιση με ΤΠΕ και παιγνιώδεις-βιωματικές δράσεις για την εκμάθηση των 
τοπωνυμίων και της προέλευσής τους από τους μαθητές, σε αντίθεση με την απομνημό-
νευση στο πλαίσιο του παραδοσιακού μαθήματος και τις δυσκολίες ή την έλλειψη κινήτρων 
που συνεπάγεται.  
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Περίληψη 

H συγκεκριμένη πρόταση αποτελεί μία διαθεματική προσέγγιση των μαθημάτων της 
Γαλλικής γλώσσα και της Πληροφορικής για την Α΄ Γυμνασίου βασισμένη στις αρχές των 
αντιστοίχων Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. (ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ Ξένων Γλωσσών, 2003 και ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 
Πληροφορικής, 2003). Με το δεδομένο ότι οι μαθητές που μεταβαίνουν από το Δημοτικό 
Σχολείο στο Γυμνάσιο αντιμετωπίζουν διάφορα προβλήματα προσαρμογής στο νέο σχολικό 
περιβάλλον προτείνουμε μία προσέγγιση των δύο μαθημάτων, τα οποία έχουν ήδη 
διδαχθεί  στο Δημοτικό συνδυάζοντας τα γνωστικά αντικείμενα και τις δεξιότητες, που 
κατέκτησαν στο Δημοτικό Σχολείο με τα νέα ζητούμενα στο Γυμνάσιο. Αυτή η πρώτη τους 
παιγνιώδης διαθεματική επαφή με τη γαλλική γλώσσα και τις Τ.Π.Ε. στο Γυμνάσιο, 
βασισμένη στα όσα κατέκτησαν στο Δημοτικό Σχολείο, θα κάνει το πέρασμα στο Γυμνάσιο 
πιο εύκολο και θα ενισχύσει την αυτοπεποίθησή τους. 

Λέξεις κλειδιά: Τ.Π.Ε., Γαλλική γλώσσα, διαθεματική προσέγγιση, Δημοτικό Σχολείο, 
Γυμνάσιο, Δ.Ε.Π.Π.Σ., Α.Π.Σ.  

Η αφορμή 

Αφορμή για τη συγκεκριμένη  παιδαγωγική πρόταση ήταν η μελέτη των Διαθεματικών 
Ενιαίων Πλαισίων Προγραμμάτων Σπουδών των Ξένων Γλωσσών και της Πληροφορικής για 
την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, δηλαδή για το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο. Ως 
δάσκαλοι, που κάθε χρόνο έχουμε να κάνουμε με μαθητές, που περνούν από το Δημοτικό 
Σχολείο στο Γυμνάσιο διαπιστώνουμε μία δυσκολία των μαθητών μας να ενταχθούν στο νέο 
σχολικό περιβάλλον, η οποία αν και γίνεται αντιληπτή από όλους, δεν υπάρχει συμφωνία 
για τους λόγους στους οποίους οφείλεται δημιουργώντας μία γκρίζα ζώνη και η οποία 
πιστεύουμε ότι αξίζει περαιτέρω μελέτης και διερεύνησης. 

Προσπαθώντας να δώσουμε μία πρώτη απάντηση σ’ αυτό το φαινόμενο, τουλάχιστον σε 
ό,τι αφορά τα συγκεκριμένα γνωστικά αντικείμενα, αποφασίσαμε να μελετήσουμε 
παράλληλα τα  Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγραμμάτων Σπουδών των Ξένων Γλωσσών 
και της Πληροφορικής για την Υποχρεωτική Εκπαίδευση, δηλαδή για το Δημοτικό Σχολείο 
και το Γυμνάσιο. 

Αρχικά, ενδιαφέρον, παρουσιάζει το γεγονός ότι το θεσμικό πλαίσιο, που καθορίζει τη 
διδασκαλία των γνωστικών αντικειμένων της Ξένης Γλώσσας και της Πληροφορικής, δηλαδή 
το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών των Ξένων Γλωσσών και το 
αντίστοιχο Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών της Πληροφορικής 
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αντιμετωπίζει ως «ενιαίο» σύνολο τα παραπάνω γνωστικά αντικείμενα στις δύο αυτές 
βαθμίδες (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ξένων Γλωσσών: 353 - 354 και Δ.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής: σελ. 412 - 
420). 

 Επομένως, όπως γίνεται αντιληπτό με μία πρώτη ανάγνωση, είναι αναγκαία η σύνδεση και 
η συνέχεια της εκπαιδευτικής προσέγγισης των γνωστικών αντικειμένων στις δύο βαθμίδες, 
τουλάχιστον στα επίπεδα της διακήρυξης και του θεσμικού πλαισίου.  

Το πρώτο ερώτημα, το οποίο, φυσιολογικά, ανακύπτει είναι το πόσο ρεαλιστική είναι η 
υλοποίηση των όσων διακηρύσσουν τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαίσια Προγράμματα 
Σπουδών.  

Επιπλέον, ένα δεύτερο ζήτημα είναι το κατά πόσο οι δάσκαλοι, είτε του Δημοτικού 
Σχολείου είτε οι δάσκαλοι των ειδικοτήτων είμαστε εκπαιδευμένοι να ακολουθήσουμε τις 
οδηγίες αυτές αλλά κυρίως το πόσο διατεθειμένοι είμαστε να προσπαθήσουμε να 
υλοποιήσουμε όχι το γράμμα του θεσμικού πλαισίου αλλά κυρίως το πνεύμα του, που 
απαιτεί συνέχεια, συνεργασία, συμμετοχή όλων των εκπαιδευτικών και των δύο βαθμίδων.  

Θα ξεκινήσουμε την προσέγγιση αυτή, λοιπόν, εξετάζοντας τα Διαθεματικά Ενιαία Πλαισία 
Προγραμμάτων Σπουδών των Ξένων Γλωσσών και της Πληροφορικής για την Υποχρεωτική 
Εκπαίδευση, δηλαδή για το Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο. 

Οι ξένες γλώσσες στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων Σπουδών των Ξένων Γλωσσών, 
το οποίο διέπει τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο, ο 
σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος της ξένης γλώσσας είναι:  

 «[…] η ανάπτυξη της γλωσσικής ικανότητας των μαθητών ώστε να μπορούν να 
επικοινωνούν σε διαφορετικά γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα. Με την εκμάθηση 
των ξένων γλωσσών προάγονται οι έννοιες του εγγραμματισμού, της πολυγλωσσίας και της 
πολυπολιτισμικότητας ως βασικοί άξονες γνωστικών και κοινωνικών δεξιοτήτων των 
μαθητών. Οι ξένες γλώσσες συμβάλλουν στην ανάπτυξη της δεξιότητας του μαθητή να 
ανταποκρίνεται σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας προβλέψιμες ή απρόβλεπτες 
χρησιμοποιώντας γλωσσικές, παραγλωσσικές ή και εξωγλωσσικές επιλογές.  

Με τη διδασκαλία των ξένων γλωσσών οι μαθητές αντιλαμβάνονται ότι η ξένη γλώσσα δεν 
χρησιμεύει μόνο για τη συνεννόηση μεταξύ ανθρώπων που έχουν διαφορετικό τρόπο 
σκέψης και λόγου, αλλά και για την πρόσληψη και διαχείριση πληροφοριών από διάφορα 
γνωστικά πεδία.» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ξένων Γλωσσών: 353) . 

Έχει πολύ ενδιαφέρον το γεγονός ότι με την υιοθέτηση του Διαθεματικού Ενιαίου Πλαισίου 
Προγραμμάτων Σπουδών των Ξένων Γλωσσών (Δ.Ε.Π.Π.Σ.), το οποίο είναι κοινό και για τις 
τρεις διδασκόμενες γλώσσες στο Δημοτικό Σχολείο και το Γυμνάσιο, δηλαδή στην 
υποχρεωτική εκπαίδευση, προτάσσονται ως βασικοί στόχοι έννοιες όπως ο 
εγγραμματισμός, η πολυγλωσσία και ο πολυπολιτισμός και μάλιστα μέσα σ’ ένα 
διαθεματικό πλαίσιο. 
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Επιπλέον, ως ειδικός σκοπός προτάσσεται ότι: «στη διάρκεια της βασικής εκπαίδευσης – 
Δημοτικό- Γυμνάσιο- επιδιώκεται η προοδευτικά αναπτυσσόμενη ικανότητα των μαθητών 
να μετέχουν σε περιστάσεις επικοινωνίας με μέσον την αγγλική γλώσσα [ή οποιαδήποτε 
ξένη γλώσσα διδάσκεται στο σχολικό περιβάλλον], ώστε μεσοπρόθεσμα να καλύπτουν τις 
βασικές ανάγκες της ιδιωτικής, σχολικής και της κοινωνικής τους ζωής, ενώ 
μακροπρόθεσμα να μπορούν να ανταποκριθούν στις στοιχειώδεις απαιτήσεις του 
κοινωνικού, εκπαιδευτικού και επαγγελματικού τους χώρου και, κυρίως, να 
ευαισθητοποιηθούν για την αναγκαιότητα της διά βίου μάθησης» ( Δ.Ε.Π.Π.Σ. Ξένων 
Γλωσσών: 354). Όπως έχει, ήδη αναφερθεί παραπάνω, αν και το Δ.Ε.Π.Π.Σ. αναφέρεται 
στην αγγλική γλώσσα,  ισχύει και για τα γαλλικά και τα γερμανικά, τις άλλες δύο γλώσσες, 
που διδάσκονται στην υποχρεωτική εκπαίδευση.  

Κι εδώ οφείλουμε να σημειώσουμε την έμφαση, την οποία δίνουν οι συγγραφείς του 
Δ.Ε.Π.Π.Σ. στη σύνδεση της διδασκαλίας της  ξένης γλώσσας με την κοινωνική 
πραγματικότητα και την απόκτηση μέσω αυτής των απαραίτητων δεξιοτήτων στον 
κοινωνικό, εκπαιδευτικό και επαγγελματικό τους χώρο. 

Η Πληροφορική στο ΔΕΠΠΣ-ΑΠΣ 

Σε ό,τι αφορά την Πληροφορική ως σκοπός της διδασκαλίας του μαθήματος ορίζεται: «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 Τεχνολογίας της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας, 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. Να έλθουν σε 
επαφή µε τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού µέσου διδασκαλίας, ως 
γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου (µε τη χρήση κατάλληλου ανοικτού λογισµικού 
διερευνητικής µάθησης) 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 γνώσης), δηµιουργούνται 
οι αναγκαίες προϋποθέσεις που ευνοούν µια παιδαγωγική και διδακτική µεθοδολογία 
επικεντρωµένη στο µαθητή, διευκολύνεται η διαφοροποίηση και εξατοµίκευση των 
µαθησιακών ευκαιριών και, τέλος, οι µαθητές αποκτούν τις απαραίτητες κριτικές και 
κοινωνικές δεξιότητες που θα τους εξασφαλίσουν ίσες ευκαιρίες πρόσβασης στη γνώση 
αλλά και δυνατότητες διά βίου µάθησης» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. Πληροφορικής: σελ. 412). 

Προηγουμένως όμως, έχει παρουσιαστεί με ακρίβεια, το πλαίσιο μέσα στο οποίο 
εντάσσεται το μάθημα της Πληροφορικής στο Δ.Ε.Π.Π.Σ. της Πληροφορικής. Πιο αναλυτικά: 
«Η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) που 
χαρακτηρίζει την εποχή µας καθώς και η εξάπλωση των υπολογιστικών και δικτυακών 
τεχνολογιών σε όλους σχεδόν τους τοµείς της ανθρώπινης δραστηριότητας επηρεάζουν 
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σηµαντικά τα κοινωνικά δεδοµένα και διαµορφώνουν νέες τάσεις. Η συνεχής αύξηση της 
χρήσης των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών θέτει πολύ σηµαντικά ζητήµατα που 
σχετίζονται µε το καθεστώς της οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας, της 
διαµεσολάβησης των ψηφιακών τρόπων µετάδοσης της γνώσης, της οργάνωσης και του 
καταµερισµού της εργασίας, της επικοινωνίας από απόσταση, της ταυτότητας των 
υποκειµένων κτλ. Το γεγονός αυτό, σε συνδυασµό µε τη συνεχή αύξηση του όγκου των 
γνώσεων και τη γρήγορη παλαίωσή τους, αναπόφευκτα οδηγεί στην αντίληψη ότι κάθε 
νέος, στο πλαίσιο της γενικής του εκπαίδευσης, πρέπει να αποκτήσει βασικές γνώσεις αλλά 
και δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών αυτών καθώς και τις απαραίτητες κριτικές και 
κοινωνικές δεξιότητες για την κατανόηση των πραγµάτων που συµβαίνουν γύρω του. Ο 
υπολογιστής και τα µέσα που τον συνοδεύουν, εκτός από τη χρησιµότητά τους ως εργαλεία 
διεκπεραίωσης καθηµερινών εργασιών, ανατρέπουν την ισχύουσα κατάσταση στην 
εκπαιδευτική διαδικασία και συµβάλλουν τόσο στην καλλιέργεια µιας νέας παιδαγωγικής 
αντίληψης (διευκολύνοντας νέους ενεργητικούς τρόπους µάθησης) όσο και στην ανάπτυξη 
νέων στάσεων και δεξιοτήτων. Ο υπολογιστής, κάτω από το πρίσµα αυτό, καθίσταται 
διεπιστηµονικό εργαλείο προσέγγισης της γνώσης. Η εκπαίδευση στην Πληροφορική και τις 
ΤΠΕ, µέσα από την κριτική επεξεργασία των προσλαµβανόµενων πληροφοριών, αποτελεί 
πολύτιµο εργαλείο για την απόκτηση πλούσιας πολιτισµικής και επιστηµονικής γνώσης, για 
την εξασφάλιση της διά βίου εκπαίδευσης και για την προαγωγή της εξατοµικευµένης 
εκπαίδευσης. Συµβάλλει, επίσης, στη βελτίωση της παρεχόµενης εκπαίδευσης στα άτοµα 
µε ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (α.µ.ε.ε.α.) στη συνήθη σχολική τάξη ή σε κατάλληλα 
οργανωµένα και στελεχωµένα τµήµατα ένταξης. Παράλληλα, τίθενται οι βάσεις για την 
ουσιαστική σύνδεση της εκπαίδευσης µε την αγορά εργασίας, η οποία θα οδηγήσει 
µελλοντικά, µεταξύ άλλων, στην ανάπτυξη σε ατοµικό και κοινωνικό επίπεδο» (Δ.Ε.Π.Π.Σ. 
Πληροφορικής: 412).  

Η περιγραφή αυτή είναι στην ουσία η περιγραφή της καθημερινής πραγματικότητας, όχι 
μόνο σε σχολικό επίπεδο αλλά και της καθημερινής πραγματικότητας, που ζούμε όλοι μας. 

Θα ξεχωρίσουμε μερικά σημεία από αυτήν την περιγραφή, τα οποία χρήζουν ιδιαίτερης 
μνείας: 

• η ραγδαία εξέλιξη των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ), 
• η συνεχής αύξηση της χρήσης των υπολογιστικών και δικτυακών τεχνολογιών, 
• το καθεστώς της οργάνωσης και διαχείρισης της πληροφορίας, της 

διαµεσολάβησης των ψηφιακών τρόπων µετάδοσης της γνώσης, της οργάνωσης και 
του καταµερισµού της εργασίας, της επικοινωνίας από απόσταση, της ταυτότητας 
των υποκειµένων, 

• ο κάθε νέος, στο πλαίσιο της γενικής του εκπαίδευσης, πρέπει να αποκτήσει 
βασικές γνώσεις αλλά και δεξιότητες στη χρήση των τεχνολογιών αυτών καθώς και 
τις απαραίτητες κριτικές και κοινωνικές δεξιότητες για την κατανόηση των 
πραγµάτων που συµβαίνουν γύρω του, 

• η εκπαίδευση στην Πληροφορική και τις ΤΠΕ, µέσα από την κριτική επεξεργασία 
των προσλαµβανόµενων πληροφοριών, αποτελεί πολύτιµο εργαλείο για την 
απόκτηση πλούσιας πολιτισµικής και επιστηµονικής γνώσης, για την εξασφάλιση 
της διά βίου εκπαίδευσης και για την προαγωγή της εξατοµικευµένης εκπαίδευσης. 
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Μέσα από την προσεκτική καταγραφή των ανωτέρω σημείων εξάγεται το συμπέρασμα ότι 
ζητούμενο στην πράξη είναι η εξοικείωση και η εκπαίδευση των μαθητών μας για την 
απόκτηση βασικών γνώσεων αλλά και δεξιοτήτων στη χρήση των Τ.Π.Ε. αλλά και την 
απόκτηση των απαραιτήτων κριτικών και κοινωνικών δεξιοτήτων για την κατανόηση των 
όσων συμβαίνουν στην κοινωνία μέσα στην οποία ζουν. Επίσης, βάρος δίνεται και στην 
απόκτηση «πλούσιας πολιτισμικής και επιστημονικής γνώσης για την εξασφάλιση της διά 
βίου εκπαίδευσης και για την προαγωγή της εξατομικευμένης εκπαίδευσης», όπως 
χαρακτηριστικά αναφέρεται. 

Ξένες γλώσσες και Πληροφορική 

Ακριβώς τα ίδια ζητούμενα είναι και οι στόχοι, που θέτει το Δ.Ε.Π.Π.Σ. των Ξένων Γλωσσών, 
δηλαδή η απόκτηση γνώσεων αλλά κυρίως κοινωνικών δεξιοτήτων. Στόχος, επομένως, δεν 
είναι  η απλή συσσώρευση γνώσεων και η επιτυχής ή μη  αξιολόγησή τους από το σχολείο 
για το σχολείο, αλλά η καλλιέργεια και απόκτηση αυτών των ικανοτήτων ώστε να μπορούν 
να ανταπεξέρχονται οι μαθητές μας επιτυχώς σε πραγματικές συνθήκες στον κοινωνικό 
χώρο με τη βοήθεια του σχολείου. Επιπλέον, και εδώ τονίζεται η αναγκαιότητα της 
καλλιέργειας της συνειδητοποίησης της δια βίου εκπαίδευσης αλλά και της πρόσβασης 
μέσω των ξένων γλωσσών σε διαφορετικά πολιτισμικά (πολυπολιτισμικά) περιβάλλοντα και 
διαφορετικά επιστημονικά αντικείμενα.  

Δεν θα ήταν υπερβολή να πούμε ότι στο επίπεδο των Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ., πέρα από την 
έννοια της διαθεματικότητας, οι Ξένες Γλώσσες και η Πληροφορική ορίζονται ως τα κατ’ 
εξοχήν μέσα προσέγγισης άλλων πολιτισμικών περιβαλλόντων και αντικειμένων.  

Θα αναφέρουμε χαρακτηριστικά ότι ακόμα και στο ανώτερο πολιτικό επίπεδο υπάρχει η 
ρητά εκπεφρασμένη επιθυμία για την επίτευξη αυτού του στόχου καθώς το Κοινό 
Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς για τις γλώσσες του Συμβουλίου της Ευρώπης ορίζει ότι 
πρέπει: «να ικανοποιηθούν οι ανάγκες μιας πολυγλωσσικής και πολυπολιτισμικής Ευρώπης 
αναπτύσσοντας αισθητά την ικανότητα των Ευρωπαίων να επικοινωνούν μεταξύ τους 
υπερβαίνοντας τα γλωσσικά και πολιτισμικά σύνορα....» (Α.-Ν. Χριστίδου – Συμεωνίδου, 
2009: 70). 

Στη συγκεκριμένη πρόταση θα γίνει μια προσπάθεια σύνδεσης των Ξένων Γλωσσών και 
συγκεκριμένα της Γαλλικής γλώσσας και της Πληροφορικής για τα παιδιά της Α’ Γυμνασίου.  

Αντικείμενο θα είναι η «Ενότητα 0 (Unité 0), η οποία λειτουργεί ως «γέφυρα» αυτών, που 
έχουν διδαχθεί οι μαθητές μας στο Δημοτικό Σχολείο και αυτών, που θα κληθούν να 
μάθουν στο Γυμνάσιο. Η επιλογή αυτής της ενότητας έγινε διότι είναι η πρώτη επαφή των 
μαθητών με τη Γαλλική γλώσσα στο νέο σχολικό τους περιβάλλον, το Γυμνάσιο, και 
επιτακτική ανάγκη είναι να αισθανθούν άνετα, να αισθανθούν ότι ό,τι έχουν μάθει στο 
Δημοτικό Σχολείο είναι σημαντικό για το Γυμνάσιο και ότι είναι ικανοί να ανταπεξέλθουν 
στις «απαιτήσεις» του Γυμνασίου.  

Η επιλογή της Πληροφορικής ως απαραίτητου και πολύτιμου συνεργάτη κρίνεται και πάλι 
επιβεβλημένη διότι, αφ’ ενός,  τα περισσότερα σχολεία είναι πλέον εξοπλισμένα με Η/Υ, 
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εργαστήρια Πληροφορικής και πολλές τάξεις διαθέτουν διαδραστικούς πίνακες, αφ’ 
ετέρου, διότι η Πληροφορική αποτελεί για τους μαθητές μας ένα προνομιακό πεδίο και 
ταυτόχρονα ένα ιδιαιτέρως ελκυστικό γνωστικό αντικείμενο. 

Η ανά χείρας πρόταση προσεγγίζει τη διδασκαλία των χρωμάτων, ένα από τα διδακτέα 
αντικείμενα της συγκεκριμένης ενότητας μέσω της χρήσης Η/Υ και της πρόσβασης στις 
παρακάτω ιστοσελίδες: 

http://www.toupty.com/ 
www.centrepompidou.fr/éducation > Dossiers pédagogiques 

http://www.fondation-lamap.org/fr/page/11901/mais-quest-ce-que-la-couleur 

Ενδεικτικές δραστηριότητες 

Οι παρακάτω δραστηριότητες έχουν ως στόχο την επανάληψη αλλά και 
αποτελεσματικότερη εμπέδωση από την πλευρά των μαθητών του Γαλλικού λεξιλογίου που 
αφορά σε χρώματα και αριθμούς.  Κατά τον σχεδιασμό των δραστηριοτήτων αυτών 
αποφασίστηκε να γίνει ευρεία χρήση εργαλείων ΤΠΕ και Πληροφορικής ώστε να 
αποκτήσουν χαρακτήρα παιχνιδιού και καταστούν ελκυστικότερες για τους μαθητές. Είναι 
άλλωστε πεποίθηση μας ότι οι μαθητές της ηλικίας αυτής (Α' Γυμνασίου) μαθαίνουν και 
εμπεδώνουν καλύτερα ορισμένες έννοιες μέσω του παιχνιδιού. Χαρακτηριστικό της 
σχεδιαστικής αυτής απόφασης είναι ότι η δεύτερη δραστηριότητα είναι ουσιαστικά μια 
μεταφορά στα Γαλλικά ενός δημοφιλούς επιτραπέζιου παιχνιδιού καρτών που πιθανόν να 
γνωρίζουν ήδη αρκετοί μαθητές. Τέλος, είναι προφανές ότι οι δραστηριότητες αυτές (και 
ιδιαίτερα η πρώτη) θα πρέπει να υλοποιηθούν σε περιβάλλον Εργαστηρίου Πληροφορικής. 

Δραστηριότητα Πρώτη: Η πρώτη δραστηριότητα, η οποία προτείνουμε, υλοποιείται με το 
λογισμικό «Hot Potatoes». Το «Hot Potatoes» είναι ένα εκπαιδευτικό λογισμικό, με το 
οποίο μπορούμε να δημιουργήσουμε ασκήσεις: συμπλήρωσης κενών, σωστού – λάθους ή 
πολλαπλών επιλογών, σταυρόλεξων, τακτοποίησης ανακατεμένων λέξεων και 
αντιστοίχισης. Σε αυτή την δραστηριότητα θα ζητηθεί από τους μαθητές να φτιάξουν 
ασκήσεις αντιστοίχισης (match) Ελληνικών λέξεων αριθμών (πχ επτά, εννιά κλπ) αλλά και 
εικόνων χρωμάτων με τις αντίστοιχες Γαλλικές λέξεις.  

Για την υλοποίηση της δραστηριότητας αυτής προτείνεται στον εκπαιδευτικό να χωρίσει 
τους μαθητές σε μικρές και ευέλικτες ομάδες των 2-3 ατόμων και ιδανικά η κάθε ομάδα να 
διαθέτει τον δικό της Η/Υ. Για τον χωρισμό των ομάδων η εμπειρία δείχνει ότι η καλύτερη 
πρακτική είναι ο σχηματισμός ανομοιογενών ομάδων ως προς το γνωστικό επίπεδο.  Στη 
συνέχεια η κάθε ομάδα καλείται να ετοιμάσει 2 ασκήσεις αντιστοίχισης: μια που να 
περιέχει αριθμούς (Ελληνικές λέξεις και οι αντίστοιχες Γαλλικές) και μια που να περιέχει τα 
βασικά χρώματα. Ειδικά για την δεύτερη άσκηση (της αντιστοίχισης χρωμάτων) οι ομάδες 
θα κληθούν να εντοπίσουν εικόνες στο διαδίκτυο σχετικές με τα χρώματα (πχ ένα κόκκινο 
μήλο, ένα μπλε αυτοκίνητο κλπ), να τις αποθηκεύσουν τοπικά στον προσωπικό τους Η/Υ και 
να τις χρησιμοποιήσουν στην δημιουργία της άσκησης τους (αντί να χρησιμοποιήσουν τις 
αντίστοιχες Ελληνικές λέξεις για τα χρώματα). Μόλις ολοκληρωθούν οι ασκήσεις τα μέλη 
όλων των ομάδων σηκώνονται από τον Η/Υ στον οποίο κάθονται και μεταφέρονται στον 
Η/Υ που βρίσκεται στα δεξιά (ή στα αριστερά τους). Γίνεται, με λίγα λόγια, μια κυκλική 
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μετατόπιση των ομάδων στους διαθέσιμους Η/Υ. Μετά την αλλαγή των θέσεων η κάθε 
ομάδα υλοποιεί τις δύο ασκήσεις αντιστοίχισης που βρήκε στον Η/Υ που κάθισε. Τέλος, 
ακολουθεί αξιολόγηση των ασκήσεων με επισήμανση πιθανών σχεδιαστικών λαθών και 
προτάσεις βελτίωσης ή επέκτασης τους. 

Δραστηριότητα Δεύτερη: Ένα από τα δημοφιλέστερα παιχνίδια καρτών στον κόσμο είναι το 
UNO. Αποτελείται από ένα μεγάλο αριθμό καρτών τεσσάρων χρωμάτων (κόκκινο, μπλε, 
κίτρινο,  πράσινο) που έχουν αριθμούς (από το 0 έως και το 9) και μερικές κάρτες ειδικού 
σκοπού. Η δραστηριότητα αυτή έχει ως στόχο την χρήση, σε πραγματικές συνθήκες, του 
λεξιλογίου που αποκτήθηκε και εμπεδώθηκε και αφορά τους αριθμούς και τα χρώματα στα 
Γαλλικά. Ακολουθεί η περιγραφή της δραστηριότητας αυτής σε βήματα. 

a. Βήμα 0 (προαιρετικό): Αν οι μαθητές δεν γνωρίζουν το παιχνίδι αυτό και πως παίζεται, 
τότε θα πρέπει να επισκεφθούν την παρακάτω ιστοσελίδα: 

http://wikipedia.qwika.com/en2el/UNO_(game) 

και να αφιερώσουν λίγο χρόνο για να διαβάσουν τους κανόνες του παιχνιδιού. 

Εναλλακτικά, τους κανόνες του παιχνιδιού μπορεί να εξηγήσει στους μαθητές κάποιος 
μαθητής που γνωρίζει ήδη το παιχνίδι. 

b. Βήμα 1: Ο εκπαιδευτικός χωρίζει τους μαθητές σε ομάδες των 4 ατόμων. Σε αυτό το 
σημείο θα πρέπει να διευκρινιστεί ότι τα μέλη της κάθε ομάδας θα παίξουν το παιχνίδι 
μεταξύ τους, οπότε δεν υπάρχει κάποιο κριτήριο ως την επιλογή των μελών της ομάδας. 

Η κάθε ομάδα χρησιμοποιεί έναν Η/Υ του εργαστηρίου Πληροφορικής για να κατεβάσει την 
παρακάτω εικόνα 

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/9/95/UNO_cards_deck.svg 

η οποία απεικονίζει όλες τις διαθέσιμες κάρτες του παιχνιδιού. Η κάθε ομάδα τυπώνει τις 
κάρτες που χρειάζεται και τις κόβει κατάλληλα ώστε να σχηματίσει την τράπουλα του 
παιχνιδιού. 

c. Βήμα 2: Όταν όλες οι ομάδες είναι έτοιμες, ο εκπαιδευτικός ανακοινώνει έναν επιπλέον 
κανόνα του παιχνιδιού: κάθε φορά που ένας παίκτης «ρίχνει» μια κάρτα θα πρέπει να 
αναφέρει το χρώμα και τον αριθμό της (εφόσον φυσικά η κάρτα έχει χρώμα και αριθμό) 
στα γαλλικά! (πχ bleu – sept). 

Συμπεράσματα 

Πιστεύουμε ότι με τέτοιου είδους προσεγγίσεις στο επίπεδο των γενικών στόχων 
ομαλοποιείται η προσαρμογή τους στο γυμνάσιο μέσα από έναν ευχάριστο τρόπο μάθησης, 
που μοιάζει με παιχνίδι,  αυξάνεται το ενδιαφέρον και η προσοχή τους και  αισθάνονται πιο 
άνετα και ευχάριστα. Όλα αυτά συμβάλλουν στην ενίσχυση της αυτοπεποίθησής τους και 
στη βεβαιότητα ότι μπορούν να ανταπεξέλθουν στις όποιες δυσκολίες μπορεί να 
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προκύψουν από το νέο σχολικό περιβάλλον αλλά κυριότερα στην ανάπτυξη της πίστης στις 
ικανότητές τους και την περαιτέρω αξιοποίηση των δεξιοτήτων τους. 

Επιπλέον, σε ό, τι αφορά  τους ειδικούς στόχους της διδασκαλίας των ξένων γλωσσών και 
της πληροφορικής με βάση τα προγράμματα σπουδών  επιτυγχάνεται η ανάπτυξη της 
γλωσσικής ικανότητας των μαθητών ώστε να μπορούν να επικοινωνούν σε διαφορετικά 
γλωσσικά και πολιτισμικά περιβάλλοντα και η συνειδητοποίηση εκ μέρους τους ότι η 
διδασκαλία των ξένων γλωσσών συμβάλλει στην ανάπτυξη της δεξιότητας τους να 
ανταποκρίνονται σε πραγματικές συνθήκες επικοινωνίας προβλέψιμες ή απρόβλεπτες, 
όπως ακριβώς στοχοθετούνται από τα Δ.Ε.Π.Π.Σ. και Α.Π.Σ. 

Σε ό,τι αφορά την πληροφορική με την προτεινόμενη προσέγγιση οι μαθητές μας μπορούν   
να έλθουν σε επαφή µε τις διάφορες χρήσεις του υπολογιστή ως εποπτικού µέσου 
διδασκαλίας, ως γνωστικού - διερευνητικού εργαλείου (µε τη χρήση κατάλληλου ανοικτού 
λογισµικού διερευνητικής µάθησης) και ως εργαλείου επικοινωνίας και αναζήτησης 
πληροφοριών στο πλαίσιο των καθηµερινών σχολικών δραστηριοτήτων. Τα εκπαιδευτικά 
κέρδη μεγιστοποιούνται όταν οι μαθητές μας (συν)εργάζονται σε ομάδες ενισχύοντας την 
ομαδοκεντρική μάθηση. Μ΄αυτόν τον τρόπο επιτυγχάνεται και ο πραγματικός στόχος της 
διαδικασίας της μάθησης: οι μαθητές μας  μαθαίνουν "πώς να μαθαίνουν", παίρνουν 
πρωτοβουλίες, συνεργάζονται και ετοιμάζονται για μια ενεργή συμμετοχή σε μια 
δημοκρατική κοινωνία. 
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Περίληψη 

Ο εφαρμοζόμενος ρυθμός εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. (Α΄ και Β΄ επιπέδου) 
από το Υπουργείο Παιδείας, με κανένα τρόπο δεν επαρκεί και δεν καλύπτει τις ανάγκες που 
τρέχουν στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. Προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία 
επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στις Τ.Π.Ε., στην παρούσα 
εργασία διατυπώνεται πρόταση, η οποία εστιάζεται στην ενδοσχολική επιμόρφωση. Αυτή 
πρέπει να οδηγήσει στη λήψη πιστοποίησης Α΄ επιπέδου, όλων των εκπαιδευτικών δευτε-
ροβάθμιας εκπαίδευσης. Στη συνέχεια να επιδιωχθεί από τους εκπαιδευτικούς η κατάκτηση 
του Β΄ επιπέδου Τ.Π.Ε. 

Για να υλοποιηθεί η πρόταση πρέπει να πεισθεί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ, ώστε να αρ-
θούν αντικειμενικά εμπόδια που καθορίζουν το καθεστώς των επιμορφώσεων στις Τ.Π.Ε. 
Επιταχύνοντας την επιμόρφωση των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε., θα καταστεί πιο εύκολη η 
καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική εφαρμογής όλων των τελευταίων καινοτομιών του Υ-
ΠΑΙΘ, όπως για παράδειγμα τα νέα Α.Π.Σ., τα «μαθήματα» Σ.Κ.Ζ. στα Γυμνάσια και η εφαρ-
μογή των ερευνητικών εργασιών (Projects) στα Λύκεια. Τελικά, θα επιτευχθεί πιο γρήγορα 
η μετάβαση της εκπαιδευτικής κοινότητας διδασκόντων στη σημερινή e - πραγματικότητα. 

Λέξεις - κλειδιά: Τ.Π.Ε., Επιτάχυνση εφαρμογής Τ.Π.Ε., Ενδοσχολική επιμόρφωση, Πιστο-
ποίηση Α΄ επιπέδου, Πιστοποίηση Β΄ επιπέδου. 

Εισαγωγή 

Από τη δεκαετία του 1990 ξεκίνησε η ανάπτυξη και ευρεία χρήση των τεχνολογιών των 
πληροφοριών και επικοινωνιών (Τ.Π.Ε.) σε εκπαιδευτικό, κοινωνικό, πολιτικό, οικονομικό 
και στρατιωτικό πλαίσιο. Δεδομένου ότι οι (Τ.Π.Ε) επηρεάζουν την κοινωνία σε όλα τα επί-
πεδα, από την εργασία μέχρι την ιδιωτική ζωή, είναι ζωτικής σημασίας η γενίκευση της εκ-
παίδευσης του διδακτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας τουλάχιστον εκπαίδευσης, 
αναλογιζόμενοι τις συνέπειες που θα έχει το αντίθετο, για την εκπαίδευση των μαθητών. Η 
γενίκευση της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση είναι μάλλον ζήτημα μεθόδων διδα-
σκαλίας και λιγότερο εξοπλισμού. Οι ΤΠΕ συνιστούν ένα μέσο διδασκαλίας που είναι απο-
τελεσματικό μόνο όταν ο εκπαιδευτικός γνωρίζει πως, που και πότε να τις χρησιμοποιεί. 
Ιστορικά, ήδη από τη δεκαετία του 1990, η Ευρωπαϊκή Ένωση προώθησε τις ΤΠΕ στην εκ-
παίδευση με πολλά προγράμματα όπως: Socrates, Erasmus, Minerva, Grundvig, eTwinning 
κ.ά. (http://ec.europa.eu/education/programmes/socrates/socrates_en.html). Το μεγάλο 
ερώτημα είναι ποιος θα τα υλοποιήσει αυτά τα προγράμματα. Επομένως προκύπτει η ανά-
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γκη εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών. Ένας από τους βασικούς στόχους της εκπαίδευσης 
των εκπαιδευτικών είναι να προετοιμαστούν εκπαιδευτικοί «αποτελεσματικοί», οι οποίοι 
να είναι σε θέση να διευκολύνουν τη μάθηση για όλους τους μαθητές (Κλωνάρη, 2ΟΟ7)  

Έχοντας υπόψη τα γενικά χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ενηλίκων (Rogers, 1999) μπο-
ρούμε να διαπιστώσουμε τη σημασία που λαμβάνουν οι αρχές μάθησης των ενηλίκων κα-
θώς και οι προϋποθέσεις που απαιτούνται για την εκπαίδευσή τους στον εργασιακό χώρο 
(Κόκκος, 1998). Βέβαια, η δημιουργία κινήτρων μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία 
στους εκπαιδευτικούς είναι ένα θέμα. Σύμφωνα με τον Goleman,(2000) η δημιουργία κινή-
τρων είναι ανάλογη με το βαθμό ενεργοποίησης των εκπαιδευομένων σε θέματα που αι-
σθάνονται ότι μπορούν να χρησιμοποιήσουν όχι μόνο για την επιχείρηση στην οποία εργά-
ζονται αλλά και για τον ίδιο τους τον εαυτό. Ακόμη ο Goleman αναφέρει ότι τα κίνητρα επι-
τρέπουν να αναπτυχθούν ικανότητες και από τις πέντε κατηγορίες της συναισθηματικής 
νοημοσύνης: την αυτεπίγνωση, την αυτορρύθμιση, τη συμπεριφορά, την ενσυναίσθηση και 
τις κοινωνικές δεξιότητες και επηρεάζουν ολόκληρη τη διαδικασία μάθησης, ενώ κατά τον 
Ματσαγγούρα (2006), η προσωπική ανάπτυξη ορίζεται και επιχειρείται μέσα από την κοι-
νωνική ανάπτυξη. Ο ενήλικας μαθαίνει όταν ο εκπαιδευτής ξέρει να αξιοποιεί τα αποτελέ-
σματα της επιτυχίας και της αποτυχίας του (Courau, 2000). 

Η επιμόρφωση αποτελεί εργαλείο για την επαγγελματική ανάπτυξη των εκπαιδευτικών 
προκειμένου να αναπτύξουν δεξιότητες, όπως: 

• Την ικανότητα να οργανώνουν δυναμικά περιβάλλοντα μάθησης 

• Να αξιοποιούν τις ΤΠΕ προκειμένου να διδάξουν το αντικείμενό τους 

• Να συντελούν στην οργάνωση του σχολικού προγράμματος και να το προσαρμό-
ζουν, όταν απαιτείται, στις συγκεκριμένες ανάγκες των μαθητών τους 

• Να μπορούν να επικοινωνούν ουσιαστικά με γονείς και κοινωνικούς εταίρους 

Με το τέλος των επιμορφωτικών προγραμμάτων πρέπει οι εκπαιδευτικοί να είναι ικανοί να 
παρακολουθούν τα τεκταινόμενα στον χώρο των τεχνολογικών εξελίξεων και στη συνέχεια 
αυτές τις νέες εξελίξεις να μπορούν να τις προσαρμόζουν και να τις ενσωματώνουν στις α-
νάγκες των μαθημάτων τους και των μαθητών τους με έναν κριτικό τρόπο. Η έλλειψη της 
κατάλληλης χρήσης των εποπτικών μέσων διδασκαλίας οδηγεί σε δασκαλοκεντρικές μεθό-
δους διδασκαλίας, απώλεια αυτενέργειας, της αναζήτησης του νέου, της σύνθεσης, της συ-
σχέτισης και της ευχαρίστησης (Κατσίκης, 2001). 

Υφιστάμενη κατάσταση της επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

Από το 2005 η Ελλάδα στο πλαίσιο του σχεδίου δράσης e Europe, αποφάσισε: 

• Τον εξοπλισμό και τη δικτύωση όλων των βαθμίδων της εκπαίδευσης (έργα εξοπλι-
σμού και δικτύωσης 2054 σχολικών μονάδων της πρωτοβάθμιας και 1023 της δευ-
τεροβάθμιας εκπαίδευσης) 
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• Το έργο της επιμόρφωσης και πιστοποίησης 76.000 εκπαιδευτικών της πρωτοβάθ-
μιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στη χρήση των ΤΠΕ με στόχο τη διδακτική 
τους αξιοποίηση στην τάξη (επίπεδο 1). 

Έτσι, σύμφωνα με πρόσφατο έγγραφο (7517/15-7-2014) του Ι.Ε.Π. από το 2010 μέχρι σήμε-
ρα έχουν πιστοποιηθεί στο Α΄ επίπεδο ΤΠΕ περίπου 23.000 εκπαιδευτικοί. Όσον αφορά το 
Β΄ επίπεδο (έγγραφο (7518/15-7-2014 του Ι.Ε.Π.), την ίδια χρονική περίοδο (2010-2014) 
έχουν πιστοποιηθεί τις 4 πρώτες περιόδους (βρίσκεται σε εξέλιξη η 5η περίοδος) επιμόρ-
φωσης, περίπου 6.000 εκπαιδευτικοί. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι το σύνολο των εκπαιδευ-
τικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης το 2013 ήταν περίπου 170.000 
(www.alfavita.gr), συμπεραίνουμε ότι οι εκπαιδευτικοί που έχουν γενικά «ψηφιακό εγ-
γραμματισμό» στο Α΄ επίπεδο ΤΠΕ είναι ένα ποσοστό της τάξης του 13 % , και στο Β΄ επίπε-
δο ένα ποσοστό της τάξης του 4 %. Σημειώνετε όμως ότι και πριν το 2010 είχαν γίνει κάποια 
σεμινάρια και επιμορφώσεις για τις ΤΠΕ. 

Επιτάχυνση της επιμόρφωσης στις Τ.Π.Ε. 

Οι ανάγκες που τρέχουν 

Η παρουσία Η/Υ στα σχολεία Α΄ θμίας και Β΄ θμιας εκπαίδευσης είναι πλέον μια πραγματι-
κότητα. Κατά κανόνα, τουλάχιστον ένας στο γραφείο του διευθυντή του σχολείου και άλλος 
ένας στα γραφεία του συλλόγου διδασκόντων. Ολόκληρη η αλληλογραφία του σχολείου, 
διοικητική και παιδαγωγική γίνεται πλέον ηλεκτρονικά. Εκτός απ’ αυτό, πολλά χρόνια τώρα 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση έχει εισαχθεί η ειδικότητα της πληροφορικής (ΠΕ19-20) και 
ενεργό τμήμα εκπαίδευσης των μαθητών σε κάθε σχολείο, είναι το εργαστήριο πληροφορι-
κής. Επιπλέον, με τη διάδοση και εφαρμογή του διαδικτύου, η χρήση και η αναζήτηση πλη-
ροφοριών για κάθε μάθημα κάθε ειδικότητας, έχει αλλάξει πλέον την παραδοσιακή διδα-
σκαλία. Το γνωστό παραδοσιακό σχολείο είναι πια παρελθόν. Όμως, σύμφωνα με τον Κα-
τσίκη κ.ά, (2004) πανελλήνια έρευνα απέδειξε ότι στην πλειοψηφία των σχολείων του ελ-
λαδικού χώρου χρησιμοποιούνται κατ’ εξοχήν τα παραδοσιακά – συμβατικά μέσα διδασκα-
λίας. Ωστόσο αλλού λίγο, αλλού περισσότερο, το σχολείο προσπαθεί να ακολουθήσει την 
τρέχουσα τεχνολογική πραγματικότητα. Δε μένει παρά κάθε εκπαιδευτικός να έχει πλέον το 
δικό του Η/Υ και κάθε αίθουσα διδασκαλίας τον απαραίτητο ηλεκτρονικό εξοπλισμό, ή 
διαφορετικά, σε κάθε αίθουσα διδασκαλίας να υπάρχει εγκατεστημένος ένας Η/Υ και ο α-
νάλογος ηλεκτρονικός εξοπλισμός. Αλλά, η γενίκευση της εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαί-
δευση είναι μάλλον ζήτημα μεθόδων διδασκαλίας και λιγότερο εξοπλισμού.  

Σοβαρότατο όμως θέμα είναι η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών στη χρήση του ηλεκτρονι-
κού εκπαιδευτικού υλικού και εξοπλισμού, καθόσον η έλλειψη «ψηφιακού εγγραματι-
σμού» ενός μεγάλου μέρους των εκπαιδευτικών, αποτελεί ένα σοβαρό πρόβλημα στα σχο-
λεία. Ο ρυθμός εκπαίδευσης των εκπαιδευτικών στις Τ.Π.Ε. ( Α΄ και Β΄ επιπέδου) από το 
Υπουργείο Παιδείας και τους εποπτευόμενους φορείς του, είναι αργός, με αποτέλεσμα να 
μην καλύπτονται οι ανάγκες που τρέχουν στη σύγχρονη εκπαιδευτική διαδικασία. 
Θα αναφέρουμε μερικές από τις σύγχρονες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί γενικά στη 
σχολική πραγματικότητα και ειδικά στην ειδικότητα των φυσικών επιστημών, με το αντί-
στοιχο σχολικό εργαστήριο των φυσικών επιστημών. 
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Πρώτα πρώτα επειδή σχεδόν ολόκληρη η αλληλογραφία και ενημέρωση του σχολείου, τόσο 
διοικητική, όσο και παιδαγωγική γίνεται πλέον ηλεκτρονικά, δε μπορεί ένας ή δύο εκπαι-
δευτικοί – όπως συνήθως συμβαίνει, σε κάθε σχολική μονάδα να παρακολουθούν και α-
νταποκρίνονται στο ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του σχολείου και ταυτόχρονα αυτοί να έχουν 
και διδακτικά καθήκοντα. Η ηλεκτρονική υπηρεσιακή τουλάχιστον διακίνηση εγγράφων και 
εκπαιδευτικού υλικού απαιτεί τουλάχιστον βασικές γνώσεις σε περισσότερους των δύο εκ-
παιδευτικών από τον σύλλογο διδασκόντων, και οπωσδήποτε του διευθυντή του σχολείου. 
Δεν είναι δυνατόν να ανταποκριθούν ούτε οι διδάσκοντες εκπαιδευτικοί της πληροφορικής, 
καθόσον το εργαστήριο πληροφορικής έχει τις δικές του ανάγκες.  
Ο οικιακός ηλεκτρονικός εξοπλισμός κάθε εκπαιδευτικού πολλές φορές δεν επαρκεί ή δεν 
υπάρχει. Αλλά γιατί ο οικιακός ηλεκτρονικός εξοπλισμός κάθε εκπαιδευτικού, πρέπει να 
αποτελεί μέσον πρόσβασης στην ηλεκτρονική πληροφόρηση του κάθε επαγγελματία εκ-
παιδευτικού; 

Το διαδίκτυο μπορεί να χρησιμοποιηθεί από κάθε εκπαιδευτικό κάθε ειδικότητας. Κάθε 
εκπαιδευτικός χρειάζεται να διαμορφώσει τα φύλλα εργασίας σε κάθε μάθημά του και να 
αντλήσει πληροφορίες για το μάθημά του, από τη σημερινή ψηφιακή βιβλιοθήκη που απο-
τελεί αυτό. Αν δεν γνωρίζει να χρησιμοποιεί το διαδίκτυο, αρκετές είναι οι φορές που δια-
πιστώνεται ότι αυτός (ο εκπαιδευτικός), έχει ξεπεραστεί από τους μαθητές του. Το παρα-
δοσιακό σχολικό βιβλίο του κάθε μαθήματος δεν επαρκεί πλέον στη διδασκαλία κάθε αντι-
κειμένου Το διδακτικό εγχειρίδιο θεωρείται ακόμα και σήμερα, σημαντικό μέσο διδασκαλί-
ας και μάθησης, γιατί κατευθύνει την πορεία της διδασκαλίας ως κύρια πηγή άντλησης 
πληροφορίας, συνιστά πηγή πληροφόρησης, δραστηριοποιεί κίνητρα, προσφέρει αυτόνο-
μη, έγκυρη, και γενικής αποδοχής συλλογή υλικού, είναι άμεσα προσεγγίσιμο και επιτελεί 
και άλλες λειτουργίες, όπως: διαφοροποιεί τη σχολική εργασία, προσφέρει άσκηση πάνω 
στη θεωρεία και ελέγχει την επιτυχία μάθησης, συμβάλλει στην κοινωνικοποίηση των μα-
θητών (Μπονίδης, 2004),. Αυτό θα ήταν απόλυτα δικαιολογημένο για κάποια μαθήματα 
(π.χ. Γλώσσα), αλλά για το μάθημα της Γεωγραφίας οι πληροφορίες και το υλικό μελέτης 
μπορεί να αντληθεί και από άλλες πηγές, άμεσες ή αναπαραστατικές, ειδικότερα στην ση-
μερινή εποχή της πληροφορικής και της τεχνολογίας (Γιώτη και Κατσίκης, 2007). Παρότρυν-
ση, αλλά και σύσταση από την εκπαιδευτική ηγεσία είναι η χρήση των φύλλων εργασίας 
από τους εκπαιδευτικούς, σε κάθε μάθημα κάθε γνωστικού αντικειμένου. Επίσης, σύμφωνα 
με τα νέα αναλυτικά προγράμματα σπουδών στο Γυμνάσιο, τουλάχιστον στο χώρο των φυ-
σικών επιστημών (φυσική, χημεία, βιολογία, γεωλογία-γεωγραφία), για να εφαρμοστούν, 
πρέπει να χρησιμοποιούνται τα φύλλα εργασίας σε κάθε διδακτική πρακτική και κάθε αντι-
κείμενο διδασκαλίας. Για να διαμορφωθούν τα φύλλα εργασίας από τους εκπαιδευτικούς 
απαιτείται τουλάχιστον στοιχειώδης εκπαίδευσή τους στις Τ.Π.Ε. Αλλά και στα «μαθήματα» 
της Σ.Κ.Ζ. του Γυμνασίου και των ερευνητικών εργασιών του Λυκείου. Επομένως, η σχετική 
εξοικείωση των εκπαιδευτικών στα προγράμματα των Η/Υ είναι επιβεβλημένη, προκειμέ-
νου να ανταποκριθούν στις σύγχρονες ανάγκες του σχολείου. Ακόμη, σύμφωνα με τη φιλο-
σοφία των νέων αναλυτικών προγραμμάτων του Γυμνασίου (τουλάχιστον στα μαθήματα 
των φυσικών επιστημών), το σχολικό βιβλίο έχει πλέον δευτερεύοντα ρόλο στην εκπαιδευ-
τική διαδικασία. Δίνεται προτεραιότητα στην πρωτοβουλία του διδάσκοντος εκπαιδευτικού 
να διαμορφώσει τη διδασκαλία του και το εκπαιδευτικό του υλικό κατά την κρίση του, στα 
πλαίσια πάντα του ισχύοντος αναλυτικού προγράμματος. Το σχολικό βιβλίο που διανέμεται 
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στους μαθητές αποτελεί απλώς ένα βοήθημα. Επομένως, ο κάθε διδάσκων πρέπει να συλ-
λέξει επιπλέον εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημά του, να το οργανώσει και να το διδάξει, 
σε μια τάξη που η υπηρεσία του δίνει το βασικό ηλεκτρονικό εξοπλισμό, και φυσικά πρέπει 
ο ίδιος να έχει αποκτήσει «ψηφιακό εγγραμματισμό». 

Στο χώρο των φυσικών επιστημών και του σχολικού εργαστηρίου φυσικών επιστημών, η 
χρήση του διαδικτύου πολλές, μα πολλές φορές, είναι απαραίτητη γιατί παρουσιάζονται 
πειράματα που τόσο ο εκπαιδευτικός, όσο και ο εξοπλισμός του σχολικού εργαστηρίου φυ-
σικών επιστημών, δεν μπορούν να ανταποκριθούν. Το διαδίκτυο λύνει τα χέρια του εκπαι-
δευτικού στο εργαστήριο σε πάρα πολλές περιπτώσεις. Η παρουσίαση στους μαθητές ενός 
πειράματος που τα υλικά του ή τα όργανα που απαιτούνται για να γίνει, δεν διατίθενται 
στο εργαστήριο ή ενός βίντεο που δίνει πληροφορίες για το διδαχθέν μάθημα ή η χρήση 
ενός εκπαιδευτικού λογισμικού με προσομοιώσεις, εικονικά εργαστήρια και διάφορες άλ-
λες πολυμεσικές εφαρμογές, είναι ότι καλύτερο για την κατανόηση του αντικειμένου διδα-
σκαλίας από τους μαθητές. 

Τέλος, η όλο και διαρκώς αυξανόμενη παρουσία των ηλεκτρονικών βιβλίων (e-books), τα 
οποία πολλές φορές δεν διατίθενται σε έντυπη μορφή (π.χ., πρακτικά εκπαιδευτικών συνε-
δρίων) για διάφορους λόγους, ακόμη και οικονομικούς, είναι απαραίτητα για τους εκπαι-
δευτικούς. Τα ηλεκτρονικά βιβλία τα έχει ανάγκη ο εκπαιδευτικός, πρώτα να ενημερωθεί 
και μετά, να αντλήσει ενδιαφέροντα κατ’ αυτόν θέματα από τα βιβλία αυτά, ώστε να μπο-
ρεί να τα χρησιμοποιήσει στο μάθημά του. 

Πρόταση 

Η πρόταση της παρούσας εργασίας εστιάζεται στην ενδοσχολική επιμόρφωση. Θεμέλιος 
λίθος είναι η επιμόρφωση με πιστοποίηση και επικαιροποίηση στο Α΄ επίπεδο. Αυτή η επι-
μόρφωση και με τις δύο προϋποθέσεις είναι εκ των ων ουκ άνευ, αφού είναι το μέσον για 
κάθε άλλη επιμόρφωση εξ αποστάσεως , σύγχρονη ή ασύγχρονη. Στόχος να κατακτήσουν 
τον εργαλειακό χειρισμό του Η/Υ όλοι οι εκπαιδευτικοί. Για τα στατιστικά πιστοποίησης, η 
κοινή ζώσα εμπειρία, λέει ότι είναι αναξιόπιστα εν πολλοίς γι αυτό και η ανάγκη επικαιρο-
ποίησης, όπως εξ άλλου προβλέπει και η κείμενη νομοθεσία ανά τρία χρόνια (διάρκεια ι-
σχύος πιστοποιητικών στο Α΄ επίπεδο). 

Μόλις εξασφαλισθεί η καθολικότητα αυτής της επιμόρφωσης (στο Α΄ Επίπεδο), απελευθε-
ρώνεται όλη η εκπαιδευτική κοινότητα για : 
Α) Να πραγματοποιεί οποιουδήποτε είδους ασύγχρονη ιδίως μεικτού τύπου επιμόρφωση ο 

οποιοσδήποτε εκπαιδευτικός για οποιοδήποτε αντικείμενο, με μεταβλητής συχνότητας 
δια ζώσης συναντήσεις για απορίες διασαφήσεις κτλ. Ένα περιβάλλον τύπου Moodle 
μοιάζει αναγκαίο, όπως και τα πιο οικεία γνωστά περιβάλλοντα, όπως Facebook είτε 
Skype, τα οποία μπορεί να είναι πιο αξιοποιήσιμα για ορισμένου τύπου επιμορφώσεις. 

Β) Διασφάλιση διαρκούς επιμόρφωσης από όλους για όλους, αφού το κόστος μετακινήσε-
ων, διαμονής, διατροφής δεν υφίσταται όπως και το κόστος αίθουσας. Σε μια διαφαινό-
μενη μακρά περίοδο οικονομικής κρίσης περιορισμένης τοπικά στην Ελλάδα, η επιστήμη 
εξελίσσεται με τους δικούς της παγκόσμιους εκθετικούς. Ο μόνος τρόπος ανάκτησης και 
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μείωσης των επιστημονικών αποστάσεων με τον υπόλοιπο εξελισσόμενο πλανήτη, είναι η 
εξ αποστάσεως επιμόρφωση γενικώς, γι αυτό και η μέγιστη έμφαση στο Α΄ επίπεδο. 

Γ) Ύστερα, να αρχίσουμε την κατάκτηση του Β΄ επιπέδου (ειδικά λογισμικά εργαλεία ως 
αρωγοί σε αποτελεσματική διδασκαλία). 

Αντικειμενικά εμπόδια που πρέπει να αρθούν για την υλοποίηση της πρότασης: 

i) Να πεισθεί η πολιτική ηγεσία του ΥΠΑΙΘ ότι υπάρχουν 2 κατηγορίες επιμορφώσεων: 
• Οι απολύτως υποχρεωτικές και οι 
• προαιρετικές. 

ii) Όλες οι υποχρεωτικές καθολικές επιμορφώσεις που θα καθορίσει το ΥΠΑΙΘ, θα πρέ-
πει για λόγους αξιοπιστίας να είναι με πιστοποίηση. 

iii) Ο συνδικαλισμός των εκπαιδευτικών μονίμως αρνείται την επιμόρφωση εκτός εργα-
σιακού ωραρίου, ιδίως όταν δεν υπάρχει αποζημίωση και αυτό είναι εύλογο. Πρέπει 
όμως, μία και μοναδική επιμόρφωση (η του Α΄ επιπέδου στις ΤΠΕ) να καταστεί υπο-
χρεωτική, καθολική και με πιστοποίηση. Ήδη τα διαχρονικά οικονομικά στοιχεία δεί-
χνουν ότι όλη η Ελλάδα έχει «επιμορφωθεί» τουλάχιστον τρεις φορές στο Α΄ επίπεδο. 
Είναι επιστημονικά, παιδαγωγικά, διοικητικά, πολιτικά, οικονομικά, κοινωνικά, πρα-
κτικά, αδιανόητο να υπάρχουν ακόμα εκπαιδευτικοί που δεν έχουν επιμορφωθεί στο 
Α΄ επίπεδο και ακόμα περισσότερο να αρνούνται κάτι τέτοιο, βασιζόμενοι σε αντικει-
μενικό σοβαρό αποχρώντα λόγο (αδυναμία διάθεσης χρόνου εκτός ωραρίου μακριά 
από την κατοικία). Από εκεί θα πρέπει να ξεκινήσει η πολιτεία. Αν δεν επιτευχθεί αυ-
τός ο στόχος, δεν θα πρέπει να σχεδιάζεται κάτι άλλο παράλληλα. Τόση έμφαση πρέ-
πει να δοθεί, οιονεί σταυροφορία για τις ΤΠΕ. 

iv) Η παρακολούθηση του Β΄ επιπέδου δεν προσφέρεται σε όλες τις ειδικότητες. Πρέπει 
να πιστοποιηθούν κι άλλοι επιμορφωτές σε όλες τις ειδικότητες. Η προαπαιτούμενη 
όμως πιστοποίηση στο Α΄ επίπεδο ναρκοθετεί το Β΄ επίπεδο όταν δεν είναι καθολική 
και με πιστοποίηση όπως προαναφέραμε. 

v) Το ότι τα τελευταία 6 περίπου χρόνια δεν παρέχεται επιμόρφωση στο Α΄ επίπεδο, 
ενώ παρέχονται εξετάσεις πιστοποίησης, θα πρέπει να αντιμετωπιστεί με ενδοσχολι-
κή επιμόρφωση, όπου οι καθηγητές ΠΕ 19-20, θα συμπληρώνουν ωράριο εντός διδα-
κτικού ωραρίου (8 π.μ. - 2 μ.μ.) Το Α.Π.Σ. θα πρέπει να είναι ενιαίο και να υπάρχει ένα 
εγχειρίδιο με μαθήματα που να έχουν αρίθμηση, πλήρη υποστήριξη με συγκεκριμένο 
υλικό, και είναι προγραμματισμένα σε συγκεκριμένες ημερομηνίες. Οι εκπαιδευτικοί, 
ανάλογα με το ωρολόγιο προσωπικό πρόγραμμά τους, όπως έχει διαμορφωθεί, επι-
λέγουν που θα παρακολουθήσουν τα μαθήματα κυρίως στο σχολείο τους ή σε συστε-
γαζόμενο ή σε παρακείμενο ή και αλλού. Το πρόγραμμα πρέπει να είναι απολύτως 
ευέλικτο και να μην αποκλείει επανάληψη του ιδίου μαθήματος για ορισμένους εκ-
παιδευτικούς που δεν μπορούν να παρακολουθήσουν μια συγκεκριμένη μέρα και 
ώρα λόγω απασχόλησης στην τάξη. Με επαρκή συντονισμό, μπορούν όλοι να παρα-
κολουθήσουν 2 ώρες την εβδομάδα και κατόπιν να πιστοποιηθούν κατά τη γνωστή 
υπάρχουσα διαδικασία. 

vi) Ακόμη μπορεί, ενδοσχολικά πάντα, εκτός από τους «σχολικούς επιμορφωτές, εκπαι-
δευτικούς των ειδικοτήτων ΠΕ 19-20, οι υπάρχοντες εκπαιδευτικοί της σχολικής μο-
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νάδας με πιστοποιημένη επιμόρφωση Β΄ επιπέδου να εκπαιδεύσουν εκπαιδευτικούς 
ίδιας ειδικότητας, με την πιο πάνω αναφερθείσα διαδικασία. Στη διαδικασία αυτή της 
επιμόρφωσης θα πρέπει να υπάρχει διαρκής συντονισμένη συνεργασία των διευθυ-
ντών των σχολικών μονάδων με τους αντίστοιχους σχολικούς συμβούλους παιδαγω-
γικής ευθύνης. 

Αναμενόμενα αποτελέσματα εφαρμογής της πρότασης 

Με την εφαρμογή της παραπάνω πρότασης επιτάχυνσης επιμόρφωσης στις ΤΠΕ σε κάθε 
σχολική μονάδα: 

Α) Θα καταστεί πιο εύκολη η καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική εφαρμογής όλων των 
τελευταίων επιταγών του ΥΠΑΙΘ, όπως για παράδειγμα τα «μαθήματα» της Σ.Κ.Ζ στα 
Γυμνάσια, των ερευνητικών εργασιών στα Λύκεια και η εφαρμογή των νέων Α.Π.Σ. στα 
Γυμνάσια τουλάχιστον. 

Β) Θα υπάρξει αξιοποίηση των πληροφοριών του διαδικτύου από κάθε διδάσκοντα εκ-
παιδευτικό, για το κάθε αντικείμενο μαθήματος στην τάξη. Και επιπλέον για τις φυσικές 
επιστήμες, εκεί όπου δεν επαρκεί η υλικοτεχνική υποδομή των εργαστηρίων φυσικών 
επιστημών των σχολείων, θα μπορεί να γίνει επίδειξη πειραμάτων και πειραματική δι-
δασκαλία των μαθημάτων από το διαδίκτυο ή με χρήση ειδικών εκπαιδευτικών λογι-
σμικών. 

Γ) Χρονικά θα γίνει πιο εύκολη και λιγότερο δαπανηρή η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
για την πιστοποίηση Β΄ επιπέδου - ειδικά λογισμικά εργαλεία αρωγοί σε αποτελεσματι-
κή διδασκαλία, ακόμη και στη δημιουργία διδακτικών σεναρίων. 

Συμπεράσματα – συζήτηση 

Επειδή, η αναγκαιότητα εφαρμογής των ΤΠΕ στη σχολική εκπαιδευτική πρακτική κρίνεται 
αναγκαία και επιβεβλημένη, ενώ τα προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών στις 
ΤΠΕ από το ΥΠΑΙΘ και τους εποπτευόμενους φορείς του τρέχουν με αργούς ρυθμούς, κα-
θώς επίσης και η πεποίθηση ότι πρέπει να γίνει πλήρης αξιοποίηση του εκπαιδευτικού ηλε-
κτρονικού υλικού από τους διδάσκοντες εκπαιδευτικούς, διατυπώθηκε η παρούσα πρόταση 
επιτάχυνσης της επιμόρφωσης του εκπαιδευτικού προσωπικού της δευτεροβάθμιας τουλά-
χιστον εκπαίδευσης στις ΤΠΕ, που συνοπτικά αφορά την ενδοσχολική υποχρεωτική επι-
μόρφωση Α΄ επιπέδου ΤΠΕ, με πιστοποίηση. 
Εφαρμόζοντας τα αναγραφόμενα στην παρούσα εργασία, με ευθύνη των διευθυντών των 
σχολικών μονάδων και των συλλόγων διδασκόντων, κάτω βέβαια από τις εντολές και οδη-
γίες της εκπαιδευτικής πολιτικής ηγεσίας του ΥΠΑΙΘ, θα επιταχυνθεί η μετάβαση της σημε-
ρινής υφιστάμενης κατάστασης στα σχολεία δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, στη σημερινή e 
πραγματικότητα. 
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Ο διαδραστικός πίνακας στο Νηπιαγωγείο 
Μαντζανιδου Γαρυφαλιά 

Νηπιαγωγός ΠΕ 60 
faly@hol.gr 

 
ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Ο διαδραστικός πίνακας τα τελευταία χρόνια έχει εισαχθεί δειλά δειλά στην Πρωτοβάθμια 
Εκπαίδευση και αυτό με πρωτοβουλία των ίδιων των εκπαιδευτικών. Ένας από τους λό-
γους και ο πιο σοβαρός είναι σίγουρα ο οικονομικός αλλά και η ελλιπής ενημέρωση και 
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών. Τα δε Νηπιαγωγεία που διαθέτουν διαδραστικό πίνακα 
είναι πάρα πολύ λίγα για τους προαναφερθείς λόγους. Με αυτή την εργασία γίνεται μια 
προσπάθεια να καταφανεί η σπουδαιότητα και χρησιμότητα του στην τάξη του Νηπιαγω-
γείου καθώς όχι μόνο οι εκπαιδευτικές δραστηριότητες γίνονται πολύ πιο ευχάριστες, εν-
διαφέρουσες και εποικοδομητικές για τους μικρούς μαθητές αλλά παρατηρήθηκαν και 
ευχάριστες αλλαγές στην συμπεριφορά τους και ο εκπαιδευτικός γίνεται πολύ πιο δη-
μιουργικός. Οι δραστηριότητες που πραγματοποιούνται είναι πάντα σύμφωνες με το ανα-
λυτικό πρόγραμμα του Νηπιαγωγείου. Η μελέτη που ακολουθεί κατέδειξε τη στάση των 
μικρών μαθητών απέναντι στον διαδραστικό πίνακα καθώς δόθηκε η δυνατότητα στα ίδια 
τα παιδιά να «συντάξουν» το ερωτηματολόγιο της μελέτης και να αποφασίσουν τα ίδια 
στο τι τους αρέσει να κάνουν – μαθαίνουν στον διαδραστικό πίνακα. Εμείς πάντα πρέπει 
να σεβόμαστε τις ιδιαιτερότητες κάθε παιδιού και να φροντίζουμε οι δραστηριότητες να 
ανταποκρίνονται στο αναπτυξιακό τους επίπεδο.  

Λέξεις - κλειδιά: Διαδραστικός Πίνακας, Νηπιαγωγείο, Δραστηριότητες, Μέθοδοι Εκπαίδε-
υσης. 

Εισαγωγή 

Αρχικά καλό θα ήταν να γίνει μια αναφορά στο τι είναι ο διαδραστικός πίνακας, ποια είναι 
τα χαρακτηριστικά του και ποιες οι βασικές του λειτουργιές. O διαδραστικός πίνακας είναι 
ψηφιακή συσκευή αφής συνδεδεμένη με υπολογιστή και έναν προβολέα. Ο χρήστης αλλη-
λεπιδρά με αυτόν μέσω αφής και ειδικών μαρκαδόρων. Ό,τι παρουσιάζεται στον υπολο-
γιστή προβάλλεται στον πίνακα μέσω του προβολέα. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην τάξη 
του Νηπιαγωγείου για τις δραστηριότητες του προγράμματος, παρακολούθηση εκπαιδευ-
τικών βίντεο, διαδραστικά εκπαιδευτικά παιχνίδια, σημειώσεις, ζωγραφική και πολλά άλ-
λα. 

Ο εκπαιδευτικός γίνεται πιο δημιουργικός χρησιμοποιώντας τα εργαλεία που του παρέχει 
ο διαδραστικός πίνακας και το μάθημα πολύ πιο ενδιαφέρον και ελκυστικό. Η εκπαιδευτι-
κή διαδικασία γίνεται πιο ευχάριστη χωρίς να χάνεται ο παιδαγωγικός χαρακτήρας. 

Τα παιδιά συμμετέχουν ενεργά, δείχνουν μεγάλο ενδιαφέρον και ενθουσιασμό και η όλη 
ατμόσφαιρα εκτός από διδακτική είναι και ψυχαγωγική. Στόχος μου ήταν η ένταξη του δι-
αδραστικού πίνακα στο Νηπιαγωγείο ώστε να αξιοποιηθεί δημιουργικά και να εφαρμοσ-
τούν σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας. 
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Φυσικά, στην προσπάθεια αυτή προέκυψαν διάφορα προβλήματα τα οποία με το χρόνο 
επιλύθηκαν. Οι αμφιβολίες που είχαν δημιουργηθεί διαλύθηκαν σιγά–σιγά από τις ενθου-
σιώδεις αντιδράσεις των παιδιών όταν ήρθαν σε επαφή και χρησιμοποίησαν το διαδρασ-
τικό πίνακα στην πράξη. 

Αποτελέσματα και συζήτηση 

Τα παιδιά της ηλικίας αυτής έχουν πολύ ενέργεια, σπάνια κάθονται στην καρέκλα τους για 
ώρα, διψάνε για να μάθουν καινούρια πράγματα (είναι σαν σφουγγάρι ) και φυσικά έχουν 
πολύ μεγάλη περιέργεια. 

Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτή την ενέργεια που έχουν τα παιδιά αυτής της ηλικίας να την 
μετατρέψουμε –παιδαγωγικά φυσικά– σε αγάπη για μάθηση. 

Στην αρχή της σχολικής χρονιάς ξεκινάμε με την εκμάθηση σωστών τρόπων συμπεριφο-
ράς, να μάθουν τα παιδιά να συγκεντρώνονται, να σέβονται και να μην ενοχλούν τους άλ-
λους. Ο διαδραστικός πίνακας όμως βοηθά κι εδώ, κερδίζει την προσοχή των παιδιών, θέ-
λουν όλα να συμμετέχουν, περιμένουν με ανυπομονησία να έρθει η σειρά τους. 

Στα παιδιά αυτής της ηλικίας αρέσει να χρησιμοποιούν την αφή κι αυτό είναι κάτι που γί-
νεται πολύ ευχάριστα στον διαδραστικό πίνακα οπότε όλες οι δραστηριότητες που πραγ-
ματοποιούνται είναι πολύ διασκεδαστικές και γι’ αυτό υπάρχει καθολική συμμετοχή. 

Ο χειρισμός του διαδραστικού από τα παιδιά εκτός από διασκεδαστικός είναι και πολύ εύ-
κολος, καθώς το μενού και η γραμμή εργασιών έχει την δυνατότητα να μετακινείται οπότε 
μπορεί να φτάνει σε κατάλληλο ύψος για τα παιδιά. Επίσης τα παιδιά που δυσκολεύονται 
με το ποντίκι στον ηλεκτρονικό υπολογιστή στον διαδραστικό πίνακα δεν έχουν κανένα 
πρόβλημα.  

Με την χρήση του διαδραστικού πίνακα για ενάμιση χρόνο στο Νηπιαγωγείου διαπίστωσα 
πως έχει την δυνατότητα να βοηθά τα «κλειστά» και ανασφαλή παιδιά. Παιδί που μίλαγε 
σπάνια και μόνο όταν το ρωτούσες, όταν τοποθετήθηκε ο διαδραστικός μετά τα Χριστού-
γεννα, συμμετείχε για πρώτη φορά ενώ ήταν τόσο ενθουσιασμένο που από την χαρά του 
άρχισε να αναλύει σε μένα και έπειτα στους γονείς του ότι έκανε στον πίνακα. 

Ο διαδραστικός πίνακας μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και στο τέλος των ημερησίων 
δραστηριοτήτων ως μέσο διασκέδασης, τα παιδιά μπορούν να χαλαρώσουν και να ψυχα-
γωγηθούν παίζοντας ένα παιχνίδι ή παρακολουθώντας ένα βίντεο (εκπαιδευτικό) και ταυ-
τόχρονα να ελέγξουμε και να αξιολογήσουμε τις γνώσεις τους 

Δραστηριότητες 

Τα παιδιά ενθουσιάζονται με την δυνατότητα που τους δίνεται να επεμβαίνουν σε μια ει-
κόνα, βίντεο, σε παιχνίδι. Παρακάτω παραθέτω μια δραστηριότητα για τον καιρό στην χώ-
ρα μας, σε χάρτη της Ελλάδος (λευκό) οι μαθητές βάλανε σύννεφα και βροχή στο χωριό 
τους και υπέθεσαν πως πιο επάνω (Βόρεια Ελλάδα) ο καιρός θα είναι πιο κρύος γιατί είναι 
πιο ψηλά και μπορεί να χιονίζει οπότε ζωγραφίσανε χιονονιφάδες και πιο κάτω (Νότια Ελ-
λάδα, Κρήτη, Αιγαίο, Δωδεκάνησα) στα νησιά μας θα έχει πιο ζέστη οπότε ζωγράφισαν τον 
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ήλιο. Παράλληλα δόθηκε η δυνατότητα να αναφερθούν τα σημεία του ορίζοντα, αλλά και 
στις γείτονες χώρες και να αναζητήσουμε μέσω web τους αντίστοιχους χάρτες των χωρών 
και ακολούθως να ζωγραφίσουν τον καιρό εκεί. Οι υποθέσεις για τον καιρό στις χώρες αυ-
τές συνεχίστηκαν και κάθε ομάδα κατέθετε τις απόψεις της και τις παρουσίαζε σχεδιάζον-
τας με τα ανάλογα σχήματα. Παρατηρώντας τους χάρτες τα παιδιά διαπίστωσαν πως εί-
μαστε η μόνη χώρα με τόσα νησιά. Αυτή την δραστηριότητα όμως ακολούθησε μια άλλη 
με την μετακίνηση και τοποθέτηση αντίστοιχων καιρικών συμβόλων ανάλογα με την πε-
ριοχή, την γεωγραφική θέση, το υψόμετρο και την εκμάθηση Μετεωρολογικών όρων όπως  
Χιονόπτωση, Χαμηλή Νέφωση, Υγρασία, Ορατότητα κ.α καθώς και με την μετακίνηση και 
ταίριασμα αντίστοιχης εικόνας πχ Βροχή με το αρχικό γράμμα Β, Ήλιος με το Η. Στη συνέ-
χεια έπαιξαν ένα διαδραστικό παιχνίδι που βρήκαμε στο διαδίκτυο και συγκεκριμένα στο 
crickweb και τα παιδιά έγιναν Μετεωρολόγοι δημιουργώντας κάθε ομάδα τον δικό της κα-
ιρό για όλη την Ευρώπη και ακολούθως τον παρουσίαζαν στα υπόλοιπα παιδιά δικαιολο-
γώντας τις επιλογές τους. Άλλες ομάδες δικαιολογούσαν κατά την διάρκεια της δραστη-
ριότητας τις επιλογές τους και άλλες στο τέλος. ( Η δραστηριότητα αυτή πραγματοποιήθη-
κε την φετινή χρονιά, σε δυο μέρες, με συμμετοχή όλων των παιδιών, νηπίων και προνη-
πίων μαζί, τα παιδιά κάνανε υποθέσεις και ακολούθως σχεδιάζανε στον διαδραστικό πί-
νακα χωριζόμενα σε ομάδες 2 παιδιών). Οι παραπάνω δραστηριότητες είναι σύμφωνες με 
το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών του Νηπιαγωγείου ( Παιδί και Γλώσσα, Παιδί και Περι-
βάλλον , Παιδί και Μαθηματικά , Παιδί Δημιουργία Έκφραση και φυσικά Παιδί και Υπολο-
γιστές). 

Στα παιδιά αρέσει να αγγίζουν, να μετακινούν, να σβήνουν τα αντικείμενα στον πίνακα, γι’ 
αυτό και τους δίνεται αυτή η δυνατότητα σε όλες σχεδόν τις δραστηριότητες. Για παράδε-
ιγμα σε δραστηριότητα με αφορμή τον εορτασμό της Εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 
του 1940 τα παιδιά μετακινούσαν τις διασκορπισμένες στον διαδραστικό πίνακα σημαίες 
των κρατών ώστε να βάλουν την κάθε σημαία στην σωστή χώρα (Παιδί και Περιβάλλον, 
Γεωγραφία, αναγνώριση κράτος–σημαίας). 

Σε δραστηριότητα για τα ζώα των πόλων μετακινούσαν κάθε ζώο αντίστοιχα στον Βόρειο ή 
Νότιο Πόλο και έπειτα έβρισκαν και μετακινούσαν την ονομασία του κάθε ζώου (Παιδί και 
Γλώσσα ). 

Σε άλλη δραστηριότητα μετρούσαν τους αυτοκρατορικούς πιγκουίνους και τους πιγκουί-
νους μακαρόνι, έβρισκαν πόσοι είναι αντίστοιχα, μετακινούσαν τον σωστό αριθμό και συ-
γκρίνανε ποιοι είναι πιο πολλοί, πιο λίγοι κ.α (Παιδί και Μαθηματικά). 

Χρωματίζουν εικόνες επιλέγοντας χρώματα της αρεσκείας τους και επίσης ασχολούνται 
και με τη μίξη χρωμάτων για δημιουργία άλλων χρωμάτων (Παιδί Δημιουργία Έκφραση) 
και πολλές άλλες δραστηριότητες όπως μουσική, χορός. 

Υπάρχει επίσης η δυνατότητα οποιαδήποτε στιγμή χρειαστεί να συνδεθούμε με ιστοσελί-
δες διαδραστικές ή μη και έτσι το θέμα που επεξεργαζόμαστε να γίνει πιο «ζωντανό», εν-
διαφέρον και διασκεδαστικό και φυσικά η μάθηση να είναι πολύ πιο εύκολη, πλήρης και 
ενεργή (η ενεργός μάθηση εμπεριέχει την έννοια της ανακάλυψης). 
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Ενισχύεται η συνεργασία μεταξύ των παιδιών αφού μας δίνεται η δυνατότητα να βάλουμε 
τα παιδιά να δουλέψουν σε ομάδες, και στη συνέχεια κάθε ομάδα μπορεί να παρουσιάσει 
(πράξη) τις ιδέες και την δουλειά της στον διαδραστικό. Επίσης μπορούμε κάθε μέρα να 
αναθέτουμε σε μια ομάδα παιδιών κάθε φορά να ανοίγει και να κλείνει τον πίνακα (συ-
νεργασία ομάδας).Παρατηρούμε λοιπόν πως υπάρχει πρόσθετη επικοινωνία – αλληλεπί-
δραση μεταξύ του εκπαιδευτικού του μαθητή με τον διαδραστικό πίνακα ενώ ταυτόχρονα 
και τα υπόλοιπα παιδιά εμπλέκονται στην όλη διαδικασία. 

Πάντα όμως θα πρέπει να σεβόμαστε τον ρυθμό και τις ιδιαιτερότητες κάθε μαθητή. 

Ερωτηματολόγιο τάξης – μεθοδολογία 

Έχοντας μελετήσει αρκετά άρθρα για την χρήση του Δ.Π στην εκπαίδευση και τον θετικό 
αντίκτυπο που έχει ακολούθησε η παρακάτω έρευνα στο Νηπιαγωγείο με στόχο να μελε-
τηθούν οι αντιδράσεις και προτιμήσεις των παιδιών και τον τρόπο που αντιλαμβάνονται 
τις δραστηριότητες με τον Δ.Π και σχηματίσαμε σχετικό ερωτηματολόγιο. Η έρευνα ήταν 
ποσοτική και χρησιμοποιήθηκε ερωτηματολόγιο με ερωτήματα κλειστού τύπου και δια-
βαθμισμένης κλίμακας. Αξίζει να τονιστεί ότι το ερωτηματολόγιο συντάχθηκε από τα ίδια 
τα παιδιά βασιζόμενοι στις απαντήσεις τους για το τι είναι αυτό που αγαπούν και τους 
αρέσει περισσότερο να κάνουν με τον διαδραστικό πίνακα. Για να μην παρασυρθούν τα 
παιδιά μεταξύ τους και δώσουν ίδιες απαντήσεις ρωτήθηκαν ξεχωριστά. 

Η μελέτη έγινε για δυο συνεχόμενες χρονιές για να μπορέσουμε να δούμε τυχόν διαφορές 
στις προτιμήσεις στα παιδιά που την πρώτη χρονιά της μελέτης ήταν προνήπια και την 
δεύτερη νήπια. Οπότε αυτά τα παιδιά έχουν πάρει μέρος στην μελέτη δυο φορές και είναι 
4 αγόρια και 1 κορίτσι. 

Την σχολική χρονιά 2012-2013 η μελέτη και συλλογή των απαντήσεων του ερωτηματολο-
γίου έγινε στο τέλος της σχολικής χρονιάς και το χρονικό διάστημα που απαιτήθηκε ήταν 8 
ημέρες και για το 2013-2014 πριν τα Χριστούγεννα και το χρονικό διάστημα ήταν 4 ημέ-
ρες. 

Σχολική χρονιά 2012–2013 και 2013–2014. 

Ως Νήπια αναφέρονται τα παιδιά που την σχολική χρονιά 2012 -2013 φοιτούσαν στην τάξη 
του Νηπίου και τα παιδιά που το 2013 -2014 φοιτούν στην τάξη του Νηπίου. 

Ως ΠροΝήπια τα παιδιά που το 2012-2013 φοιτούσαν στο ΠροΝήπιο και τα παιδιά που 
φοιτούν στο ΠροΝήπιο το 2013 -2014. 

Αριθμός παιδιών που συμμετείχαν και τις δυο χρονιές : 40 

ΝΗΠΙΑ      26      ΑΓΟΡΙΑ   12        ΚΟΡΙΤΣΙΑ 14 

ΠΡΟΝΗΠΙΑ  14      ΑΓΟΡΙΑ    9        ΚΟΡΙΤΣΙΑ  5  
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Τι μας αρέσει να κάνουμε στο διαδραστικο πίνακα 

 Ζωγραφική Αριθμοί Παιχνίδια Ασκήσεις- 
Γραφή Ταινίες 

Χορός 
Τραγού-

δια 

Μαθαί-
νουμε 
για τα 

ζώα, Γη, 
δει-

νόσαυ-
ρους, 

κ.α 
Προ. 

Κορίτ-
σια 

5 5 5 5 5 5 5 

Προ. 
Αγόρια 9 9 9 9 9 8 9 

Νήπια 
Κορίτ-

σια 
14 14 14 14 14 14 14 

Νήπια 
Αγόρια 12 12 12 12 12 11 12 

Πίνακας 1:  Ερωτηματολόγιο τάξης – ενδιαφέροντα μαθητών 

Παρατηρούμε πως σε όλα τα παιδιά αρέσει η ενασχόληση με τον διαδραστικό πίνακα και, 
μόνο 1 από τα νήπια αγόρια και 1 από τα προνήπια δεν τους αρέσουν οι δραστηριότητες 
του χορού – τραγουδιού. Στα κορίτσια νήπια και προνήπια αρέσουν όλες οι δραστηριότη-
τες. Ακολούθησε μια πρόσθετη μελέτη με σκοπό την συλλογή πληροφοριών για τις προτι-
μήσεις των παιδιών. Ζητήθηκε από τα παιδιά να κατατάξουν τις δραστηριότητες σε κλίμα-
κα από 1 έως 7 όπου το 7 είναι η δραστηριότητα που αρέσει πιο πολύ και 1 αυτή που α-
ρέσει λιγότερο. Η κατάταξη αυτή καθόρισε τους (γραμμικούς) συντελεστές βαρύτητας ώ-
στε να αποδοθούν βαθμοί σε κάθε δραστηριότητα. Ο βαθμός κάθε δραστηριότητας έγινε 
βάση της σχέσης. 

7

1 1

N

ij
i j

B i
π

δ
= =

= ∆∑ ∑ ,                         (1) 

όπου, τα i, j αθροίζουν σε δραστηριότητες και παιδιά αντίστοιχα, Nπ είναι το συνολικό 
πλήθος των παιδιών (κάθε κατηγορίας), Βδ ο βαθμός που συγκεντρώνει η δραστηριότητα 
δ, και το στοιχείο Δ ij παίρνει τιμή 1 όταν το j-ιοστό παιδί έχει κατατάξει την δραστηριότητα 
δ στην i-ιοστή θέση, αλλιώς είναι μηδέν. 

Στα σχήματα 2 και 3 δίνονται οι προτιμήσεις των νήπιων αγοριών και κοριτσιών αντίστοι-
χα, ζυγισμένες με βάση την κατάταξη προτίμησής τους. Τα σχήματα 4 και 5 είναι τα αντί-
στοιχα αποτελέσματα για τα προνήπια. Στα διαγράμματα των σχημάτων 6 και 7 δίνονται 
οι βαθμοί των δραστηριοτήτων για νήπια και προνήπια αντίστοιχα, κατά τρόπο συγκριτικό 
μεταξύ αγοριών και κοριτσιών. Επειδή σε κάθε κατηγορία (νήπια, προνήπια) το πλήθος 
των αγοριών ήταν διαφορετικό από αυτό των κοριτσιών, στους βαθμούς των κοριτσιών 
(και των δύο κατηγοριών) έχει γίνει αναγωγή για να αντιστοιχούν τα αποτελέσματα σε 
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πλήθος ίδιο με αυτό των αγοριών. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να γίνει άμεση σύγκριση 
βάση βαθμολογιών. 

Από τα διαγράμματα αυτά προκύπτουν άμεσα κάποια ενδιαφέρονται συμπεράσματα. Η 
εμφανέστερη διαφορά μεταξύ αγοριών και κοριτσιών, ανεξάρτητα από την κατηγορία (νή-
πια, προνήπια) είναι η αυξημένη προτίμηση που δείχνουν τα αγόρια στη δραστηριότητα 
«Αριθμοί». Σε αντιπαράθεση με αυτό έρχεται η αυξημένη προτίμηση που δείχνουν τα κο-
ρίτσια στην δραστηριότητα «Ζωγραφική». Ανεξάρτητα από την ηλικία και το φύλο, τα παι-
διά δείχνουν αυξημένη προτίμηση στο «Παιχνίδι» και στις «Ταινίες», ωστόσο, το ποσοστό 
για το «Παιχνίδι» μειώνεται αισθητά από προνήπια προς νήπια με την ταυτόχρονη αύξηση 
του ποσοστού «Γη και άλλα». 

Σχήμα 2: Ποσοστά προτίμησης των δραστηριοτήτων ζυγισμένες με βάση την κατάταξη τους 
από τα νήπια αγόρια. 

Σχήμα 3: Ποσοστά προτίμησης των δραστηριοτήτων ζυγισμένες με βάση την κατάταξη τους 
από τα νήπια κορίτσια 

 Σχήμα 4: Ποσοστά προτίμησης των δραστηριοτήτων ζυγισμένες με βάση την κατάταξη 
τους από τα προνήπια αγόρια. 
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 Σχήμα 5: Ποσοστά προτίμησης των δραστηριοτήτων ζυγισμένες με βάση την κατάταξη 
τους από τα προνήπια κορίτσια. 

Συμπεράσματα 

Τα συμπεράσματα που εξήχθησαν μετά από την χρήση του διαδραστικού πίνακα στο Νη-
πιαγωγείο για ενάμιση χρόνο περίπου αλλά και μετά την ολοκλήρωση της έρευνας – μελέ-
της είναι τα ακόλουθα: 

• Όλες οι δραστηριότητες που αρέσουν στα παιδιά έχουν σχέση με το αναλυτικό πρόγ-
ραμμα σπουδών. 

• Είναι πολύ εύκολος στη χρήση καθώς τα παιδιά χρησιμοποιούν τις αισθήσεις τους, την 
αφή. 

• Τα παιδιά θέλουν όλα να συμμετέχουν και περιμένουν με ανυπομονησία την σειρά 
τους. 

• Η διδασκαλία γίνεται πολύ πιο ενδιαφέρουσα και ελκυστική. 

• Τραβάει την προσοχή των μαθητών, καθώς τα παιδιά έλκονται όχι μόνο από την ει-
κόνα, τα χρώματα, τον ήχο αλλά και από την άμεση αλληλεπίδραση. 

• Τα παιδιά συγκεντρώνονται πιο εύκολα και δεν κουράζονται μετά από λίγο χρονικό 
διάστημα. 

• Εσωστρεφή παιδιά βοηθούνται πάρα πολύ καθώς ενθαρρύνονται να συμμετέχουν να 
εκδηλώνουν τα συναισθήματα τους, να κοινωνικοποιούνται και να εκφράζονται. 

• Οι πληροφορίες παραμένουν στην μνήμη τους για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα. 

• Αυξάνεται η δημιουργικότητα των παιδιών. 

• Ενισχύεται η επικοινωνία και η συζήτηση διότι υπάρχει ενεργός συμμετοχή όλων, των 
μαθητών μεταξύ τους, μαθητών και εκπαιδευτικού. 

• Αναπτύσσεται θετική στάση απέναντι στις Νέες Τεχνολογίες. 

• Ο εκπαιδευτικός μπορεί να γίνει πιο δημιουργικός ώστε να κεντρίζει συνεχώς το ενδι-
αφέρον και την φαντασία των παιδιών. Τα παιδιά χρησιμοποιούν τον υπολογιστή ή 
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την ταμπλέτα στο σπίτι τους για να παίζουν παιχνίδια, εμείς θα πρέπει να τους μά-
θουμε πως ο διαδραστικός πίνακας δεν είναι παιχνίδι. 

• Να συμμετέχουν όλα τα παιδιά δίνοντας στο καθένα τον χρόνο που χρειάζεται φροντί-
ζοντας ο εκπαιδευτικός οι δραστηριότητες να είναι ευχάριστες για τα παιδιά και φυσι-
κά να ανταποκρίνονται στο αναπτυξιακό τους επίπεδο. 

• Οι μικροί μαθητές μαθαίνουν διασκεδάζοντας. 

  

Φωτογραφίες των παιδιών κατά την αλληλεπίδρασή τους με τον διαδραστικό πίνακα. 

 Σχήμα 8: Δραστηριότητες στον διαδραστικό πίνακα. 

Σχήμα 19: Δραστηριότητες στον διαδραστικό πίνακα. 
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Ο ρόλος της συνεργασίας στις ερευνητικές εργασίες (projects) 

Σιγάλα Ζαμπέτα 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 
betsigala@yahoo.gr 

Τσιγγινού Ελένη 
Εκπαιδευτικός Π.Ε.06 

tsigginoueleni@hotmail.com 

Περίληψη 

H μέθοδος των ερευνητικών εργασιών (projects) είναι πειραματική μέθοδος πρακτικά 
προσανατολισμένη σε ρεαλιστικά προβλήματα. Υπάρχουν αναρίθμητες έρευνες που 
πιστοποιούν τη χρήση Ερευνητικών Εργασιών στο εκπαιδευτικό πλαίσιο. Όταν ανατίθεται 
σε μαθητές μία ερευνητική εργασία και τους δίνεται η επιλογή να δουλέψουν ατομικά ή 
ομαδικά, συχνά, παρατηρείται το φαινόμενο ένα μεγάλο ποσοστό μαθητών να επιθυμεί να 
δουλεύει ατομικά. Η διαπίστωση αυτή μας ώθησε στο να ερευνήσουμε κατά πόσο είναι 
διαφορετικά τα μαθησιακά αποτελέσματα των μαθητών από αυτή την επιλογή τους, αν και 
έχει αποδειχθεί ότι το να δουλεύει κανείς ομαδικά παρέχει πληθώρα μαθησιακών 
ερεθισμάτων. Ένα ερωτηματολόγιο και ημιδομημένες συνεντεύξεις χρησιμοποιήθηκαν για 
να διερευνηθεί η εμπειρία των συμμετεχόντων και να ανακαλυφθεί ο λόγος ή οι λόγοι που 
ώθησαν τους μαθητές να επιλέξουν να δουλέψουν ατομικά ή ομαδικά. Τα αποτελέσματα 
έδειξαν ότι όλοι οι μαθητές ένιωσαν ικανοποίηση από τις προσωπικές τους επιτυχίες μέσα 
από την ομαδική δουλειά αν και παραδέχτηκαν ότι δουλεύοντας σε ομάδες υπήρξαν 
προβλήματα συντονισμού, διαχείρισης χρόνου, παρεμβολή ατομικών προγραμμάτων 
δραστηριοτήτων και δυσκολία εξεύρεσης τόπου συναντήσεων. Ωστόσο, αυτή η έρευνα έχει 
περιορισμένο εύρος λόγω του μικρού δείγματος που χρησιμοποιήθηκε. 

Λέξεις - Κλειδιά: ερευνητικές εργασίες, συνεργατικότητα, αυτοπεποίθηση 

Εισαγωγή 

Υπάρχει εκτενής βιβλιογραφική έρευνα σχετική με ομαδικές ερευνητικές εργασίες. Ωστόσο, 
«πραγματική θεώρηση του τι ακριβώς κάνει την μάθηση πιο αποτελεσματική και αναπτύσσει 
την ικανότητα των μαθητών να μαθαίνουν» δεν έχει συζητηθεί επαρκώς στην βιβλιογραφία 
(Cooke, 2001: 41). 

Η ομαδική εργασία, λόγω της αλληλεπίδρασης των μελών της ομάδας και της 
διαπραγμάτευσης εννοιών, διευκολύνει την εξεύρεση λύσης σε προβλήματα περισσότερο 
απ’ ότι η ατομική εργασία. Ένα παράδειγμα ομαδοσυνεργατικής προσέγγισης είναι η 
πραγματοποίηση ερευνητικών εργασιών ( projects) στα σχολεία (Van den Bossche et al., 
2006), η χρησιμότητα των οποίων είναι ευρέως αναγνωρισμένη στο εκπαιδευτικό πλαίσιο 
για τους εξής λόγους: α) είναι ενεργητική ενασχόληση, σχετική με τα ενδιαφέροντα των 
μαθητών και άρα ενδιαφέρουσα, β) είναι αυτό-κατευθυνόμενη και αυξάνει τις 
επικοινωνιακές τους δεξιότητες (Railsback, 2002). Επιπλέον, ο Newell (2003) προτείνει τη 
χρήση αυθεντικών πηγών και δίνει έμφαση στα ίδια τα προϊόντα που παράγουν οι μαθητές.  
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Ο βασικός σκοπός της μικρής ερευνητικής εργασίας μας ήταν να διερευνηθεί εάν και σε ποιο 
βαθμό μαθητές μεσαίου επιπέδου Αγγλικών (Β1) ενώ επεξεργάζονται υλικό σχετικό με ένα 
θέμα, πιθανόν να επωφελούνται από τη συνεργασία περισσότερο απ’ ότι εάν δούλευαν 
ατομικά. Θα ήταν επίσης ενδιαφέρον να αποκαλυφθεί εάν καλλιεργούν θετικές στάσεις προς 
τους εαυτούς τους, τους συμμαθητές τους και το υλικό που επεξεργάζoνται. Ο δευτερεύων 
στόχος μας ήταν να διερευνηθεί κατά πόσο μαθητές με χαμηλή επίδοση στο μάθημα των 
Αγγλικών θα επιθυμούσαν να εμπλακούν στην διαδικασία. 

Οι απαντήσεις των μαθητών συνελέχθησαν με μία ποσοτική και μία ποιοτική μέθοδο. Πιο 
συγκεκριμένα, με ένα ερωτηματολόγιο και ημιδομημένες συνεντεύξεις. Τα αποτελέσματα 
επιβεβαίωσαν την ερευνητική υπόθεση ότι οι μεσαίου επιπέδου μαθητές επωφελούνται 
περισσότερο από τη συνεργασία για την ολοκλήρωση ενός θέματος ερευνητικής εργασίας 
απ’ ότι δουλεύοντας ατομικά, γεγονός που οφείλεται στις θετικές στάσεις που υιοθετούν 
για τον εαυτό τους, τους συμμαθητές τους και το υλικό το οποίο επεξεργάζονται. 

Θεωρητικό Πλαίσιο 

Ερευνητική Εργασία 

Η μάθηση μέσω Ερευνητικών Εργασιών αναπτύχθηκε για τους εκπαιδευτικούς από τον 
μαθητή του John Dewey, William Heard Kilpatrick στη διακήρυξή του “The Project Method” 
το 1918. Ξεκίνησε σαν ένας κεντρικός άξονας της μάθησης της Δεύτερης Γλώσσας για να 
προωθήσει τις αρχές της μαθητοκεντρικής διδασκαλίας (Fried-Booth, 1986). 

Σύμφωνα με τη φιλοσοφία αυτής της μεθόδου διδασκαλίας, οι μαθητές έχουν ευκαιρίες να 
ανακυκλώσουν χρήσιμο λεξιλόγιο και δεξιότητες εφαρμογής πρότερων γνώσεών τους. 
Καθώς οι μαθητές κινούνται από το ένα στάδιο της μεθόδου στο επόμενο 
ξαναχρησιμοποιώντας τις πληροφορίες τους παραγωγικά, η περιέργεια και το ενδιαφέρον 
τους για το επιλεγμένο θέμα μεγαλώνει και ικανοποιείται. Τα θετικά μαθησιακά 
αποτελέσματα που συνήθως αναφέρονται από την εφαρμογή της μεθόδου είναι η 
αυθεντικότητα των μαθητικών εμπειριών και η χρήση της γλώσσας στην οποία εκτίθενται 
(Beckett & Miller, 2006).  

Επιπλέον, κάθε μαθητής συνειδητοποιεί ότι κατά τη διάρκεια της εργασίας του σε ομάδες 
πρέπει να συνεισφέρει ισόποσα στους γενικούς σκοπούς της ομάδας του αλλά και στους 
επιμέρους, δευτερεύοντες στόχους μιας και θα είναι υπόλογος για το τελικό προϊόν της 
προσπάθειάς τους. Με άλλα λόγια η προσωπική ανάμειξη δίνει το έναυσμα για την 
ενασχόληση με την ερευνητική εργασία (Fried-Booth, 1986: 5). 

Ένα άλλο αξιοσημείωτο μαθησιακό αποτέλεσμα των ερευνητικών εργασιών και πιο 
συγκεκριμένα των αλληλεπιδράσεων των μαθητών είναι το ότι μαθαίνουν να 
κατακερματίζουν προβλήματα και να διαπραγματεύονται λογικές λύσεις, το ‘integration 
learning’ (Skilton et al., 2008: 58). Τα στοιχεία των κοινών στόχων, πηγών και ρόλων 
ανάμεσα στα μέλη των ομάδων, δηλαδή τα στοιχεία της θετικής ‘Reciprocal 
Interdependence’, αφορούν επίσης τις ομαδικές ενέργειες και ανταμείβουν τα μέλη της 
(Skiltonet al., 2008).  
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Ένα παράδειγμα ευρείας εφαρμογής των ερευνητικών εργασιών, οι οποίες προωθούν την 
Κοινωνικογνωστική Θεωρία, είναι ο κεντρικός ρόλος που κατέχουν από το 2009 στις 
σύγχρονες πρακτικές της διδασκαλίας της Αγγλικής Γλώσσας στα σχολικά εγχειρίδια του 
Γυμνασίου. Αναφερόμαστε στα Think Teen!” 1st , 2nd και 3rd Grade of Junior High School, 
Student’s Book και Activity Book, 2009 του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του 
πρώην Παιδαγωγικού Ινστιτούτου ( ΙΕΠ ), τα οποία προωθούν την ερευνητική εργασία στα 
δημόσια σχολεία Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Συνεργατικότητα 

Σύγχρονες μελέτες καταδεικνύουν τη συνεργατικότητα σαν ένα δημοφιλές θέμα όχι μόνο 
στην εκπαίδευση αλλά και στην ψυχολογία και στην επιστήμη της πληροφορικής. Η 
εκπαιδευτική έρευνα έχει προσπαθήσει να καθορίσει υπό ποιες συνθήκες οι συνεργατικές 
διεργασίες προωθούν την μάθηση περισσότερο απ’ ότι οι ατομικές διεργασίες και 
διαδικασίες (Dillenbourg, 1999).  

Η συνεργατική μάθηση ορίζεται ως «μία κατάσταση στην οποία δύο ή περισσότεροι 
άνθρωποι μαθαίνουν ή επιχειρούν να μάθουν κάτι μαζί» (Dillenbourg, 1999:1) και 
χρησιμοποιείται με την παιδαγωγική έννοια στην παρούσα έρευνα. Παραδείγματα 
συνεργατικής μάθησης αποτελούν η δημιουργική γραφή, οι ομαδικές ερευνητικές 
εργασίες, η εξεύρεση κοινής λύσης σε προβληματισμούς, οι αντιπαραθέσεις 
επιχειρηματολογίας (debates) και οι ομάδες μελέτης (Dillenbourg, 1999). 

Πολλοί ερευνητές της συνεργατικής μάθησης έχουν εξετάσει τη θετική επιρροή των 
συνεργατικών μαθησιακών μεθόδων στην επίδοση των μαθητών (Slavin et al., 1985). Τα 
θετικά μαθησιακά αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί περιλαμβάνουν τη 
δημιουργικότητα, την καλλιέργεια γλωσσικών δεξιοτήτων, τις βελτιωμένες συνεργατικές 
και κοινωνικές δεξιότητες και την αυξημένη γνώση των εν λόγω θεματικών κύκλων που 
επεξεργάζονται οι μαθητές (Beckett & Miller, 2006).  

 Αξίζει εδώ να αναφερθεί η επίδραση του μεγέθους της ομάδας στη συνολική μαθησιακή 
επίδοση. Προβλήματα συντονισμού και προγράμματα εξωσχολικών δραστηριοτήτων 
αποτελούν τα συνήθη εμπόδια στις μεγάλες ομάδες. Εμπειρικά και θεωρητικά ερευνητικά 
δεδομένα δείχνουν ότι μέγεθος ομάδας αποτελούμενο από δύο μέλη είναι αρκετό για να 
επωφεληθούν οι μαθητές (Bacon, 2005). 

Δείγμα 

 Ο πληθυσμός της ερευνάς μας ήταν ένα τυχαίο δείγμα 28 μαθητών μίας τάξεως Β’ 
Γυμνασίου Ενδιάμεσου Επιπέδου Αγγλικών (Β1) ηλικίας 13 και 14 ετών ενός δημόσιου 
σχολείου που βρίσκεται στα προάστια της Αθήνας. Δεκατέσσερις μαθητές επέλεξαν να 
εργαστούν ομαδικά και δεκατέσσερις ατομικά. Επεξεργάστηκαν συγκεκριμένα θέματα από 
το βιβλίο τους Think Teen!” 2nd Grade of Junior High School, Student’s Book (2009, 
Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων & Παιδαγωγικό Ινστιτούτο) για χρονικό διάστημα 
ενός μήνα.  
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Οι ερευνητικές εργασίες είχαν το ευρύ θέμα «Κουλτούρες χωρών» βασισμένο στο Κεφάλαιο 
1 ‘Unity in Diversity’ «Ενότητα μέσα από την Ποικιλομορφία» του σχολικού τους εγχειριδίου. 
Οι τίτλοι των ερευνητικών τους εργασιών ήταν ‘Cultures on my street’ ‘ Κουλτούρες από τον 
δρόμο μου’, ‘A song for us’ Ένα τραγούδι για μας’, ‘A famous landmark’ ‘Ένα διάσημο 
ορόσημο’, ’Story competition’ ‘Διαγωνισμός ιστορίας’ και ‘Our multicultural fair’ ‘Το 
πολυεθνικό πανηγύρι μας’. Οι τελικές εργασίες των μαθητών περιελάμβαναν προφορικές 
παρουσιάσεις, συμμετοχή με πόστερ, Powerpoint, φυλλάδια για τους συμμαθητές και τους 
καθηγητές τους, διαφόρων ειδών ασκήσεις, παιχνίδια και ερωτήσεις κατανόησης του 
θέματός τους από το ακροατήριο. 

Συλλογή δεδομένων 

Ερωτηματολόγιο 

Δημιουργήθηκε ένα ημι-δομημένο ερωτηματολόγιο βασισμένο στις κατευθύνσεις του 
βιβλίου “Questionnaires in Second Language Research” (Dörnyei, 2003) που περιείχε 
κλειστού και ανοικτού τύπου ερωτήσεις. 

Οι κλειστού τύπου ερωτήσεις μας έδωσαν πληροφορίες για τα προσωπικά στοιχεία των 
μαθητών αλλά κυρίως για την προσωπική τους ανάμειξη στην ομαδική εργασία με στόχο να 
μελετηθεί η μαθησιακή τους εμπειρία. Οι ανοικτού τύπου ερωτήσεις συμπεριελήφθησαν 
λόγω του ενδιαφέροντός μας για τις στάσεις και τα αισθήματα των μαθητών για την όλη 
διαδικασία της συνεργατικής εργασίας και της πιθανής συνακόλουθης μάθησης. 

Και οι δύο τύποι ερωτήσεων βασίστηκαν στην βιβλιογραφία, η οποία προσδιόρισε μερικά 
βασικά στοιχεία της συνεργασίας συνδυασμένα με χαρακτηριστικά των ερευνητικών 
εργασιών, για να τονιστούν πιθανά θετικά μαθησιακά αποτελέσματα της συνεργατικής 
εργασίας σε αντίθεση με την ατομική εργασία. 

Αποτελέσματα. 

Κλειστού τύπου ερωτήσεις 

Ομαδική ερευνητική εργασία 

Οι μαθητές, οι οποίοι δούλεψαν σε ομάδες, τόνισαν τη σπουδαιότητα του επιμερισμού της 
δουλειάς και την επιθυμία τους να μάθουν κάτι δουλεύοντας μαζί με τους συμμαθητές 
τους. Όλοι ανεξαιρέτως οι μαθητές αφιερώθηκαν στην ολοκλήρωση της εργασίας τους 
αισθανόμενοι ότι είχαν να επιτύχουν έναν κοινό στόχο με τα υπόλοιπα μέλη της ομάδας 
τους, εφαρμόζοντας ομαδικές και κοινωνικές δεξιότητες.  

Για παράδειγμα, παραθέτουμε το ερώτημα 13 του ερωτηματολογίου. Ο Πίνακας 1 αφορά 
το ερώτημα 13 το οποίο περιλαμβάνει τις ακόλουθες προτάσεις: 
1. Αισθάνθηκα ότι ήταν δύσκολο να συντονιστούμε επειδή ήμασταν μεγάλη ομάδα. 
2. Πιθανόν, δύο άτομα να ήταν επαρκή. 
3. Αισθάνθηκα ότι έπρεπε να συνεισφέρω στην ομαδική δουλειά.   
4. Νομίζω ότι οι συμμαθητές μου δεν έκαναν τίποτα   
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5. Βοήθησα τα μέλη της ομάδας μου αλλά εκείνοι δε με βοήθησαν.  
6. Αισθάνθηκα ότι έπρεπε να είμαστε πιο οργανωμένοι.  
7. Το να δουλεύω σε ζεύγη ή ομάδες με κάνει να αισθάνομαι άνετα και σίγουρος για τον 
εαυτό μου. 
8. Αισθάνομαι ότι μπορώ να δουλέψω με άλλες ομάδες τώρα. 

GROUP WORK
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Πίνακας 1: Απόψεις σχετικά με την ομαδική εργασία 

Ο πίνακας 1 απεικονίζει τις γνώμες των μαθητών όσον αφορά την ομαδική εργασία. Ο 
κάθετος άξονας δείχνει τα ποσοστά των μαθητών που απάντησαν το ερωτηματολόγιο και ο 
οριζόντιος άξονας δείχνει τον αριθμό των προτάσεων στο ερώτημα νούμερο 13. Το 
μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού μας (78, 57% , ερώτημα 7) παραδέχτηκε ότι το να 
δουλεύει κανείς σε ζεύγη ή ομάδες τον έκανε να αισθάνεται άνετα και σίγουρος για τον 
εαυτό του, τονώνοντας έτσι την αυτοπεποίθηση και την αυτοεκτίμησή του. Αν και 
εμφανίστηκε συχνά το παράπονο για περισσότερη οργάνωση στην ομαδική εργασία, η 
συνεργασία (π.χ. ισότιμη συνεισφορά στην αναζήτηση, επεξεργασία και προετοιμασία 
υλικού) ήταν έκδηλη όταν οι ομάδες δούλευαν μαζί (64, 28% ερωτήματα 4, 5, 6). Το χαμηλό 
ποσοστό της ερώτησης 1 (μόνο 5%) ίσως θα μπορούσε να θεωρηθεί ένδειξη για την 
προηγούμενη πρόταση. 

Ατομική ερευνητική εργασία 

Οι μαθητές που επέλεξαν να δουλέψουν ατομικά αναγνώρισαν ότι αποκόμισαν ένα γενικό 
όφελος από την ενασχόλησή τους με την ερευνητική εργασία, όπως φαίνεται από τον 
παρακάτω πίνακα.  
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Πίνακας 2: Προσωπικά συναισθήματα που αφορούν την ατομική προσπάθεια 

Ο Πίνακας 2 αφορά το ερώτημα 14 του ερωτηματολογίου το οποίο περιλαμβάνει τις 
ακόλουθες προτάσεις: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Συμπεράσματα 

Τα ερευνητικά δεδομένα κατέδειξαν ότι οι ερευνητικές εργασίες συναρμολογούνται δια 
μέσου διαδικασιών διαπραγμάτευσης, συνδιαλλαγής και ενσωμάτωσης των μελών της 
ομάδας (Skilton et al., 2008). Φαίνεται ότι οι αντιπαραθέσεις των μελών των ομάδων 
συνιστούν ευκαιρίες για πρόοδο (Van den Bossche et al., 2006). Η συνεργατική προσέγγιση 
στην μάθηση επέφερε αποτελέσματα που υποστηρίζουν την προώθηση της μάθησης δια 
μέσου της αλληλεξάρτησης των μαθητών και των τεχνικών ενσωμάτωσης της ομάδας η 
οποία ενθαρρύνει κάθε μαθητή να πετύχει (Skilton et al., 2008). 

 

 
 

1. Αισθάνομαι πιο υπεύθυνος για την μάθησή μου τώρα. 
 
2. Αισθάνομαι ότι μπορώ να ελέγξω την προσωπική μου μάθηση τώρα. 

 
3. Αισθάνομαι ότι έχω ωφεληθεί από την Ερευνητική εργασία. 

 
4. Νομίζω ότι έχω χρησιμοποιήσει όλες μου τις αισθήσεις και δεξιότητες. 

 
5. Αισθάνομαι πιο άνετα με τη χρήση της γλώσσας επειδή έμαθα καινούργιο 

λεξιλόγιο. 
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Κανένα μέλος δεν κατέβαλε λιγότερη προσπάθεια επειδή ήταν μέλος μεγάλης ομάδας 
δηλαδή δεν έδειξε σημάδια “social loafing” (Bacon, 2005: 251), η κατάσταση κατά την 
οποία τα άτομα επιδεικνύουν λιγότερη προσπάθεια όσο αυξάνεται το μέγεθος της ομάδας. 
Όλοι κέρδισαν μοιραζόμενοι γνώση σχετικά με το θέμα της ερευνητικής τους εργασίας, 
αποτέλεσμα που είναι ανάλογο με αυτά που βρήκαν ο Wurdinger et al. (2007). Μάλιστα, 
ακόμη και χαμηλής επίδοσης μαθητές ήταν πρόθυμοι να βρουν κάτι καινοτόμο για τις 
ομάδες τους, ένα παράδειγμα ήταν ένα παιχνίδι που προσφέρθηκε από έναν τέτοιο 
μαθητή. Αυτό μπορεί να οφείλεται βέβαια και στο υποστηρικτικό κλίμα της ομάδας που 
παρέχει στήριξη στα μέλη της. Οι δυσκολίες που μπορεί να προκύψουν από τον συντονισμό 
των προσπαθειών των ομάδων, δηλαδή οι ‘coordination losses’ (Bacon, 2005: 252) και των 
προγραμμάτων εξωσχολικών δραστηριοτήτων, δεν επηρέασαν τις μαθησιακές διαδικασίες 
της ομάδας. Συμπερασματικά, η ομαδική εργασία προωθεί την μάθηση παρά τις δυσκολίες 
που πιθανόν να προκύψουν. 

Τέλος, η συγκεκριμένη έρευνα επιβεβαίωσε ότι η συνεργασία αυξάνει τις ευκαιρίες για 
μάθηση καθώς οι μαθητές εμπλέκονται σε σημαντικές αλληλεπιδράσεις, οι οποίες 
‘πυροδοτούν΄ μηχανισμούς μάθησης (Johnson & Johnson, 1999, Dillenbourg, 1999) αλλά 
δεν παρέχει μαθησιακή εμβάθυνση σε κάποιο θέμα. Οι μαθητές που διάλεξαν να 
δουλέψουν ατομικά έμαθαν πιθανόν περισσότερα για το θέμα τους από την επεξεργασία 
του υλικού και από το να αναζητούν πληροφορίες. Στην πραγματικότητα, οι μαθητές 
πιθανόν να μην μαθαίνουν περισσότερα για ένα θέμα δουλεύοντας ομαδικά αλλά η 
ποιότητα των μαθησιακών εμπειριών της συνεργασίας τους ωφελεί.  

Η διασταύρωση των δεδομένων δηλαδή τα ποσοτικά αποτελέσματα του ερωτηματολογίου 
με τα ποιοτικά αποτελέσματα των συνεντεύξεων (Brown, 2001) πραγματοποιήθηκε, 
ωστόσο, αυτή η έρευνα έχει περιορισμένο εύρος. Χρειάζεται να εφαρμοστούν 
περισσότερες ποιοτικές και ποσοτικές προσεγγίσεις για να καταδείξουν πώς και γιατί 
πολλοί μαθητές επιλέγουν να δουλεύουν ατομικά όταν αποδεδειγμένα έχουν να κερδίσουν 
τόσα πολλά δουλεύοντας συνεργατικά. 
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Ορολογία, κατηγοριοποίηση και χαρακτηριστικά του eLearning  
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Περίληψη 

Η εργασία αυτή ασχολείται με την εννοιολογική προσέγγιση του όρου eLearning και το πώς 
αυτός συνδέεται με άλλες έννοιες. Γίνεται επίσης αναφορά στην κατηγοριοποίησή του και 
στα εργαλεία και στις τεχνολογίες που χρησιμοποιεί. Τέλος, αναφέρονται τα χαρακτηριστι-
κά ενός καλά σχεδιασμένου περιβάλλοντος eLearning και υποδεικνύονται τρόποι υιοθέτη-
σής τους. Σε πολλούς, η μάθηση online ή, όπως πολλοί σήμερα την αποκαλούν, eLearning, 
δίνει την ευκαιρία για συνεχή εκπαίδευση (δια βίου μάθηση) απαλλαγμένη από χωροχρονι-
κές δεσμεύσεις. Η ραγδαία εξέλιξη της ψηφιακής τεχνολογίας έχει καταστήσει το Internet 
ένα ισχυρό, παγκόσμιο, δυναμικό, διαδραστικό, οικονομικό και δημοκρατικό εργαλείο για 
εξ αποστάσεως μάθηση και διδασκαλία. Από τη μελέτη της σημερινής βιβλιογραφίας προ-
κύπτει ότι δεν υπάρχει απόλυτη συμφωνία για τον ορισμό της ηλεκτρονικής μάθησης, υπε-
ρισχύει όμως η άποψη ότι αποτελεί ένα είδος εκπαίδευσης επικεντρωμένης στον εκπαι-
δευόμενο, όπου το μέσο διδασκαλίας βασίζεται στις Τεχνολογίες της Πληροφορίας και της 
Επικοινωνίας και ειδικότερα στις τεχνολογίες του Διαδικτύου. 

Λέξεις - κλειδιά: eLearning, διαδικτυακό περιβάλλον μάθησης, ηλεκτρονική μάθηση,  

Εισαγωγή 

Για να είναι αποτελεσματική μια πλατφόρμα υποστήριξης eLearning, θα πρέπει να επιτρέ-
πει την εγγραφή των χρηστών στο σύστημα (εκπαιδευτικό περιβάλλον), να αποδίδει σε αυ-
τούς ρόλους ανάλογα με την ιδιότητά τους (διαχειριστές, εκπαιδευόμενοι, εκπαιδευτές, 
επισκέπτες, κ.α.) καθώς και να παρέχει όλα τα απαραίτητα εργαλεία με τα οποία οι εκπαι-
δευτές να μπορούν να δημιουργούν, να διαχειρίζονται και να επεξεργάζονται το εκπαιδευ-
τικό υλικό, χωρίς μεγάλη προσπάθεια και σε μικρό χρονικό διάστημα. Ακόμη θα πρέπει να 
διευκολύνει τη διαμοίραση του εκπαιδευτικού υλικού στους εκπαιδευόμενους και στους 
εκπαιδευτές, να παρέχει τα απαραίτητα εργαλεία επικοινωνίας ανάμεσα σε όλους όσους 
συμμετέχουν στην εκπαιδευτική διαδικασία, να παρέχει διαδικασίες αξιολόγησης και να 
είναι προσαρμόσιμη και παραμετροποιήσιμη, που σημαίνει ότι θα πρέπει να χρησιμοποιεί 
ευέλικτες παραμέτρους για τα χαρακτηριστικά των διαφόρων λειτουργιών. Τέλος θα πρέπει 
να παρέχει βοήθεια στους χρήστες, να προωθεί την εξατομικευμένη μάθηση, να υποστηρί-
ζει την ενεργό συμμετοχή των χρηστών του και να προσαρμόζεται στα ιδιαίτερα κοινωνικο-
πολιτισμικά χαρακτηριστικά των εκάστοτε χρηστών. 

Ορισμός του eLearning 

Το πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης είναι υπό εξερεύνηση και μελέτη. Ακολουθούν οι επι-
κρατέστεροι ορισμοί: 
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• eLearning είναι η εφαρμογή των τεχνολογιών των υπολογιστών για την ανάπτυξη της 
διδασκαλίας και της μάθησης (Waterhouse, 2005). 

• eLearning είναι μια καινοτόμος προσέγγιση για τη διάδοση καλοσχεδιασμένων, μαθη-
τοκεντρικών, διαδραστικών μαθησιακών περιβαλλόντων, που απευθύνονται σε όλους, 
οπουδήποτε και οποτεδήποτε (anyone, anywhere, anytime) και χρησιμοποιούν ψηφια-
κές τεχνολογίες παράλληλα με άλλου τύπου εκπαιδευτικό υλικό (Khan, 2005). 

• Το eLearning περιλαμβάνει τη χρήση υπολογιστή ή ηλεκτρονικών συσκευών με σκοπό 
την παροχή εκπαίδευσης ή μαθησιακού υλικού (Stockley, 2005). 

• eLearning είναι η απόκτηση και χρησιμοποίηση γνώσης διανεμημένης κυρίως με ηλε-
κτρονικά μέσα (Waight, Willging και Wentling, 2002). 

• Ηλεκτρονική μάθηση καλείται κάθε μέθοδος εκπαίδευσης με κύριο χαρακτηριστικό ότι 
ο εκπαιδευόμενος διδάσκεται και μαθαίνει χωρίς τη φυσική παρουσία του εκπαιδευτή 
σε κάποια αίθουσα διδασκαλίας, δηλαδή ο εκπαιδευόμενος βρίσκεται απομακρυσμέ-
νος από τον εκπαιδευτή, τόσο στο χώρο όσο και στο χρόνο, παρότι συνεχίζει να καθο-
δηγείται και να εμψυχώνεται από αυτόν μέσω κάποιας μορφής επικοινωνίας μαζί του 
(Πανεπιστήμιο Κρήτης, 2013). 

• eLearning είναι ένας τύπος εκπαίδευσης όπου το μέσο διδασκαλίας είναι οι υπολογι-
στές. Σε κάποιες περιπτώσεις δεν λαμβάνει χώρα καμιά διαπροσωπική αλληλεπίδραση. 
Το πλαίσιο όπου χρησιμοποιείται το eLearning παρουσιάζει ποικιλομορφία. Έτσι, οι ε-
ταιρείες αναφερόμενες στο eLearning εννοούν κυρίως στρατηγικές που χρησιμοποιούν 
το εταιρικό δίκτυο για τη διανομή μαθημάτων στους εργαζόμενους. Στις Η.Π.Α. το 
eLearning ορίζεται ως οργανωμένη διδακτική/μαθησιακή εμπειρία, που χρησιμοποιεί 
κυρίως το Internet για να μεταδοθεί στους εκπαιδευόμενους. Τελευταία, στα περισσό-
τερα Πανεπιστήμια, το eLearning χρησιμοποιείται για να ορίσει μια ειδική μέθοδο πα-
ρακολούθησης προγραμμάτων σπουδών, όπου οι φοιτητές φοιτούν online και σπάνια 
έρχονται σε πρόσωπο με πρόσωπο επαφή με τους καθηγητές (Wikipedia, 2013). 

Ο Marc J. Rosenberg (2001) περιγράφει το eLearning αποδίδοντάς του τρεις ιδιότητες:  

• Είναι δικτυωμένο κι αυτό του επιτρέπει την άμεση ενημέρωση, αποθήκευση, ανάκτηση 
και διανομή των πληροφοριών. Η ιδιότητα αυτή το διαχωρίζει από τα συστήματα μά-
θησης που βασίζονται μόνο σε CD και DVD.  

• Μεταφέρεται στον τελικό χρήστη μέσω ηλεκτρονικού υπολογιστή χρησιμοποιώντας την 
τυπική τεχνολογία του Διαδικτύου που είναι μια παγκόσμια πλατφόρμα διανομής της 
γνώσης.  

• Επικεντρώνεται στην ευρύτερη έννοια της μάθησης και προτείνει μαθησιακές λύσεις 
που ξεπερνούν τα παραδοσιακά παραδείγματα εκπαίδευσης. Η ιδιότητα αυτή διαχωρί-
ζει το eLearning από την εκπαίδευση που βασίζεται σε υπολογιστές (Computer Based 
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Trainning – CBT) καθώς και από την εκπαίδευση που βασίζεται στο διαδίκτυο (Web 
Based Trainning – WBT). Το eLearning στοχεύει στη βελτίωση της απόδοσης. 

Ο όρος eLearning χρησιμοποιήθηκε αρχικά από τον Jay Cross το 1998, ο οποίος όμως αργό-
τερα υποστήριξε ότι το «e» δεν έχει και τόση σημασία και εκείνο που μετράει περισσότερο 
είναι η ίδια η μάθηση (Cross, 2004). Μελέτη του Πανεπιστημίου του Brunswick το 2006, 
επισημαίνει, ότι το eLearning συγκεντρώνει στοιχεία τόσο από την παλαιότερη συμπεριφο-
ριστική θεωρία της μάθησης του Skinner, όσο και από τις πιο σύγχρονες παιδαγωγικές θε-
ωρίες, όπως ο γνωστικός εποικοδομητισμός του Piaget και ο κοινωνικός εποικοδομητισμός 
του Vygotsky (Πανεπιστήμιο Brunswick, 2006).  

Σήμερα ωστόσο, με τη χρήση της τεχνολογίας και των δικτύων αντλούμε τις δεξιότητές μας 
μέσα από το σχηματισμό διασυνδέσεων. Αυτή είναι η βασική ιδέα του «κονεκτιβισμού» 
(connectivism), μιας πιο σύγχρονης θεωρίας της μάθησης, που ενσωματώνει αρχές από τις 
θεωρίες του χάους, των δικτύων, της πολυπλοκότητας και της αυτο – οργάνωσης. Σύμφωνα 
με τον George Siemens (2004), η μάθηση πραγματοποιείται μέσα σε συνδεόμενα σύνολα 
πληροφοριών και οι διασυνδέσεις που μας βοηθούν να μάθουμε περισσότερα, είναι σπου-
δαιότερες από τις ήδη υπάρχουσες γνώσεις μας αλλά και από τις μελλοντικές. Καθώς η 
γνώση αυξάνεται με εκθετικό ρυθμό, η πρόσβαση σε οποιοδήποτε γνωστικό αντικείμενο 
είναι πιο σημαντική από τη μαθησιακή διαδικασία. Στο πεδίο της εκπαίδευσης, η διαπί-
στωση αυτή φαίνεται να λαμβάνεται σοβαρά υπόψη από το eLearning.  

Κατηγορίες και είδη του eLearning 

Οι νέες εξελίξεις στην επιστήμη της μάθησης και στην τεχνολογία παρέχουν τη δυνατότητα 
για δημιουργία καλοσχεδιασμένων μαθησιακών περιβαλλόντων eLearning, που απευθύνο-
νται σε διάφορες κατηγορίες εκπαιδευόμενων. Τα περιβάλλοντα αυτά αποτελούνται από 
διάφορα στοιχεία (components), τα οποία συνεισφέρουν στη δημιουργία χαρακτηριστικών 
(features), που καθιστούν τα περιβάλλοντα ανοικτά (open), ευέλικτα (flexible) και κατανε-
μημένα (distributed) (Khan, 2005). Ωστόσο, κανένα τεχνολογικό εργαλείο που υποστηρίζει 
τη μάθηση δεν προσφέρει από μόνο του όλα τα χαρακτηριστικά που αποδίδουν τις παρα-
πάνω ιδιότητες σε ένα μαθησιακό περιβάλλον (Clark 1983, Jonassen 2005). 

Μια πετυχημένη λοιπόν υλοποίηση ενός προγράμματος eLearning συνδυάζει πολλές κατη-
γορίες – διαφορετικές όψεις - eLearning, οι οποίες είναι (Siemens, 2004):  

Courses (Σειρές μαθημάτων): Πρόκειται για σειρές μαθημάτων που προσφέρονται από ορ-
γανωμένα κέντρα μάθησης. Τα κέντρα αυτά χρησιμοποιούν το ήδη υπάρχον εκπαιδευτικό 
υλικό, στο οποίο προσθέτουν εργαλεία τεχνολογίας πληροφορικής και επικοινωνιών και το 
μεταφέρουν στο διαδίκτυο.  

Informal Learning (Ανεπίσημη μάθηση): Το Informal Learning είναι ίσως η πιο δυναμική και 
ακριβής άποψη του eLearning, ταυτόχρονα όμως και αυτή που συναντάται σπανιότερα. Η 
ανάγκη για πληροφόρηση μας οδηγεί σε μια διαδικασία ανεύρεσης της πληροφορίας πα-
ρόμοια με εκείνη της ανεύρεσης τροφής. Έτσι μηχανές ανεύρεσης πληροφοριών (όπως το 
Google), συνδυάζουν τη χρήση εργαλείων αποθήκευσης πληροφοριών, καθώς και συστή-
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ματα διαχείρισης προσωπικών γνώσεων και στοιχείων (όπως τα Wikis και τα Blogs) παρου-
σιάζοντας αποτελεσματικά πακέτα εργαλείων επεξεργασίας της γνώσης. Σύμφωνα με τον 
Jay Cross (2003), στη δουλειά μαθαίνουμε περισσότερα στο χώρο του διαλείμματος, μέσα 
από την ανεπίσημη πληροφόρηση, απ΄ ότι στην αίθουσα διδασκαλίας. Η επίσημη πληρο-
φόρηση (κύκλοι μαθημάτων, εργαστήρια και online γεγονότα) μας παρέχει μόνο το 10% με 
20% όσων μαθαίνουμε στον εργασιακό μας χώρο. Τα υπόλοιπα τα μαθαίνουμε ρωτώντας 
και παρατηρώντας τους συναδέλφους ή καλώντας τα μενού βοήθειας.  

Blended Learning (Ανάμεικτη μάθηση): Το Blended Learning περιλαμβάνει τόσο την κατα-
πρόσωπο διδασκαλία, όσο και την online μάθηση. Είναι μια μέθοδος που συντελεί στην 
αύξηση της απόδοσης εντός αίθουσας, αλλά και στην αυξημένη πληροφόρηση και συζήτη-
ση έξω από αυτή. Για παράδειγμα η κυκλοφορία ενός νέου προϊόντος μπορεί να παρουσια-
στεί στους υπαλλήλους μιας εταιρείας, μέσω μιας τρίωρης συνεδρίασης και να ακολουθή-
σει online αναζήτηση πηγών και online συζητήσεις για περαιτέρω πληροφόρηση. Η ανάμει-
κτη μάθηση συνδυάζει τα καλύτερα χαρακτηριστικά της αίθουσας και της μάθησης εξ απο-
στάσεως. 

Communities (Κοινότητες μάθησης): Οι online κοινότητες επιτρέπουν την επίκαιρη ενημέ-
ρωση των ενδιαφερόμενων πάνω στην ειδικότητά τους, μέσω διαλόγου με άλλους ενδια-
φερόμενους της ίδιας ειδικότητας. Οι κοινότητες αναζητούν πληροφορίες, αναδεικνύουν 
προβλήματα, βρίσκουν λύσεις και απαντήσεις. Στις περισσότερες περιπτώσεις μια κοινότη-
τα είναι ανοικτή και ελεύθερη (open and free) και το κίνητρο για να συμμετάσχει κάποιος 
είναι καθαρός αλτρουισμός και ανταλλαγή πληροφοριών (Hummel, Burgos, Tattersall, 
Brouns, Kuvers και Koper, 2005). 

Knowledge Management (Διαχείριση Γνώσης): Το Knowledge Management εφαρμόζεται 
από τις επιχειρήσεις κυρίως και περιλαμβάνει τη διαδικασία της αναγνώρισης, ταξινόμησης 
και διάθεσης της γνώσης που παράγεται μέσα από τις καθημερινές δραστηριότητες ενός 
οργανισμού. Συνήθως υπάρχει και ανατροφοδότηση από τους πελάτες. 

Networked Learning (Δίκτυα μάθησης): Ένα δίκτυο μάθησης αποτελεί μια σύνδεση κοινοτή-
των, πηγών και ανθρώπων και αποτελεί το βασικό στοιχείο της προσωπικής διαχείρισης της 
γνώσης. Καθώς τα θέματα μελέτης και ενδιαφέροντος αλλάζουν ραγδαία, η υλοποίηση των 
προσωπικών δικτύων μάθησης δίνει τη δυνατότητα στους ανθρώπους να παραμένουν ενή-
μεροι για τις εξελίξεις που σημειώνονται στους τομείς των ενδιαφερόντων τους. 

Work-based Learning (Μάθηση βασισμένη στην εργασία): Αυτό το είδος του eLearning προ-
σπαθεί να διοχετεύσει θέματα προς μάθηση, όταν ακριβώς γίνονται απαραίτητα από τους 
εργαζόμενους. Για να μπορεί να προσφέρει ένα τέτοιο σύστημα απαιτείται επένδυση για τη 
δημιουργία πόρων, καθώς και για το σχεδιασμό εύχρηστου περιβάλλοντος μάθησης. Πρέ-
πει να λαμβάνονται υπόψη οι καταστάσεις κάτω από τις οποίες ο μαθητευόμενος θα θελή-
σει να εμπλακεί στη μάθηση, πώς θα πρέπει η γνώση να παρουσιαστεί, τι είδους γνώση θα 
αναζητηθεί από τους εμπλεκόμενους ώστε να είναι διαθέσιμη προς ανεύρεση. 

Οι κατηγορίες που αναφέρθηκαν είναι μεν αντιπροσωπευτικές, αλλά δεν είναι οι μόνες που 
συναντούμε στη βιβλιογραφία. Συχνά συναντάμε διαφορετική ορολογία, που στην ουσία 
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αναφέρεται στο ίδιο είδος eLearning. Η αξία της παραπάνω κατηγοριοποίησης του eLearn-
ing βρίσκεται στην διερεύνηση ολόκληρης της αγοράς του τομέα και στην προσπάθεια εν-
σωμάτωσης όσο το δυνατόν περισσότερων αποτελεσματικών λύσεων, κατά την οργάνωση 
ενός εκπαιδευτικού προγράμματος. Άλλωστε, στην έκθεση για το eLearning του Πανεπιστη-
μίου του New Brunswick [10], αναφέρεται ότι, το eLearning δεν αποτελεί νέα κατηγορία της 
μάθησης, αλλά υποκατηγορία της, όπως φαίνεται στο σχήμα 1: 

 

 

 

Σχήμα 1:Το eLearning ως υποκατηγορία της μάθησης 

Σήμερα είναι ευρέως γνωστός ο όρος eLearning 2.0 και αναφέρεται σε νέους τρόπους σκέ-
ψης σχετικά με το eLearning, εμπνευσμένους από την έλευση του Web 2.0. Το eLearning 2.0 
δίνει έμφαση στην κοινωνική μάθηση που πραγματοποιείται μέσω της συνεργασίας και στη 
χρήση κοινωνικού λογισμικού όπως blogs, wikis, podcasts, εικονικές αίθουσες διδασκαλίας. 
Σε αυτό το πλαίσιο τα περιβάλλοντα μάθησης γίνονται προσωπικά , παρέχοντας στο μαθη-
τευόμενο τη δυνατότητα να ελέγξει τη μαθησιακή διαδικασία και να την προσαρμόσει 
στους δικούς του ρυθμούς και στα δικά του ενδιαφέροντα.  

Για να πραγματοποιηθεί η ηλεκτρονική εξ αποστάσεως μάθηση χρειάζονται φυσικά οι εκ-
παιδευόμενοι, αλλά και διάφορα ηλεκτρονικά μέσα, καθώς και μέσα δημιουργίας του μα-
θησιακού περιεχομένου. Επιπλέον, όλα αυτά θα πρέπει να συνεργάζονται στα πλαίσια παι-
δαγωγικών θεωριών μάθησης και στρατηγικών διδασκαλίας. Σύμφωνα με τον Khan (2005), 
μπορούμε να κατατάξουμε τα συστατικά του eLearning στις εξής επτά κατηγορίες, οι οποί-
ες, καθώς η τεχνολογία εξελίσσεται, εμπλουτίζονται συνεχώς με νέα στοιχεία: 
1.Εκπαιδευτικό Σχέδιο (Μαθησιακές θεωρίες και θεωρίες διδασκαλίας, Εκπαιδευτικές 
στρατηγικές και τεχνικές) 2.Πολυμεσικά στοιχεία 3.Εργαλεία Διαδικτύου 4. Ηλεκτρονικοί 
Υπολογιστές και Συσκευές Αποθήκευσης 5. Συνδέσεις και Παροχείς Υπηρεσιών 6. Προγράμ-
ματα Συγγραφής/Διαχείρισης και 7. Εφαρμογές Εξυπηρετητών.  

Τα χαρακτηριστικά ενός καλά σχεδιασμένου περιβάλλοντος eLearning 
και τρόποι υιοθέτησής τους 

Μερικά χαρακτηριστικά που μπορούν να αποδίδονται σε περιβάλλοντα eLearning κατά το 
σχεδιασμό τους, ώστε αυτά τα περιβάλλοντα να πετυχαίνουν τους μαθησιακούς τους στό-
χους, είναι τα εξής: αλληλεπιδραστικότητα, μαθητοκεντρικότητα, άνεση, προσωπική ικανο-
ποίηση, ευχρηστία, online υποστήριξη, αποτελεσματικότητα του κόστους, συνεργατική μά-
θηση, online αξιολόγηση, online αναζήτηση, παγκόσμια προσβασιμότητα, διαπολιτισμική 
αλληλεπίδραση, αμεροληψία, κ.α.  

Στον πίνακα 1, αναλύονται κάποια από τα παραπάνω χαρακτηριστικά ως προς τον τρόπο 
που αυτά μπορούν να ενσωματωθούν σε ένα περιβάλλον eLearning, αλλά και ως προς τον 

Learning eLearning 
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τρόπο που αυτά συμβάλλουν στην «ανοικτότητα», «ευελιξία» και γενικά στην ποιότητα ε-
νός τέτοιου περιβάλλοντος: 

Χαρακτηριστικά 
ενός περιβάλλο-

ντος 
eLearning 

Δομικά στοιχεία 
που συμβάλλουν 

στη δημιουργία του 
χαρακτηριστικού 

Πώς συμβάλλει το χαρακτηριστικό στην ποιότη-
τα του περιβάλλοντος eLearning 

Ευχρηστία Ένα τυποποιημένο 
σύστημα πλοήγησης 
που λειτουργεί με 
δείξιμο και κλικ, α-
πλό περιβάλλον 
διεπαφής χρήστη, 
μηχανές αναζήτη-
σης, υπερσύνδε-
σμοι, κ.α. 

Ένα καλοσχεδιασμένο περιβάλλον μπορεί να 
προβλέπει τις ανάγκες των εκπαιδευομένων και 
να ικανοποιεί τη φυσική τους περιέργεια για εξε-
ρεύνηση του αγνώστου. Τα υπερμέσα δίνουν δυ-
νατότητες για ανακάλυψη πηγών γνώσης που 
ταιριάζουν καλύτερα με τις ατομικές ανάγκες του 
καθενός. Όμως, καθυστερήσεις μεταξύ του κλικ 
του χρήστη και της ανταπόκρισης του συστήματος 
ή άρνηση σύνδεσης και άλλα τεχνικά προβλήμα-
τα, μπορεί να απογοητεύσουν το χρήστη. Ακόμη, 
μια υπερβολικά μεγάλη ποικιλία πηγών μπορεί να 
αποπροσανατολίσει το χρήστη. 

Συνεργατική μά-
θηση 

Εργαλεία Διαδικτύ-
ου, εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός, κοινό-
τητες μάθησης, κ.α. 

Το eLearning δημιουργεί ένα μέσο συνεργασίας, 
συζητήσεων και ανταλλαγής απόψεων. Οι εκπαι-
δευόμενοι δουλεύουν μαζί προς την επίτευξη ε-
νός κοινού μαθησιακού στόχου και αναπτύσσουν 
ταυτόχρονα δεξιότητες επικοινωνίας, κριτικής 
σκέψης, διαπραγμάτευσης, ανάληψης πρωτο-
βουλιών, κ.α. 

Μαθητοκεντρι-
κότητα 

Εργαλεία Διαδικτύ-
ου, εκπαιδευτικός 
σχεδιασμός, προ-
γράμματα συγγρα-
φής, υπερσύνδε-
σμοι, κ.α. 

Το Web περιβάλλον επιτρέπει στους εκπαιδευό-
μενους να συμμετέχουν ενεργά σε συζητήσεις, 
αλλά και να παρακολουθούν από το παρασκήνιο. 
Οι εκπαιδευόμενοι έχουν τον έλεγχο της επιλογής 
μαθησιακού περιεχομένου, του χρόνου και της 
ανατροφοδότησης. Όμως υπάρχει πάντα ο κίνδυ-
νος ο εκπαιδευόμενος να χαθεί στο Web και να 
μην εκπληρωθούν οι προσδοκίες του, γι’ αυτό 
χρειάζεται ισχυρή καθοδηγητική υποστήριξη. 

Πίνακας 1:Χαρακτηριστικά ενός περιβάλλοντος eLearning 

Συμπερασματικά διαπιστώνεται ότι η τεχνολογία από μόνη της μάλλον δεν εγγυάται μια 
καλύτερη μάθηση. Όταν όμως εφαρμόζεται σωστά, μπορεί να επικεντρώσει την προσοχή 
του εκπαιδευόμενου σε ένα στόχο, καθώς και να προσελκύσει αλλά και να διατηρήσει το 
ενδιαφέρον του για το στόχο αυτό. Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών προγραμμάτων eLearn-
ing δίνει νέες δυνατότητες εμπλοκής στη μαθησιακή διαδικασία, σε άτομα, ομάδες, συστή-
ματα και οργανισμούς. Έτσι, μέσω της αλληλεπίδρασης, το πεδίο της ηλεκτρονικής μάθησης 
μπορεί να βελτιώνεται συνεχώς, προσφέροντας νέες ευκαιρίες για γνώση. 
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Παραβολή, μια διαχρονική έννοια, με αντοχή σ’ όλα τα σχολικά χρόνια 
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Περίληψη 

Η παρούσα εισήγηση ασχολείται με την έννοια της παραβολής που συναντάται στην ύλη 
των Μαθηματικών σε περισσότερες από μία τάξεις. Για αυτό το λόγο καθίσταται ιδιαίτερα 
ελκυστική η προσέγγιση της έννοιας της παραβολής με διαφορετικό τρόπο: α) από τον 
κλασσικό παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας και β) από την διαφορετική οπτική γωνία που 
αρμόζει στους μαθητές των διαφορετικών τάξεων. Η παρούσα εισήγηση έχει επίσης και 
κίνητρό της να καταδείξει την σπουδαιότητα της χρήσης των νέων τεχνολογιών στο σύγχρο-
νο σχολείο και την αναγκαιότητα της διαφοροποίησης της κλασσικής διδασκαλίας με νέες 
σύγχρονες, άριστα παιδαγωγικά χρήσιμες μεθόδους. Ο ορισμός της παραβολής, η μελέτη 
της μονοτονίας, η εύρεση των ακρότατων, η ανακλαστική ιδιότητα θα ανιχνευθούν, ανακα-
λυφθούν, παρατηρηθούν μέσω της χρήσης του εκπαιδευτικού λογισμικού GeoGebra και 
τριών φύλλων εργασίας.   

Λέξεις - κλειδιά: Παραβολή, μονοτονία, ακρότατα, ανακλαστική ιδιότητα. 

Εισαγωγή 

Οι προϋποθέσεις κατασκευής και μελέτης της παραβολής, μπορεί να οπτικοποιηθεί και να 
γίνει δυναμική αν η διδασκαλία της υποστηριχθεί από κατάλληλο λογισμικό. Το εκπαιδευ-
τικό λογισμικό διευκολύνει και υποστηρίζει τη μάθηση με χρήση υπολογιστή. Παρέχει στον 
εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να αποκτήσει νέες γνώσεις και μαθησιακές εμπειρίες μέσα 
από τους ήχους, τις εικόνες και τις προσομοιώσεις κινήσεων που περιέχουν τα πακέτα εκ-
παιδευτικού λογισμικού (Ζωγόπουλος, 2005). Το λογισμικό GeoGebra είναι ένα λογισμικό 
για τα μαθηματικά, ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς που ενσωματώνει Άλ-
γεβρα και Γεωμετρία και είναι εύκολο ως προς τη χρήση του. Με το εκπαιδευτικό λογισμικό 
μπορούν να τεθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι και να επιτευχθούν μέσα από την 
επανάληψη σχετικών θεμάτων και την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Η ποιότητα του Εκ-
παιδευτικού Λογισμικού είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για την αξιοποίηση των Τε-
χνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή διαδικασία, καθώς 
επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ για τη δημιουργία 
πλούσιου και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Ενός δυναμικού περιβάλλοντος που 
θα προκαλεί το μαθητή να πειραματίζεται, να δημιουργεί και «να μαθαίνει κάνοντας» 
(Jonassen, 1994). Οι μαθητές θα μπορέσουν να πειραματισθούν και να αναζητήσουν απα-
ντήσεις άμεσα σε ότι τους ζητηθεί. Το λογισμικό θα ενισχύσει την ενεργό συμμετοχή των 
μαθητών και θα τους ενθαρρύνει να εποικοδομήσουν την μάθηση και την κατασκευή νέας 
γνώσης δίνοντας νόημα στην προσωπική κατασκευή και οργάνωση εμπειριών και πειραμα-
τισμού. 
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Το κεφάλαιο «Συναρτήσεις» που διδάσκεται σχεδόν σε όλες τις τάξεις των Γυμνασίων και 
Γενικών Λυκείων μπορεί να αποκτήσει νέα διάσταση κάνοντας χρήση νέων μεθόδων διδα-
σκαλίας βασιζόμενες στις ΤΠΕ. Η εργασία αυτή συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, προ-
τείνοντας μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας για την μελέτη της συνάρτησης της παρα-
βολής με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra. Παρακάτω θα γίνει αναφορά στη δομή και 
στους στόχους του σεναρίου, περιγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας με την παρουσία-
ση κατάλληλων παραδειγμάτων, ασκήσεων και τέλος θα παρουσιαστούν τα συμπεράσμα-
τα.       

Άξονες περιγραφής διδακτικού σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου 

Παραβολή, μια διαχρονική έννοια, με αντοχή σ’ όλα τα σχολικά χρόνια.  

Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 

2 ώρες για κάθε τάξη. 

Ένταξη του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών – προαπαιτούμενες γνώσεις 

Ως προς τα μαθηματικά, οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν:   
• Βασικές έννοιες στις συναρτήσεις 
• Μονοτονία 
• Ακρότατα 
• Βασικές ιδιότητες της παραβολής 

Ως προς την τεχνολογία, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν να χειρίζονται τις βασικές λει-
τουργίες του λογισμικού GeoGebra.  

Διδακτικά προβλήματα: 

Η έρευνα στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών δείχνει ότι οι μαθητές όλων των 
εκπαιδευτικών βαθμίδων αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλη δυσκολία στην κατανόηση βασι-
κών εννοιών. Παρανοήσεις, αδρανής γνώση, λάθη και αντιφάσεις στη λύση ασκήσεων και 
στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων είναι οι κύριες αιτίες της δυσκολίας αυτής (Ζωγόπου-
λος 2001). Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στην εξελιγμένη 
τους μορφή είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό πλαίσιο το οποίο 
παρέχει σημαντικές δυνατότητες για το σχεδιασμό νέου τύπου μαθησιακών δραστηριοτή-
των (Καραμηνάς 2006). Η Άλγεβρα αποτελεί μία περιοχή των μαθηματικών που παρουσιά-
ζει ιδιαίτερες δυσκολίες που σχετίζονται με την κατανόηση των εννοιών της, δυσκολίες που 
αφορούν τόσο τον μαθητή όσο και τον διδάσκοντα. Πού όμως οφείλονται η δυσκολίες αυ-
τές; Ποιά είναι η φύση τους; Ποια εμπόδια καλείται να ξεπεράσει ο μαθητής και πώς η τε-
χνολογία μπορεί να υποστηρίξει την διδασκαλία της; Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι οι ρα-
γδαίες τεχνολογικές εξελίξεις των τελευταίων ετών και η διάδοση των Τεχνολογιών Πληρο-
φορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) έχουν άμεση επίδραση στην εκπαίδευση και μετασχηματί-
ζουν τη δομή, το περιεχόμενο, τους στόχους και όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικα-
σίας. Η αξιοποίηση των παιδαγωγικών χαρακτηριστικών των ΤΠΕ προσφέρει δυνατότητες 
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ριζικών αλλαγών στο πλαίσιο διδασκαλίας και μάθησης, με πιο σημαντική τη δυνατότητα 
μετακίνησης από το δασκαλοκεντρικό σύστημα διδασκαλίας σε ανοικτά περιβάλλοντα, τα 
οποία ευνοούν την ενεργητική, αλληλεπιδραστική και ομαδοσυνεργατική μάθηση (Ζωγο-
πουλος & Τσαγκατάκης, 2010). 

Η Άλγεβρα, μέσα στο τρέχον αναλυτικό πρόγραμμα του σχολείου και τα εγχειρίδια, προ-
βάλλεται ως μία γενίκευση της αριθμητικής και από το σημείο αυτό εμφανίζονται και οι 
πρώτες δυσκολίες. Οι δυνατότητες των ψηφιακών μέσων υποστηρίζουν την διδασκαλία της 
Άλγεβρας μέσα από τα παρακάτω χαρακτηριστικά. 

• Είναι διαδραστικά, δηλαδή αντιδρούν στις ενέργειες του χρήστη 
• Δίνουν την δυνατότητα πολλαπλών συνδεδεμένων αναπαραστάσεων της ίδιας έν-

νοιας 
• Δίνουν την δυνατότητα δυναμικού χειρισμού των αναπαραστάσεων της έννοιας. 
• Δίνουν την δυνατότητα διερεύνησης και πειραματισμού με τις αλγεβρικές έννοιες. 
• Επιτρέπουν την ανάδειξη πολλαπλών πτυχών της ίδιας μαθηματικής έννοιας μέσα 

από τις διαφορετικές λειτουργίες που διαθέτουν (ΙΤΥ, 2010). 

Γνωρίζοντας όλα τα παραπάνω, η παρούσα εργασία βασίζεται στην αντιμετώπιση μιας έν-
νοιας η οποία συναντάται στα βιβλία των Μαθηματικών, σχεδόν του συνόλου των τάξεων, 
του προγράμματος σπουδών της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης. Πρόκειται για την έννοια 
της παραβολής με την οποία οι μαθητές θα έρθουν σε επαφή. Η συγκεκριμένη εργασία έχει 
την δυνατότητα επέκτασης και σε άλλα μαθήματα, όπως η Φυσική στην έννοια της ταχύτη-
τας ή στην Τεχνολογία στην δημιουργία κάποιου διεπιστημονικού project με διαθεματική 
προέκταση. Πληρέστερα εντάσσεται στο μάθημα των Μαθηματικών της Γ΄ Γυμνασίου και 
ειδικότερα στο κεφάλαιο «Συναρτήσεις: y = αx2 και y = αx2+βx+γ, α=0», στο μάθημα της Άλ-
γεβρας της Α΄ Λυκείου και ειδικότερα στο κεφάλαιο «Μελέτη Βασικών Συναρτήσεων: f(x) = 
αx2 και f(x) = αx2+βx+γ, α=0» και στο κεφάλαιο των Μαθηματικών Θετικής και Τεχνολογικής 
Κατεύθυνσης της Β΄ Λυκείου και ειδικότερα στο κεφάλαιο «Κωνικές Τομές, Παραβολή». 
Επειδή η έννοια της παραβολής βρίσκεται στην ύλη συνεχόμενων σχολικών τάξεων του Ελ-
ληνικού εκπαιδευτικού συστήματος, ο μαθητής δεν πρέπει να έχει κάποιες προαπαιτούμε-
νες γνώσεις, εκτός ίσως από τον γενικό ορισμό της συνάρτησης που τον διδάσκεται στην Β΄ 
Γυμνασίου. 

Σκοποί και στόχοι 
 
Η αρχική παρουσίαση του προβλήματος στην τάξη, σε αντίθεση με τη φορμαλιστική σειρά 
του βιβλίου, αλλά και η δυνατότητα για περαιτέρω επεξεργασία και διερεύνηση του στο 
εργαστήριο προκαλεί το ενδιαφέρον των μαθητών και τελικά καταδεικνύεται μια άμεση 
εφαρμογή των μαθηματικών στην πραγματική ζωή. Αυτό το γεγονός από μόνο του αποτελεί 
μια καινοτομία, η οποία ενισχύεται από την δυνατότητα διεπιστημονικής εμπλοκής μεταξύ 
γνωστικών αντικειμένων, με ενδεχόμενη προέκταση διαθεματικής προσέγγισης.  

Στην παρούσα εργασία θα μελετηθούν αυξομειώσεις και μετατοπίσεις (κατακόρυφες –
οριζόντιες) της παραβολής, μελέτη της μονοτονίας και των ακρότατων αυτής και τέλος τη 
μεταφορά της παραβολής από τον άξονα y΄y στον άξονα x΄x με ταυτόχρονη μελέτη της ανα-
κλαστικής ιδιότητας της. Γεγονός που δεν είναι εύκολα υλοποιήσιμο στην τάξη με τα συμ-
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βατικά μέσα διδασκαλίας (τετράδιο, πίνακας). Για τον παραπάνω λόγο κρίνεται  απαραίτη-
τη η χρήση ενός προγράμματος ΤΠΕ (λογισμικό GeoGebra), το οποίο παρέχει τη δυνατότητα 
μεταβολής των διάφορων γραφικών παραστάσεων με τη χρήση των σχετικών του εργαλεί-
ων. Με τον τρόπο αυτό, οι μαθητές έχουν άμεσα αποτελέσματα εφαρμογής του σχεδια-
σμού της σκέψης τους για την επίλυση του δοθέντος προβλήματος, αλλά και των διαφορο-
ποιήσεων του. Αυτή ακριβώς η δυνατότητα του παραπάνω λογισμικού για πολλαπλούς με-
τασχηματισμούς που παρέχεται από τις διάφορες τιμές που δίνονται στους δρομείς, αποδί-
δει μια προστιθέμενη αξία στις δραστηριότητες του εν λόγω σεναρίου. 

Επιπλέον, η προοπτική συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, δεδομένου ότι δουλεύουν σε 
μικρές ομάδες των 2 - 3 ατόμων με κοινό φύλλο εργασίας, προσφέρει μια άλλη διάσταση 
στη διδασκαλία. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να συνεργαστούν, να προβληματισθούν, 
να εκφράσουν διαφορετικές γνώμες και απόψεις και τέλος να προβούν σε συμπεράσματα 
και γενικεύσεις μέσα από τη συμπλήρωση κατάλληλων σχετικών φύλλων εργασίας που θα 
τους δοθούν. Η σχέση, έτσι, δασκάλου – μαθητή παίρνει μια νέα προοπτική, όπως αυτή που 
καταδεικνύει το δάσκαλο ως καθοδηγητή και διευκολυντή στην κατάκτηση της γνώσης από 
το μαθητή. 

Σύμφωνα με σχετικές μελέτες και έρευνες, ο Η/Υ γίνεται εργαλείο έκφρασης, διερεύνησης, 
πειραματισμού και αναζήτησης στα χέρια και τον έλεγχο των μαθητών (Κυνηγός, 1995). Ε-
πίσης σύμφωνα με τις θεωρίες, ότι η μάθηση είναι η διαδικασία δημιουργίας της γνώσης 
(κονστρουκτιβισμός) και ότι η μάθηση είναι το αποτέλεσμα της συμμετοχής σε κοινωνικές 
ομάδες (κοινωνικοπολιτισμικές θεωρίες), οι μαθητές οδηγούνται σταδιακά, μέσα από τις 
ομάδες συνεργασίας, στη δόμηση της μάθησης. Έτσι οι μαθητές θα ανακαλύψουν τις ιδιό-
τητες της παραβολής εποπτικά στην αρχή, σταδιακά θα δομήσουν τα συμπεράσματα τους 
και τελικά θα οδηγηθούν στη δημιουργία συμπερασμάτων και κανόνων. 

Ο Η/Υ λοιπόν δίνει τη δυνατότητα του πειραματισμού, των υποθέσεων και του ελέγχου. Τα 
μαθηματικά πλέον παύουν να είναι στατικά (στο τετράδιο ή στον πίνακα), αλλά παίρνουν 
δυναμική μορφή. Έτσι οι μαθητές βιώνουν «αφαιρετικές» καταστάσεις για να μπορέσουν 
να κατανοήσουν έννοιες δύσκολες. Η έμφαση που δίνεται από τον εκπαιδευτικό στοχεύει 
στην εξερεύνηση και στην πειραματική προσέγγιση. Βοηθός στο ρόλο του εκπαιδευτικού 
γίνεται ο Η/Υ πραγματοποιώντας αριθμητικές και αλγοριθμικές διαδικασίες, δύσκολες και 
δυσεπίλυτες. Ο εκπαιδευτικός έχει τη δυνατότητα της μη ανάλωσής του στις παραπάνω 
διαδικασίες, πραγματοποιώντας τον, ικανό να αναπτύξει και να επεκτείνει τη διδακτική του 
δραστηριότητα. 

Όμως ο Η/Υ δεν μπορεί να αντικαταστήσει την παιδαγωγική διαδικασία. Ο εκπαιδευτικός 
είναι υπεύθυνος για την διεξαγωγή της διδασκαλίας, η οποία μέσω της τεχνολογίας  απο-
βαίνει αποτελεσματικότερη. Για να πραγματοποιηθεί όμως αυτό απαιτούνται 3 ικανότητες 
από μέρους του διδάσκοντα σχετικά με τα Μαθηματικά, την Διδακτική και την Πληροφορι-
κή (Hodgson, 1995). Έτσι η διδασκαλία γίνεται διαφορετική δίνοντας έμφαση σε διαδικασί-
ες που επιτρέπουν την πειραματική προσέγγιση της γνώσης μετατρέποντας τον μαθητή σε 
ερευνητή, μετέχοντας με τον ίδιο τον διδάσκοντα σε μια διαδικασία ενεργούς έρευνας, η 
οποία προάγει την αποτελεσματική διδασκαλία και βελτιώνει την μάθηση (Nicassio, 1995). 
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Σκοπός όλων των παραπάνω είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η πρωτοβουλία στη μάθηση.        

Οργάνωση της τάξης – Διδακτικό συμβόλαιο – Χρήση διδακτικών μέσων 

Χρόνος και Χώρος υλοποίησης. 

Το εν λόγω σενάριο αναφέρεται για ποικίλη εφαρμογή σε περισσότερες της μιας τάξης. Αρ-
χικά εφαρμόζεται στους μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, έπειτα στους μαθητές της Α΄ Λυκείου 
και τέλος στους μαθητές της Β΄ Λυκείου. Αποκτά με τον τρόπο αυτό μια «δια-ταξική» οντό-
τητα, μια χρησιμότητα που ξεπερνά τα στενά όρια μιας τάξης.  

Για την εμπλοκή ενός τμήματος μιας τάξης, από τις προηγούμενες που αναφέρθηκαν απαι-
τούνται δύο διδακτικές ώρες στο εργαστήριο της Πληροφορικής του σχολείου, το οποίο 
είναι πλήρως εξοπλισμένο. Για τις ανάγκες των διδασκαλιών θα χρησιμοποιηθούν οι Η/Υ 
του εργαστηρίου καθώς και ο βιντεοπροβολέας.  

Οι προαπαιτούμενες γνώσεις των μαθητών που πρέπει να υπάρχουν, αφορούν μόνο τους 
μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου, μιας και οι μαθητές των άλλων τάξεων έχουν διδαχθεί με τον 
παρόντα τρόπο διδασκαλίας, την προηγούμενη σχολική χρονιά. Αυτές οι προαπαιτούμενες 
γνώσεις αναφέρονται στην έννοια της συνάρτησης από την Β΄ Γυμνασίου, όπως επίσης και 
της κατασκευής ενός πίνακα τιμών και μιας γραφικής παράστασης σε καρτεσιανό σύστημα 
συντεταγμένων. 

Κοινωνική ενορχήστρωση των μαθητών. 

Έχει γίνει ήδη σχετικός λόγος στο σκεπτικό της δραστηριότητας από παιδαγωγική άποψη, 
αναφορικά με την προηγούμενη αξία. Τώρα θα δοθεί έμφαση στο διαδικαστικό θέμα λει-
τουργίας της. Οι μαθητές δουλεύουν σε ομάδες των 2 - 3 ατόμων με κοινό φύλλο εργασίας, 
ώστε να συνεργάζονται. Φυσικά οι ρόλοι είναι διακριτοί και εναλλασσόμενοι, μιας και η 
κάθε ομάδα έχει μπροστά της ένα φύλλο εργασίας, το οποίο αλληλοσυμπληρώνεται από 
κάθε μαθητή της ομάδας με σκοπό να μην ζημιώνεται κανένα μέλος της ομάδας. 

Διδακτικοί στόχοι. 

Οι μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου θα μπορέσουν να αντιληφθούν την έννοια της παραβολής μέ-
σα από μια άλλη διάσταση, διαφορετική από την προτεινόμενη στο σχολικό εγχειρίδιο (μα-
θησιακοί στόχοι). Θα συντάξουν πίνακα τιμών για τις συναρτήσεις αυτής της μορφής και θα 
κατασκευάσουν γραφικές παραστάσεις στο καρτεσιανό σύστημα συντεταγμένων σύμφωνα 
με τις τιμές του πίνακα. Με αυτό το τρόπο θα έχουν τη δυνατότητα να αποδεσμευθούν από 
τη στατική αναπαράσταση γραφικών παραστάσεων σε τετράδιο – πίνακα. Κατασκευάζο-
ντας και μετασχηματίζοντας τις διάφορες γραφικές παραστάσεις από μόνοι τους (χρηστικοί 
στόχοι) αποζημιώνονται βλέποντας τις αντίστοιχες γραφικές παραστάσεις να τις σχηματίζει 
και ο Η/Υ επαληθεύοντας έτσι τις υποθέσεις που έχουν ήδη κάνει. Αντιλαμβάνονται με αυ-
τό τον τρόπο, εποπτικά, την ελάχιστη – μέγιστη τιμή της συνάρτησης, τις συμμετρίες που 
δημιουργούνται, τα κοινά σημεία με τους άξονες και τέλος τη χρησιμότητα και χρηστικότη-
τα των συντελεστών α, β και γ οι οποίοι λόγω των αυτόματων υπολογιστικών και σχεδιαστι-
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κών διαδικασιών που παρέχει το λογισμικό, παίρνουν διάφορες τιμές, δίνοντας τη δυνατό-
τητα πειραματισμού και έρευνας στους μαθητές. 

Οι μαθητές της Α΄ Λυκείου θα μπορέσουν να διαπιστώσουν τη μεταβολή των τιμών της συ-
νάρτησης y = αx2 σε σχέση με τη μεταβολή της ανεξάρτητης μεταβλητής x, για τα διάφορα 
είδη της μονοτονίας της παραπάνω συνάρτησης, να διαπιστώσουν και να υπολογίσουν τις 
ακραίες τιμές (ακρότατα) των διάφορων τύπων συναρτήσεων, μεταβάλλοντας την τιμή του 
συντελεστή α, μέσω της εύκολης και ταχύτατης μετακίνησης του αντίστοιχου δρομέα του 
λογισμικού. Επίσης με την εμπλοκή τους στη δραστηριότητα νιώθουν ευχαριστημένοι από 
αυτή την ενασχόληση τους, έτσι ώστε να διαμορφώσουν θετική στάση απέναντι στη διδα-
σκαλία των μαθηματικών. 

Τέλος οι μαθητές της Β΄ Λυκείου έχουν τη δυνατότητα να συσχετίσουν τη γραφική παρά-
σταση μιας συνάρτησης, όπως αυτή που διαπραγματευόμαστε, με την έννοια του γεωμε-
τρικού τόπου. Έννοια που αποτελεί δυσνόητο «σκόπελο» για πολλούς μαθητές. Επίσης έ-
χουν τη δυνατότητα να εντοπίσουν ένα εύκολο τρόπο χάραξης μιας εφαπτομένης σε μια 
παραβολή και τέλος να καταλάβουν και να βιώσουν μέσα από τις δυνατότητες του λογισμι-
κού που χρησιμοποιούμε την ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής. Δυνατότητα που δεν 
είναι δυνατόν να παρασχεθεί μέσα από τη κλασσική διαδικασία διδασκαλίας (τετράδιο - 
πίνακας). Μέσα από την εφαρμογή αυτή, οι μαθητές αντιλαμβάνονται την χρηστικότητα 
των μαθηματικών, όχι σαν απλό μάθημα του σχολείου που δεν έχει καμία κοινωνική προέ-
κταση, αλλά σαν μια δημιουργία που μπορεί να τους χρησιμεύσει στο μέλλον. 

Για τους μαθητές όλων των τάξεων, διαμέσου αυτής της διαδικασίας, επιτυγχάνονται και οι 
κοινωνικοπολιτισμικοί στόχοι μέσα από την ομαδοσυνεργατική εργασία, δηλαδή τη συνερ-
γασία μεταξύ των μαθητών αλλά και μεταξύ εκπαιδευτικού - μαθητή. Ο διδάσκοντας με 
ερωτήσεις και κατάλληλα διαμορφωμένες εργασίες (Φύλλα Εργασίας) που δίνει στους μα-
θητές, τους υποστηρίζει στη διαδικασία επίλυσης του προβλήματος. Το αποτέλεσμα είναι 
να υπάρχει πραγματική διάδραση στο πλαίσιο της κοινωνικής αλληλεπίδρασης των εμπλε-
κόμενων μαθητών - εκπαιδευτικών. 

Περιγραφή – αιτιολόγηση διδακτικού σεναρίου 

Σχέδια Δράσης: 

Γ΄ Γυμνασίου: Στην αρχή γίνεται υπενθύμιση γνώσεων από την Β΄ Γυμνασίου χρησιμοποιώ-
ντας την δημιουργία σχέσεων μεταξύ δύο μεταβλητών (συνάρτηση) και απεικόνιση των 
ζευγών των τιμών των μεταβλητών από τον πίνακα τιμών στο σύστημα των αξόνων. Η προ-
σπάθεια εντοπίζεται στη πλήρη κατανόηση της χάραξης της γραφικής παράστασης και τη 
συσχέτιση της με τον τύπο της συνάρτησης. Μέσα από την εικόνα της γραφικής παράστα-
σης επιδιώκουμε (μαθησιακοί στόχοι) να κατανοήσουν οι μαθητές τις συμμετρίες που ε-
φαρμόζονται, τις μικρότερες και μεγαλύτερες τιμές (ακρότατες τιμές), χρησιμοποιώντας το 
εργαλείο του λογισμικού (δρομέας α), αλλάζοντας με ευκολία και ταχύτητα τους τύπους 
των συναρτήσεων, όπως οι y = 2x2, y = -2x2, y = 0,5x2 και y = -0,5x2. Από την παραπάνω δια-
δικασία οι μαθητές προβαίνουν στη παρατήρηση για το πώς συμπεριφέρεται η συνάρτηση 
σχετικά με την απόσταση της από τον άξονα y΄y. Μέσα από αυτή την ερευνητική διαδικασία 
οι μαθητές καταλήγουν στη δημιουργία κατάλληλου συμπεράσματος και στην εξαγωγή κα-
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τάλληλου κανόνα (χρηστικοί στόχοι). Τέλος δημιουργούμε τις γραφικές παραστάσεις των 
συναρτήσεων y = x2, y = x2+2, y= (x-2)2 και y = x2-4x+3. Ο απώτερος στόχος της συγκεκριμέ-
νης διαδικασίας είναι η εύρεση των κοινών σημείων των παραπάνω συναρτήσεων με τους 
άξονες x΄x και y΄y. Η εννοιολογική συσχέτιση των τιμών αυτών με τις ρίζες των αντίστοιχων 
εξισώσεων δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να κατανοήσουν κάποιες δυσνόητες έννοιες 
και να τους αναδείξει μια άλλη οπτική για την επίλυση των εξισώσεων που έχουν ήδη διδα-
χθεί σε μικρότερες τάξεις. Με όλα τα παραπάνω η χάραξη των γραφικών παραστάσεων 
λαμβάνει πλέον το χαρακτήρα ενός διασκεδαστικού και δημιουργικού παιγνιδιού κάνοντας 
ορθή χρήση των εργαλείων των νέων τεχνολογιών. Αναδεικνύεται η μεγάλη χρηστικότητα 
του Η/Υ, σαν χρήσιμο εργαλείο για την διδασκαλία και την διαφοροποιεί από τον κλασσικό 
και πολλές φορές μονότονο τρόπο. 

Α΄ Λυκείου: Δημιουργούμε τη γραφική παράσταση y=αx2, (α<0) και προσπαθούμε να εξε-
ρευνήσουμε την έννοια της μονοτονίας και των ακραίων τιμών (ακρότατα) της παραπάνω 
συνάρτησης. Μετακινούμε, μέσω του λογισμικού που χρησιμοποιούμε, το σημείο Μ που 
βρίσκεται στον άξονα x΄x (η μετακίνηση του γίνεται πάντα από αριστερά προς τα δεξιά). Η 
απεικόνιση του σημείου Μ πάνω στη γραφική παράσταση, σημείο Κ, δείχνει την πορεία των 
τιμών της μεταβλητής y σε σχέση με τις τιμές της μεταβλητής x. Πιο συγκεκριμένα όταν η 
μεταβλητή x παίρνει αρνητικές τιμές (δηλαδή αρχίζει το σημείο Μ να παίρνει ολοένα και 
μεγαλύτερες τιμές), τότε η μεταβλητή y αρχίζει να δραστηριοποιείται κατά αντίστοιχο τρό-
πο (δηλαδή το σημείο Κ ολοένα αυξάνεται και αυτό). Όταν όμως η μεταβλητή x μπαίνει στο 
πεδίο των θετικών αριθμών, τότε οι τιμές της μεταβλητής y αρχίζουν και μειώνονται. Αντί-
στοιχα όταν η τιμή α της συνάρτησης γίνει θετική (α>0) και εκτελώντας την ίδια διαδικασία, 
οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να παρατηρήσουν αντίθετα αποτελέσματα. Δηλαδή όσο 
οι τιμές της μεταβλητής x αυξάνουν τόσο οι τιμές της μεταβλητής y αλλάζουν, μειώνονται 
στην αρχή και αυξάνονται στη συνέχεια, ακολουθώντας την προηγούμενη διαδικασία. Εύ-
κολα οι μαθητές αντιλαμβάνονται και εξάγουν συμπεράσματα για το πώς μεταβάλλονται οι 
τιμές των μεταβλητών x και y στις διάφορες περιπτώσεις. Επίσης οι μαθητές έχουν τη δυνα-
τότητα να εξάγουν παρόμοια συμπεράσματα, με εύκολο και ταχύτατο τρόπο (εκμεταλλευ-
όμενοι τις δυνατότητες του λογισμικού), αλλάζοντας τις τιμές του δρομέα α και λαμβάνο-
ντας έτσι διάφορους τύπους συναρτήσεων. Στο σημείο αυτό αναδεικνύεται και η μεγάλη 
χρησιμότητα του Η/Υ που παράλληλα με τη διδασκαλία του εκπαιδευτικού συμπληρώνουν 
την μάθηση του μαθητή. Τέλος ζητείται από τους μαθητές να επεξεργαστούν το ερευνητικό 
ερώτημα, για κάθε περίπτωση συνάρτησης που συνάντησαν παραπάνω, πως συμπεριφέ-
ρονται οι μεταβλητές x και y όταν x=0. Ο συγκεκριμένος μαθησιακός στόχος είναι οι ακραίες 
τιμές που παίρνει η συνάρτηση y=αx2 για κάθε τιμή του α και η ονομασία των τιμών αυτών. 

Β΄ Λυκείου: Η νέα γνώση που θα διαπραγματευτούμε στη Β΄ Λυκείου είναι η έννοια του 
γεωμετρικού τόπου. Μια έννοια που οι μαθητές δεν έχουν έρθει σε επαφή και η σχολική 
βιβλιογραφία είναι ελλιπής. Δημιουργούμε ένα σταθερό σημείο Ε και μια ευθεία ε. Το πρώ-
το ερευνητικό ερώτημα προς τους μαθητές είναι αν μπορούν να δημιουργήσουν ένα σύνο-
λο σημείων που να ισαπέχουν από το Ε και την ευθεία ε. Έχοντας από προηγούμενες τάξεις 
γνωρίσει την έννοια της μεσοκάθετης, οι μαθητές εύκολα θα δώσουν αυτή την απάντηση. 
Όμως μέσα από τη χρήση του Η/Υ και του κατάλληλου λογισμικού, γίνεται εύκολα αντιλη-
πτό ότι αυτή την ιδιότητα την έχει μόνο ένα σημείο της μεσοκάθετης. Άρα πρέπει να κατα-
λήξουμε στο συμπέρασμα ότι δεν υπάρχουν άλλα; Οι μαθητές με την συνεισφορά του εκ-

2133

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



παιδευτικού, κάνοντας διάφορες εικασίες και προσπαθώντας μέσα από ομαδοσυνεργατι-
κές τακτικές, καταλήγουν ότι τα ζητούμενα σημεία πρέπει να βρίσκονται σε κάποιο κύκλο 
με κέντρο το σημείο Ε και οποιαδήποτε ακτίνα α. Όλα όμως τα σημεία των κύκλων θα απέ-
χουν και από την ευθεία ε την ίδια απόσταση α; Η απάντηση έρχεται εύκολα τώρα όταν με 
τη βοήθεια του λογισμικού και τη σωστή καθοδήγηση του εκπαιδευτικού, οι μαθητές φέρ-
νοντας κάθετες προς την ευθεία ε οι οποίες τέμνουν τον υφιστάμενο κύκλο, υπολογίζουν 
τις αποστάσεις αυτές. Εξάγουν το συμπέρασμα ότι σε κάθε τέτοιο κύκλο τα ζητούμενα ση-
μεία θα είναι μόνο δύο. Αλλάζοντας τώρα τις τιμές της ακτίνας α, μέσα από ένα κατάλληλο 
δρομέα του λογισμικού, υπολογίζουν και άλλα τέτοια σημεία. Άρα καταλήγουν στο συμπέ-
ρασμα ότι αυτός είναι ο ζητούμενος γεωμετρικός τόπος, γεγονός που επαληθεύει ο Η/Υ χα-
ράσσοντας την κατάλληλη γραφική παράσταση, που δεν είναι άλλος από μια παραβολή. 
Στη συνέχεια θεωρούμε δύο οποιαδήποτε σημεία της παραβολής και κατασκευάζουμε την 
ευθεία που διέρχεται από τα δύο αυτά σημεία. Μετακινώντας το ένα από τα δύο σημεία, 
μέσω λογισμικού, μέχρι να συμπέσουν, παρατηρούμε την κίνηση της προηγούμενης ευθεί-
ας. Η τελική της μορφή είναι αυτή που έχει ένα κοινό σημείο με την παραβολή, δηλαδή πα-
ρουσιάζουμε την έννοια της εφαπτομένης. Με μαθηματικές ενέργειες - πράξεις υπολογί-
ζουμε την εξίσωσή της. Τέλος κάθε παράλληλη ευθεία προς τον άξονα συμμετρίας της πα-
ραβολής που την τέμνει στο σημείο επαφής, διαπιστώνεται μέσω του Η/Υ ότι ανακλάται και 
εστιάζεται στο αρχικό σημείο Ε. Η διαπίστωση μετατρέπεται σε κανόνα όταν για διαφορετι-
κές τιμές του οδηγού p, σχηματίζουμε διαφορετικούς τύπους παραβολών, μέσω του λογι-
σμικού και του Η/Υ.  

Φύλλα εργασίας 

1ο φύλλο εργασίας (Γ΄ Γυμνασίου) 
Κατασκευή γραφικής παράστασης παραβολής 
Ανοίξτε το αρχείο: ΣΥΝ_y=ax^2.ggb  
1. Να σημειώσετε την σχέση μεταξύ δυο μεταβλητών x και y, όταν ο δεύτερος είναι 
ίσος με το διπλάσιο τετράγωνο του πρώτου  
…………………………………………………………………………………………………………………………………..  
2.  Όταν η μεταβλητή x της παραπάνω σχέσης (συνάρτηση), παίρνει τις παρακάτω τι-
μές του πίνακα που ακολουθεί, ποιες αντίστοιχες τιμές παίρνει η μεταβλητή y; Συμπληρώ-
στε κατάλληλα τον πίνακα που ακολουθεί. 
 

x 0 1/2 1 3/2 2 

y      
 

Πίνακας 1 

3. Τοποθετήστε τα ζεύγη του πίνακα 1 στην εικόνα 1 και χαράξτε την γραμμή που 
διέρχεται από τα σημεία αυτά. 
        Η γραμμή που σχεδιάσατε είναι ευθεία ή καμπύλη; 
      ………………………………………………………………….. 
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4. Ακολουθήστε τα ίδια βήματα συμπληρώνοντας τον επόμενο πίνακα για την ίδια 
σχέση μεταξύ των x και y και σχεδιάστε την νέα γραμμή μεταξύ των νέων σημείων στο ίδιο 
σύστημα αξόνων.  

x 0 -1/2 -1 -3/2 -2 
y      

 

Πίνακας 2 

 

Εικόνα 1 

5. Η πλήρης γραφική παράσταση είναι μια καμπύλη που ονομάζεται ……………………… 
6. Ποια είναι η σχέση μεταξύ των σημείων που έχετε ήδη σχεδιάσει; Τι ρόλο παίζει ο 
άξονας y΄y για τα σημεία αυτά. Τι είναι το σημείο με συντεταγμένες (0,0) για την γραφική 
παράσταση; ………………………………………………………………………………………………. 
       ………………………………………………………………………………………………………………………….......... 

7. Μπορείτε να επαναλάβετε την ίδια διαδικασία για την συνάρτηση 22y x= − και να 

την σχεδιάσετε στο παραπάνω σύστημα αξόνων. Τι σχέση έχει η νέα γραφική παράσταση 
με την προηγούμενη; …………………………………………………………………………....... 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

8. Ανοίξτε το αρχείο: ΣΥΝ_y=ax^2.ggb και από την γραμμή εισαγωγής κάντε εισαγω γή 

των συναρτήσεων 2 2 2 21 1,   ,   ,   
2 2

y x y x y x y x= = = − = − , χρωματίστε με διαφορετικό 

χρώμα της γραφικές παραστάσεις των συναρτήσεων. Ύστερα μετακινήστε τον δρομέα a στις 
θέσεις 1, ½, -1, -1/2. Τι παρατηρείτε; 
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Εικόνα 2: ΣΥΝ_y=ax^2  
 

9. Ανοίξτε το αρχείο ΣΥΝ_ΠΑΡΑΒ.ggb κάντε εισαγωγή των αντιστοίχων συναρτήσεων 
και στη συνέχεια συμπληρώστε τον παρακάτω πίνακα: 
 

χ - 2  0 1 - 1  2 
2y x=       

2y x 2= +       
2y (x 2)= −       

2y x 4x 3= − +       

Πίνακας 3 
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Εικόνα 3: ΣΥΝ_ΠΑΡΑΒ 

2ο φύλλο εργασίας (Α΄ Λυκείου) 

Μελέτη Μονοτονίας και Ακρότατων της συνάρτησης: 2y x= α  

Ανοίξτε το αρχείο: ΜΟΝ_ΠΑΡΑΒ.ggb  
 

 
 

Εικόνα 4: ΜΟΝ_ΠΑΡΑΒ 
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 Έχουμε ήδη χαράξει τη γραφική παράσταση της συνάρτησης 2y x= α . Μετακινώντας τον 

δρομέα χ, μετακινείτε το σημείο Μ που βρίσκεται πάνω στον x’x άξονα και το σημείο Κ που 
βρίσκεται πάνω στην γραφική παράσταση της παραβολής.  
Μπορούμε να παρατηρήσουμε την αλλαγή των τιμών των συντεταγμένων των σημείων Μ 
και Κ αντίστοιχα. 
Πιο συγκεκριμένα:  

1. Όταν ο δρομέας a>0 και ο δρομέας χ μετακινείται από αριστερά προς τα δεξιά, τότε 
το σημείο Κ «κατεβαίνει – ανεβαίνει» ή «ανεβαίνει – κατεβαίνει» την γραφική πα-
ράσταση της παραβολής; Υπογραμμίστε την σωστή απάντηση. 

2. Για τις τιμές του y’y άξονα τι παρατηρείτε; …………………………………………………………….   
3. Το σημείο καμπής πως λέγεται; ………………………………………………………………………………. 
4. Όταν λέμε ότι η παραβολή παρουσιάζει «ελάχιστο» τι ακριβώς εννοούμε; 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………..  
5. Όταν ο δρομέας a<0 και ο δρομέας χ μετακινείται από αριστερά προς τα δεξιά, τότε 

το σημείο Κ «κατεβαίνει – ανεβαίνει» ή «ανεβαίνει – κατεβαίνει» την γραφική πα-
ράσταση της παραβολής; Υπογραμμίστε την σωστή απάντηση. 

6. Οι τεταγμένες του σημείου Κ πως σχετίζονται με την κίνηση του; ….……….……………. 
7. Το σημείο καμπής πως λέγεται; ………………………………………………………………………………. 
8. Όταν λέμε ότι η παραβολή παρουσιάζει «μέγιστο» τι ακριβώς εννοούμε; 
……………………………………………………………………………………………………………..…………………..   
9. Πως λέγεται ο y’y άξονας; ……………………………………………..……………………………………… 
10. Για την γραφική παράσταση μιας παραβολής, ο άξονας x’x είναι ………………………. 
………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 
3ο φύλλο εργασίας (Β΄ Λυκείου) 
Η παραβολή ως γεωμετρικός τόπος, εφαπτομένη αυτής και η ανακλαστική της ιδιότητα. 
Ανοίξτε το αρχείο: ΓΕΩΜ_ΤΟΠΟΣ_ΠΑΡΑΒ.ggb  
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Εικόνα 5: ΓΕΩΜ_ΤΟΠΟΣ_ΠΑΡΑΒ 

1. Να κατασκευάσετε την παραβολή με εστία Ε(1,0) και διευθετούσα δ: 
1
2

x = −  και 

βρείτε τις συντεταγμένες του σημείου Α της παραβολής που ισαπέχει από την εστία 
της παραβολής και την ευθεία δ.  

2. Επαληθεύστε τα παραπάνω, ανοίγοντας το παραπάνω αρχείο. 
3. Μετακινώντας τον δρομέα p βρείτε τον γεωμετρικό τόπο των σημείων του επιπέ-

δου που ισαπέχουν από το σημείο Ε και την ευθεία δ. 
4. Να φέρετε την εφαπτομένη της παραβολής στο σημείο Α και να βρείτε την εξίσωσή 

της. …………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………..  

5. Τι γνωρίζετε για την ανακλαστική ιδιότητα της παραβολής; ………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Ανοίξτε το αρχείο ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ_ΠΑΡΑΒ.ggb και ελέγξτε τα παραπάνω. 
 

 
 

Εικόνα 6: ΑΝΑΚΛΑΣΤΙΚΗ_ΠΑΡΑΒ 

Προτάσεις για περαιτέρω δραστηριότητες – προτεινόμενες εργασίες - επέκταση 

Η ανακλαστική ιδιότητα μας δίνει το ερέθισμα να επεκτείνουμε τις γνώσεις μας από τα 
Μαθηματικά και σε άλλες κοινωνικές πτυχές. Μια σημαντική κατεύθυνση είναι η εκμετάλ-
λευση αυτής της ιδιότητας της παραβολής, κατασκευάζοντας παραβολικά κάτοπτρα, τα ο-
ποία με κάποιο μηχανικό τρόπο θα έχουν την δυνατότητα περιστροφής τους, να τοποθετη-
θούν σε μια περιοχή όπου θα δέχονται τις ακτίνες του ήλιου και θα τις προσανατολίζουν σε 
μια εστία που θα αποθηκεύει την ενέργεια τους. 

Προστιθέμενη αξία 
Ολοκληρώνοντας το παραπάνω εκπαιδευτικό σενάριο στην τάξη διαπιστώνουμε τελικά ότι: 
Η προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας με εποπτικά μέσα βοηθάει πάρα πολύ. Το προτεινό-
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μενο εκπαιδευτικό σενάριο δεν αποτελεί μόνο μια καινοτομία στο παραδοσιακό πλαίσιο 
διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας των Μαθηματικών αλλά φιλοδοξεί να έχει και 
ευρύτερες επιρροές. Φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αλλαγή – βελτίωση της στάσης των μα-
θητών απέναντι στα Μαθηματικά. Οι μαθητές αναμένεται να συνειδητοποιήσουν ότι τα 
Μαθηματικά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης και μάλιστα κάθε μαθητής 
μπορεί να δοκιμάσει στο πλαίσιο αυτό τις δικές του ιδέες και να καταλήξει στα δικά του 
συμπεράσματα τα οποία πρέπει να έχουν την ανάλογη κοινωνική αποδοχή στα πλαίσια της 
τάξης και την επιστημονική τεκμηρίωση. Η χρήση των τεχνολογικών εργαλείων αναμένεται 
να διευκολύνει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η εμπλοκή των μαθητών με ένα α-
νοικτό πρόβλημα που απαιτεί διερεύνηση και πειραματισμό είναι διαπιστωμένο ότι ενι-
σχύει από τη μεριά τους την δημιουργία εικασιών και τον έλεγχό τους, την διατύπωση κα-
νόνων και γενικεύσεων, την αξιοποίηση ποικιλίας γνώσεων και εμπειριών μέσω των οποίων 
αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος (ΙΤΥ, 2010). Οι μαθητές και των τριών 
τάξεων, ξεχωριστά για κάθε μία, αντιμετώπισαν με πιο πρόσφορο τρόπο τη νέα γνώση που 
αναζητούσαμε να τους μεταδώσουμε. Βίωσαν οι ίδιοι την δική τους ενεργή συμμετοχή στη 
δημιουργία του μαθήματος και τελικά στην εξαγωγή συμπερασμάτων και κατάλληλων κα-
νόνων. Τέλος, αποχωρώντας από τάξη με την λήξη κάθε διδακτικής ώρας, παρατηρούσαμε 
στο βλέμμα τους την ικανοποίηση του ότι δεν είχαν το ρόλο του απλού θεατή σ’ ένα παλιο-
μοδίτικο και δυσνόητο έργο. 
Οι μαθησιακοί – γνωστικοί στόχοι επετεύχθησαν, δίνοντας στα Μαθηματικά μια νέα διά-
σταση, ως ένα μάθημα με δυναμική μορφή πλέον και όχι στατική. Η υλοποίηση της διδα-
σκαλίας των Μαθηματικών με την βοήθεια των ΤΠΕ, παρέχει τελικά την πειραματική και 
ερευνητική προσέγγιση της γνώσης, χωρίς να χάνει την παιδαγωγική της αξία. 
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Παρουσίαση εκπαιδευτικού σεναρίου με θέμα «Οι θάλασσές μας» 

Νικολάου Αλεξάνδρα  
Νηπιαγωγός- MEd 

alenikola@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το Εκπαιδευτικό σενάριο με τίτλο: «Οι θάλασσές 
μας» το οποίο υλοποιήθηκε στο 3ο Νηπιαγωγείο Λουτρακίου Κορινθίας τη χρονική περίοδο 
8/5/2014 – 13/6/2014. Είναι συμβατό με το Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Προγραμμάτων 
Σπουδών (Δ.Ε.Π.Π.Σ) για το Νηπιαγωγείο και περιλαμβάνει δραστηριότητες Γλώσσας, Μελέ-
της Περιβάλλοντος, Δημιουργίας και Έκφρασης και Πληροφορικής. Τα παιδιά εξοικειώθη-
καν με τις βασικές λειτουργίες και τις ποικίλες χρήσεις του Η/Υ με απώτερο σκοπό την εσω-
τερίκευσή του ως εργαλείο ανακάλυψης, δημιουργίας, έκφρασης και επικοινωνίας. Πρόκει-
ται για μια διαθεματική προσέγγιση του θέματος κατά την οποία τα παιδιά της προσχολικής 
αγωγής ήρθαν σε επαφή με διάφορα λογισμικά και πειραματίστηκαν με τις ποικίλες δυνα-
τότητες των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και Επικοινωνίας στο σχολικό – εκπαιδευτικό 
πλαίσιο.  

Λέξεις - κλειδιά: Διαθεματικό Ενιαίο Πλαίσιο Σπουδών, Εκπαιδευτικό σενάριο, Τεχνολογίες 
της Πληροφορίας και Επικοινωνίας  

Εισαγωγή 

Η επιλογή του θέματος του εκπαιδευτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκε στη βάση των εν-
διαφερόντων των παιδιών τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή καθώς και της γεωγραφικής θέ-
σης της πόλης στην οποία βρίσκεται το σχολείο. Τα παιδιά του τμήματος του νηπιαγωγείου 
στο οποίο υλοποιήθηκε το εκπαιδευτικό σενάριο ήταν εξοικειωμένα με τον Η/Υ εφόσον 
από την αρχή του σχολικού έτους υπήρχε διαμορφωμένη η γωνιά του Η/Υ στην οποία τα 
παιδιά πήγαιναν είτε κατά τη διεξαγωγή των ελεύθερων δραστηριοτήτων, είτε μετά από 
παρακίνηση της νηπιαγωγού για διεξαγωγή συγκεκριμένης δραστηριότητας, όπως παρακο-
λούθηση παρουσίασης, αναζήτηση πληροφοριών στο διαδίκτυο, κ.α. 

Η υλοποίηση του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Στο πλαίσιο του εν λόγω εκπαιδευτικού σεναρίου πραγματοποιήθηκαν 6 διδακτικές παρεμ-
βάσεις με χρήση των Νέων Τεχνολογιών και χρησιμοποιήθηκαν διάφορα λογισμικά. Η υλι-
κοτεχνική υποδομή που χρησιμοποιήθηκε περιελάμβανε 3 Η/Υ ( ένας στη γωνιά του Η/Υ 
μέσα στην αίθουσα διδασκαλίας, ένας στο γραφείο διδασκόντων και ο φορητός Η/Υ της 
νηπιαγωγού), ένας προβολέας (της νηπιαγωγού), ένας σαρωτής, σύνδεση στο διαδίκτυο και 
μια ψηφιακή φωτογραφική μηχανή (της νηπιαγωγού). Παράλληλα υλοποιούνταν και συμ-
βατικές-παραδοσιακές δραστηριότητες σχετικές με το θέμα είτε ανά ομάδες στις διάφορες 
γωνιές είτε από το σύνολο των νηπίων, όπως ακρόαση σχετικού βιβλίου, κατασκευές, κο-
λάζ, ζωγραφική σε χαρτί, κ.α. Η παρούσα ανακοίνωση εστιάζει και αναδεικνύει τις 6 διδα-
κτικές παρεμβάσεις που υλοποιήθηκαν με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών.  
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Οι στόχοι και των 6 διδακτικών παρεμβάσεων, ως προς τη χρήση των νέων τεχνολογιών α-
ναφορικά με τα παιδιά συνοψίζονται στους εξής: 

• Να χειρίζονται ικανοποιητικά το πληκτρολόγιο προκειμένου να γράψουν έννοιες 
σχετικές με το θέμα (Kidspiration) 

• Να χειρίζονται το ποντίκι ώστε να επιτύχουν να μεταφέρουν εικόνες από έναν φά-
κελο στο περιβάλλον του λογισμικού Kidspiration 

• Να «παίζουν» με τα εργαλεία ελεύθερης σχεδίασης (μολύβι, πινέλο, σπρέι κ.λ.π.) 
και τα έτοιμα γεωμετρικά σχήματα και σφραγίδες και να κάνουν τις δικές τους συν-
θέσεις (Tuxpaint). 

• Να γνωρίσουν τη δυνατότητα της ψηφιοποίησης μέσω της διαδικασίας της σάρω-
σης των έργων ζωγραφικής τους 

• Να ταυτίσουν τον Η/Υ με ένα εργαλείο που μπορεί να χρησιμοποιηθεί: α) για την 
παραγωγή μιας διαφορετικής (ψηφιακής) μορφής τέχνης (Tuxpaint), β) ως ηλεκτρο-
νική βιβλιοθήκη, από την οποία τους δίνεται η δυνατότητα να δουν και να ακού-
σουν ένα βιβλίο (Μικρός Αναγνώστης), γ) για την παραγωγή ψηφιακού παιχνιδιού 
(Jigsaw Platinum), δ) για την άμεση επικοινωνία μεταξύ των ανθρώπων (αποστολή e 
mail), ε) για την αναζήτηση μουσικών έργων (Διαδίκτυο- Youtube) 

1η Διδακτική Παρέμβαση: Δημιουργία εννοιολογικού χάρτη με θέμα «Οι θάλασσές μας» 

Συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας 

Χαρτογράφηση εννοιών σχετικών με το θέμα «Οι θάλασσές μας». Ανάδυση εννοιών και κα-
ταγραφή τους από τους μαθητές καθώς και αναζήτηση σχετικών εικόνων στο διαδίκτυο και 
τοποθέτησή τους στον εννοιολογικό χάρτη με το λογισμικό Kidspiration. Αρχικά πραγματο-
ποιήθηκε καταιγισμός ιδεών στη γωνιά της παρεούλας το πρωί. Η νηπιαγωγός κατέγραψε 
σε ένα μεγάλο χαρτί τις ιδέες των παιδιών βάζοντας σε κύκλο στο κέντρο το θέμα «Οι θά-
λασσές μας» και μετά εξακτίνωσε τις ιδέες τους, κατά τη γνωστή στα παιδιά πρακτική. Στη 
συνέχεια άνοιξε το λογισμικό Kidspiration και έδειξε στα παιδιά κάποιες από τις δυνατότη-
τές του, επικεντρώνοντας στη δημιουργία του εννοιολογικού χάρτη. Η νηπιαγωγός έβαζε τα 
συννεφάκια και τα παιδιά εκ περιτροπής έγραφαν τις λέξεις με αντιγραφή από τον εννοιο-
λογικό χάρτη που είχαν δημιουργήσει στο χαρτί. Ύστερα ακολούθησε η εισαγωγή εικόνων 
από το Διαδίκτυο με σκοπό να γίνει ο εννοιολογικός χάρτης περισσότερο ελκυστικός. Τα 
παιδιά πληκτρολογούσαν την αντίστοιχη λέξη στη μηχανή αναζήτησης Google, έβρισκαν την 
εικόνα που τους άρεσε και με τη μέθοδο «σύρε κι άσε» τοποθέτησαν τις εικόνες σε έναν 
φάκελο που είχε δημιουργήσει η νηπιαγωγός . Ύστερα έχοντας ανοίξει το kidspiration και το 
φάκελο με τις εικόνες σε παράθεση, τα παιδιά τοποθέτησαν τις εικόνες στις αντίστοιχες 
λέξεις και δημιουργήθηκε ένας εννοιολογικός χάρτης με εικόνες και λέξεις (Εικόνα 1). Ο 
χάρτης εκτυπώθηκε και αναρτήθηκε στον τοίχο στη γωνιά του Η/Υ.  
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           Εικόνα 1               Εικόνα 2 

Σε επόμενη μέρα και μετά από συζήτηση στη γωνιά της παρεούλας τα παιδιά ανέφεραν 
ονόματα από παραλίες της περιοχής του Λουτρακίου με τις οποίες δημιουργήθηκε και 2ο 
εννοιολογικός χάρτης με την ίδια μεθοδολογία που ακολουθήθηκε και για τη δημιουργία 
του 1ου (Εικόνα 2).  

2η Διδακτική Παρέμβαση Ζωγραφίζουμε τη θάλασσα 

Συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας 

Τα παιδιά ήταν εξοικειωμένα με το πρόγραμμα Tux Paint από την αρχή του σχολικού έτους. 
Χρησιμοποιούσαν το πρόγραμμα κατά την ελεύθερη ενασχόλησή τους στη γωνιά του Η/Υ, 
είχαν πειραματιστεί με τις δυνατότητες του προγράμματος και είχαν δημιουργήσει πλήθος 
ψηφιακών ζωγραφιών. Όταν ζητήθηκε από τη νηπιαγωγό να δημιουργήσουν τα παιδιά ζω-
γραφιές σχετικές με το θέμα « Οι Θάλασσές μας» στο Tux Paint, εκείνα με μεγάλη προθυμία 
ανταποκρίθηκαν και δημιούργησαν τα ψηφιακά έργα τέχνης τους.  

  

Όπως καταδεικνύεται και από το παραπάνω ενδεικτικό φωτογραφικό υλικό, τα παιδιά σχε-
δίασαν ζωγραφιές σχετικές με τη θάλασσα συνδυάζοντας τις σφραγίδες που προσφέρονται 
από το λογισμικό με το δικό τους πρωτότυπο σχέδιο. Τα παιδιά έψαξαν, βρήκαν και τοπο-
θέτησαν τις σφραγίδες μέσα στη ζωγραφιά τους, προσαρμόζοντάς τες στο μέγεθος που ή-
θελαν μέσα από το ειδικό εικονίδιο.  

3η Διδακτική Παρέμβαση: Προβολή του διαδικτυακού παραμυθιού «Ξένοι στο Αιγαίο» 

Συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας 
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Προβολή, θέαση και ακρόαση του διαδικτυακού παραμυθιού «Ξένοι στο Αιγαίο» μέσω του 
δικτυακού τόπου «Ο Μικρός Αναγνώστης». Η νηπιαγωγός πρότεινε στα παιδιά να δουν και 
να ακούσουν ένα ψηφιακό βιβλίο σχετικό με τις θάλασσες μέσα από το διαδίκτυο και συ-
γκεκριμένα από τον δικτυακό τόπο «Ο Μικρός Αναγνώστης». Αφού η νηπιαγωγός σύνδεσε 
τον φορητό Η/Υ και το προβολικό μηχάνημα, τα παιδιά βοήθησαν στην οργάνωση της τάξης 
έτσι ώστε όλοι να έχουν οπτική πρόσβαση στο πανί. Αρχικά η νηπιαγωγός ζήτησε από ένα 
παιδί να ανοίξει τη μηχανή αναζήτησης Google από την επιφάνεια εργασίας του Η/Υ και 
μέσω αυτής ζητήθηκε από άλλο παιδί να αντιγράψει τη φράση «Μικρός Αναγνώστης». Στο 
περιβάλλον του «Μικρού Αναγνώστη» η νηπιαγωγός περιηγήθηκε στους τίτλους των ενοτή-
των και εξήγησε συνοπτικά στα παιδιά τι περιελάμβανε η κάθε μία. Στη συνέχεια πήγε στην 
ενότητα «Να σου πω μια ιστορία» από την οποία επέλεξε το βιβλίο της Σμύρω Μιχαήλ με 
τίτλο «Ξένοι στο Αιγαίο». 

   

Η νηπιαγωγός έδειξε στα παιδιά τον τρόπο να γυρίζουν τις σελίδες του ψηφιακού βιβλίου. 
Επιλέχθηκε με κλήρωση ένα παιδί να γυρίζει τις σελίδες του βιβλίου και η προβολή ξεκίνη-
σε. 

4η Διδακτική Παρέμβαση: Δημιουργία παζλ 

Συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας 

Δημιουργία παζλ από σχέδιο ζωγραφικής που δημιούργησαν τα παιδιά σε χαρτί, σάρωσαν 
και εισήγαγαν στο λογισμικό Jigsaw Platinum. 

Αρχικά τα παιδιά ζωγράφισαν σε χαρτί Α4 με μαρκαδόρους ζωγραφιές σχετικές με τη θά-
λασσα. Στη συνέχεια η νηπιαγωγός τους εξήγησε ότι αυτές τις ζωγραφιές θα μπορούσαν να 
τις μετατρέψουν σε ψηφιακό παζλ στο λογισμικό Jigsaw Platinum το οποίο ήδη γνώριζαν 
κατά την ενασχόλησή τους στις ελεύθερες δραστηριότητες στη γωνιά του Η/Υ. Η νηπιαγω-
γός οδήγησε τα παιδιά στο γραφείο του νηπιαγωγείου όπου βρίσκεται άλλος Η/Υ στον ο-
ποίο είναι εγκατεστημένη η συσκευή του σαρωτή. Τα παιδιά καλούνταν ένα ένα από τη νη-
πιαγωγό να τοποθετήσουν τη ζωγραφιά τους στον σαρωτή. Μόλις άκουγαν τον χαρακτηρι-
στικό ήχο της σάρωσης και έβλεπαν τη ζωγραφιά τους στην οθόνη του Η/Υ πληκτρολογού-
σαν το όνομά τους για να αποθηκευτεί η ζωγραφιά τους σε φάκελο που είχε δημιουργήσει 
η νηπιαγωγός. 
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 Αφού ολοκληρώθηκε η διαδικασία της σάρωσης η νηπιαγωγός πήρε τον φάκελο από το 
Η/Υ του γραφείου χρησιμοποιώντας το φλασάκι της και τον εγκατέστησε στον Η/Υ της τά-
ξης. Κάλεσε ένα παιδί να ανοίξει το Jigsaw Platinum και το κατεύθυνε δίνοντας τις κατάλλη-
λες οδηγίες να πάρει την εικόνα του, διαβάζοντας το όνομά του στον φάκελο και να δη-
μιουργήσει το δικό του παζλ. Το ίδιο έγινε και με τα υπόλοιπα παιδιά. Τα παιδιά ενθουσιά-
στηκαν και έπαιξαν με τα παζλ που είχαν τα ίδια δημιουργήσει. 

5η Διδακτική Παρέμβαση: Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος σε συγγραφέα 

Συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας 

Τα παιδιά ζωγράφισαν ζωγραφιές με μαρκαδόρους σε χαρτί Α4 με αφορμή το βιβλίο «Ο 
τριγωνοψαρούλης στη χώρα των παράξενων ψαριών», τις έστειλαν στο ηλεκτρονικό ταχυ-
δρομείο του συγγραφέα και χάρηκαν με την απάντησή του. 

Η νηπιαγωγός διάβασε στη γωνιά της παρεούλας το βιβλίο «Ο Τριγωνοψαρούλης στη χώρα 
των παράξενων ψαριών» του Βαγγέλη Ηλιόπουλου. Μετά την αφήγηση και αφού τα παιδιά 
εκφράστηκαν και αντάλλαξαν τις απόψεις τους σχετικά με την ιστορία που άκουσαν , η νη-
πιαγωγός τους πρότεινε να ζωγραφίσουν με αφορμή τη συγκεκριμένη ιστορία. Τα παιδιά 
ζωγράφισαν σε χαρτί Α4 με μαρκαδόρους.  

  

Την επόμενη μέρα η νηπιαγωγός πρότεινε στα παιδιά να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του 
συγγραφέα Βαγγέλη Ηλιόπουλου για να τον γνωρίσουν καλύτερα. Τα παιδιά με χαρά περι-
ηγήθηκαν στην πολύ ενδιαφέρουσα ιστοσελίδα του συγγραφέα. 
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Η νηπιαγωγός πρότεινε στα παιδιά αν ήθελαν να στείλουν τις ζωγραφιές που είχαν ζωγρα-
φίσει στον κ Ηλιόπουλο. Εκείνα με πολλή χαρά σάρωσαν τις ζωγραφιές τους, ένα ένα τη 
δική του, στη συνέχεια η νηπιαγωγός δημιούργησε έναν φάκελο που ονόμασε Τριγωνοψα-
ρούλη και κάλεσε τα παιδιά να μεταφέρουν τις ζωγραφιές τους στον φάκελο με τη μέθοδο 
«σύρε κι άσε». Αφού είχαν μετακινηθεί όλες οι ζωγραφιές στο φάκελο, η νηπιαγωγός βρήκε 
την ηλεκτρονική διεύθυνση του συγγραφέα, άνοιξε το ηλεκτρονικό ταχυδρομείο του νηπια-
γωγείου επισύναψε τον φάκελο με τις ζωγραφιές και ζήτησε από τα παιδιά τις ιδέες τους 
για το μήνυμα που θα έστελναν στον κ. Ηλιόπουλο. Αφού ειπώθηκαν και ακούστηκαν 
πολλές ιδέες η νηπιαγωγός σύνταξε το μήνυμα και το απέστειλε στο ηλεκτρονικό ταχυδρο-
μείο του συγγραφέα. Η απάντηση του Κ Ηλιόπουλου υπήρξε άμεση και ζεστή και χαροποί-
ησε ιδιαίτερα τα παιδιά! 

 

6η Διδακτική Παρέμβαση: Αναζήτηση τραγουδιών με θέμα τη θάλασσα 

Συνοπτική παρουσίαση της δραστηριότητας 

Αναζήτηση τραγουδιών σχετικών με τη θάλασσα μέσω του Youtube. 

 Η νηπιαγωγός αρχικά συζήτησε με τα παιδιά στη γωνιά της παρεούλας για τραγούδια σχε-
τικά με τη θάλασσα. Ύστερα πρότεινε στα παιδιά να αναζητήσουν τραγούδια μέσα από το 
διαδίκτυο με σκοπό να τα ακούσουν και να δουν την ψηφιακή ταινία που συνοδεύει το κα-
θένα. Αφού η νηπιαγωγός σύνδεσε τον φορητό Η/Υ και το προβολικό μηχάνημα, τα παιδιά 
βοήθησαν στην οργάνωση της τάξης έτσι ώστε όλοι να έχουν οπτική πρόσβαση στο πανί. 
Αρχικά η νηπιαγωγός ζήτησε από ένα παιδί να ανοίξει τη μηχανή αναζήτησης Google από 
την επιφάνεια εργασίας του Η/Υ. Η νηπιαγωγός άνοιξε το δικτυακό τόπο Youtube και στη 
συνέχεια ζήτησε από ένα άλλο παιδί να γράψει τη λέξη «ΘΑΛΑΣΣΑ» ώστε να εμφανιστούν 
όλα τα σχετικά τραγούδια. Τα παιδιά περιηγήθηκαν στον κατάλογο του Youtube και επέλε-
γαν τα τραγούδια που ήθελαν να ακούσουν και να δουν. 
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Τα παιδιά απόλαυσαν την παρακολούθηση 
τραγουδιών από το Youtube. 

 

Αξιολόγηση 

Το εν λόγω εκπαιδευτικό σενάριο αξιολογούνταν καθ όλη τη διάρκεια υλοποίησής του με 
σκοπό να εντοπιστούν πιθανές αδυναμίες και προβλήματα ώστε να πραγματοποιηθούν οι 
απαραίτητες διορθωτικές παρεμβάσεις. Η υλικοτεχνική υποδομή που χρησιμοποιήθηκε 
ήταν απόλυτα επαρκής για τις ανάγκες της διεξαγωγής του σεναρίου και τα παιδιά ήταν 
πάντα πρόθυμα να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες. Συζητούσαν, αντάλλασσαν 
απόψεις σχετικά με όσα κατάφερναν να πραγματοποιήσουν και πολλές φορές βοηθούσαν 
το ένα παιδί το άλλο υποδεικνύοντας το σωστό τρόπο. Οι περισσότερες δραστηριότητες του 
σεναρίου τα ενθουσίασαν και το ενδιαφέρον τους για την ενασχόλησή τους με τον Η/Υ με-
γιστοποιήθηκε.  

Συμπεράσματα 

Θεωρούμε ότι οι νέες τεχνολογίες αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της σύγχρονης διδα-
κτικής μεθοδολογίας. Η ενσωμάτωσή τους στην εκπαιδευτική καθημερινότητα του νηπια-
γωγείου συμβάλλει στον εκσυγχρονισμό της διδασκαλίας ενώ ταυτόχρονα δημιουργεί ένα 
περισσότερο ελκυστικό παιδαγωγικό πλαίσιο για τα παιδιά, συνδυασμένο πάντα και με τις 
συμβατικές –παραδοσιακές εκπαιδευτικές μεθόδους. Για να επιτευχθεί αυτό στην προσχο-
λική αγωγή απαιτείται η καθολική επιμόρφωση των νηπιαγωγών στις νέες τεχνολογίες με 
τον ταυτόχρονο εξοπλισμό όλων των νηπιαγωγείων με την απαραίτητη υλικοτεχνική υπο-
δομή.  
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Ηλιόπουλος, Β., (2006) Ο Τριγωνοψαρούλης στη χώρα των παράξενων ψαριών, Αθήνα: Πα-
τάκης. 
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Πειραματικός υπολογισμός της επιτάχυνσης g της βαρύτητας με χρήση του φαινομένου 
της επαγωγής και λογισμικού επεξεργασίας ήχου 

Λάζος Παναγιώτης  
MSc Φυσικός, φωτογράφος, εκπαιδευτικός στο Μαράσλειο Λύκειο 

taklazos@gmail.com 

Περίληψη 

Η εργασία που ακολουθεί παρουσιάζει μια εργαστηριακή άσκηση στην οποία υπολογίζεται 
η επιτάχυνση g της βαρύτητας. Ένας μαγνήτης αφήνεται να εκτελέσει ελεύθερη πτώση μέ-
σα σε δύο πηνία κατάλληλα συνδεδεμένα με ηλεκτρονικό υπολογιστή. Με τη βοήθεια ε-
λεύθερου λογισμικού επεξεργασίας ήχου και λογισμικού υπολογιστικών φύλλων γίνεται 
συλλογή και στη συνέχεια κατάλληλη επεξεργασία των πειραματικών δεδομένων με τελικό 
αποτέλεσμα τον υπολογισμό της επιτάχυνσης g  της βαρύτητας. Η όλη διαδικασία οδηγεί 
στην καλύτερη κατανόηση του φυσικού φαινομένου και κατά συνέπεια μπορεί να φανεί ι-
διαίτερα χρήσιμη στη σχετική διδασκαλία.  

Λέξεις - κλειδιά: Πειραματική διάταξη, υπολογισμός επιτάχυνσης g της βαρύτητας, ελεύθε-
ρη πτώση, πηνία, επαγωγή, μαγνήτης, Audacity. 

Εισαγωγή 

Ο πειραματικός υπολογισμός της επιτάχυνσης g της βαρύτητας είναι ένα από τα πιο κλασι-
κά πειράματα στην εκπαιδευτική διαδικασία. Δεν είναι, λοιπόν, τυχαίος ο μεγάλος αριθμός 
παραλλαγών που έχουν αναπτυχθεί στο πέρασμα του χρόνου.  

Σε μια από τις σχετικά λιγότερο γνωστές παραλλαγές ένας μαγνήτης αφήνεται να εκτελέσει 
ελεύθερη πτώση διερχόμενος από ένα ή περισσότερα πηνία. Η μεταβολή της μαγνητικής 
ροής που διέρχεται από τη διατομή των πηνίων δημιουργεί τάση από επαγωγή στα άκρα 
των πηνίων, τα οποία έχουν συνδεθεί στην είσοδο παλμογράφου. Η τάση καταγράφεται 
στον παλμογράφο και από τη μελέτη της σχετικής καμπύλης είναι δυνατόν να υπολογιστεί 
το χρονικό διάστημα στο οποίο ο μαγνήτης διήνυσε συγκεκριμένη και γνωστή κατακόρυφη 
απόσταση.  Στην περίπτωση δύο πηνίων και με γνωστά τα μεγέθη απόσταση h ανάμεσα στα 
πηνία και αντίστοιχο χρόνο t υπολογίζεται εύκολα η επιτάχυνση g της βαρύτητας από τη 

σχέση:  2

2
t
hg =  

Στην παραλλαγή της διάταξης που προτείνει η παρούσα εργασία ο παλμογράφος υποκαθί-
σταται από έναν υπολογιστή στον οποίον έχει εγκατασταθεί το ελεύθερο πρόγραμμα επε-
ξεργασίας ήχου Audacity. Τα πλεονεκτήματα της συγκεκριμένης πρότασης είναι προφανή. 
Το κόστος των παλμογράφων είναι αρκετά υψηλό, ενώ ταυτόχρονα πρόκειται για αρκετά 
εξειδικευμένες συσκευές. Ακόμα και αν το εργαστήριο διαθέτει παλμογράφους (όπως συμ-
βαίνει στα περισσότερα λύκεια), η χρήση τους προϋποθέτει αρκετή εξοικείωση, άρα διδα-
κτικό χρόνο, και κάτι τέτοιο συνιστάται μόνο στην περίπτωση που θα γίνει γενικότερη και 
εκτενής χρήση του παλμογράφου. Τέλος, οι παλμογράφοι είναι στη διάθεση των μαθητών 
μόνο στις λίγες ώρες που έχουν πρόσβαση στο εργαστήριο. 
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Αντίθετα, σήμερα οι υπολογιστές υπάρχουν σχεδόν σε κάθε σπίτι όπως και στο σχολικό ερ-
γαστήριο φυσικών επιστημών και οι μαθητές είναι σε μεγάλο βαθμό εξοικειωμένοι με τη 
χρήση τους. Το απαραίτητο λογισμικό είναι δωρεάν και η χρήση του μαθαίνεται σε ελάχι-
στο χρόνο. Κατά συνέπεια με μηδενικό κόστος και αμελητέα προσπάθεια οι μαθητές απο-
κτούν πρόσβαση σε μια ισχυρή, ενδιαφέρουσα και αξιοποιήσιμη πειραματική διάταξη. Επι-
πλέον, είναι δυνατόν να κατασκευάσουν τα δικά τους πηνία με απλό σύρμα και να εκτελέ-
σουν με έναν απλό μαγνήτη το πείραμα στο σπίτι τους στα πλαίσια εργασίας για το μάθημα 
ή μιας διερευνητικής εργασίας. 

Λογισμικό επεξεργασίας ήχου Audacity 

Το λογισμικό Audacity είναι ένα ελεύθερο ημιεπαγγελματικό λογισμικό επεξεργασίας ήχου. 
Προσφέρει πληθώρα επιλογών επεξεργασίας ήχου από τις οποίες χρειαζόμαστε μόνο τις 
επιλογές εγγραφής ήχου από μικρόφωνο. Το Audacity καταγράφει ήχο με προεπιλεγμένο 
ρυθμό δειγματοληψίας 44100 Hz (με δυνατότητα επέκτασης στα 96000 Hz) και αυτό το κα-
θιστά ένα εξαιρετικό εργαλείο για τον υπολογισμό χρονικών διαστημάτων. Στην είσοδο του 
μικρόφωνου στον υπολογιστή μπορεί να συνδεθεί οποιοδήποτε σήμα, αρκεί να ληφθούν 
μέτρα προστασίας της κάρτας ήχου για ισχυρά σήματα. Κάτι τέτοιο δεν είναι αναγκαίο στην 
προτεινόμενη διάταξη καθώς δεν αναπτύσσεται στα πηνία τάση από επαγωγή μεγαλύτερη 
από 2 Volt. 

Ο περιορισμός που θέτει το Audacity σε πειραματικές διατάξεις στις οποίες υποκαθιστά έ-
ναν παλμογράφο είναι η δυσκολία στην βαθμονόμηση του σήματος. Το λογισμικό «θεωρεί» 
πως καταγράφει ήχο και η βαθμονόμηση είναι σε dB. Είναι δυνατόν να γίνει βαθμονόμηση 
αλλά αφενός μια τέτοια διαδικασία θα καταργούσε την απλότητα –βασικό πλεονέκτημα της 
προτεινόμενης διάταξης- αφετέρου δεν είναι απαραίτητο κάτι τέτοιο αφού εκείνο που μας 
ενδιαφέρει είναι μόνο η μέτρηση του χρόνου. 

Πρέπει να τονίσουμε πως το Audacity, όπως και κάθε λογισμικό επεξεργασίας ήχου, όταν 
δέχεται τάση στην είσοδο δεν καταγράφει την τιμή της τάσης αλλά τον ρυθμό μεταβολής 
της (δηλαδή την πρώτη παράγωγο της τάσης). Για παράδειγμα, αν συνδεθεί μια συνεχής 
τάση η καταγραφή θα είναι μηδενική. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα η καμπύλη στο Audacity 
να είναι διαφορετική από την αντίστοιχη που θα έδινε ένας παλμογράφος, ο οποίος κατα-
γράφει την τιμή της τάσης.  

Πειραματική διάταξη 

Τα υλικά που χρειάζονται για την πειραματική διάταξη είναι τα ακόλουθα: 
Δύο πηνία 300 σπειρών, ένας μαγνήτης (κατά προτίμηση από Νεοδύμιο λόγω μικρού μεγέ-
θους), δύο βάσεις από χυτοσίδηρο (ΓE.010.0), δύο αεροστάθμες, δύο μεταλλικές ράβδοι 
0.80 m (ΓΕ.030.3), δύο μεταλλικές ράβδοι 0.30 m (ΓΕ.030.1), τέσσερεις σύνδεσμοι περι-
στρεφόμενοι (ΓΕ.025.0), μία μετροταινία και καλώδια και ηλεκτρονικός υπολογιστής με ε-
γκατεστημένο το λογισμικό Audacity ή άλλο ανάλογο.  

Στο σχήμα 1 παρουσιάζεται η βασική ιδέα της διάταξης και στο φύλλο εργασίας η πραγμα-
τική διάταξη. Τοποθετούμε τα δύο πηνία στις κατάλληλες θέσεις και τα συνδέουμε σε σει-
ρά. Το ελεύθερο άκρο από κάθε πηνίο συνδέεται στην είσοδο του μικρόφωνου στον υπο-
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λογιστή. Είναι σημαντικό να μην υπάρχει κανένα αντικείμενο που έλκει τον μαγνήτη σε α-
πόσταση μικρότερη των 5cm από τη νοητή ευθεία που ενώνει τα δύο πηνία ώστε να μην 
επηρεάζεται η κίνηση του μαγνήτη. Αυτή είναι η αιτία που στερεώνουμε το πάνω πηνίο πά-
νω στις αεροστάθμες. Προφανώς, οι μαθητές μπορούν θαυμάσια να σκεφτούν εναλλακτι-
κές λύσεις στερέωσης του πηνίου. 

Για να μπορέσουμε να ταυτίσουμε εύκολα την τελική θέση του μαγνήτη με το διάγραμμα 
που θα δούμε στο Audacity, τοποθετούμε το κάτω πηνίο σε τέτοια θέση ώστε ο μαγνήτης 
κατά την πτώση του να μην διέρθει μέσα από αυτό αλλά να προσκρούσει στο πάνω μέρος 
του. Με τον τρόπο αυτόν εξασφαλίζουμε μια πολύ απότομη αλλαγή στην ταχύτητα και κατά 
συνέπεια στην τάση από επαγωγή. Αντίστοιχα, γίνεται σαφέστατη η χρονική στιγμή της 
πρόσκρουσης άρα και η διάρκεια της πτώσης. Η συγκεκριμένη πρόταση επιλύει το πάγιο 
πρόβλημα ακριβούς εύρεσης της θέσης  σε παρόμοιες πειραματικές διατάξεις. 

 
Σχήμα 1: Σχεδιάγραμμα της σύνδεσης των πηνίων με τον υπολογιστή. 

Μετρούμε με τη μετροταινία την απόσταση h ανάμεσα στο πάνω μέρος του πρώτου πηνίου 
και το πάνω μέρους του δεύτερου πηνίου.  Σημειώνουμε την απόσταση σε κατάλληλη θέση 
στο υπολογιστικό φύλλο. Στη συνέχεια ανοίγουμε το πρόγραμμα Audacity και επιλέγουμε 
Record (κουμπί με κόκκινο κέντρο στο σχήμα 2). Κρατούμε ακίνητο το μαγνήτη από Νεοδύ-
μιο ακριβώς στο πάνω μέρος του πάνω πηνίου και τον αφήνουμε να πέσει χωρίς να του 
προσδώσουμε κάποια αρχική ταχύτητα. Δοκιμάζουμε όσες φορές χρειαστεί μέχρι ο μαγνή-
της να προσκρούσει στο πάνω μέρος του κάτω πηνίου αντί να διέρθει από μέσα του. Μόλις 
ολοκληρωθεί η πτώση επιλέγουμε το κουμπί Διακοπή (κουμπί με κίτρινο τετράγωνο στο 
σχήμα 2). 

 
Σχήμα 2: Τα κουμπιά ελέγχου εγγραφής στο Audacity  

Μελετούμε το διάγραμμα που προέκυψε από την εγγραφή. Μπορούμε εύκολα να αναγνω-
ρίσουμε τις χρονικές στιγμές της άφεσης του μαγνήτη και της πρόσκρουσής του στο κάτω 
πηνίο. Η στιγμή της άφεσης είναι εκείνη στην οποία η τάση από επαγωγή παύει να είναι 
μηδέν. Η στιγμή της πρόσκρουσης είναι εκείνη στην οποία η τάση από επαγωγή παρουσιά-
ζει μια απότομη –σχεδόν ασυνεχή- μεταβολή.  

2151

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Επιλέγοντας το κουμπί Μεγέθυνση (μεγεθυντικός φακός) μεγεθύνουμε την εικόνα ώστε να 
επιλέξουμε με ακρίβεια το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο στιγμές. Για την επιλογή 
πατούμε το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρουμε τον κέρσορα. 

Σχήμα 3: Μεταβολή της τάσης από επαγωγή στα άκρα του συστήματος των δύο πηνίων. 

Μόλις κάνουμε την επιλογή μπορούμε να δούμε τη χρονική διάρκεια t της πτώσης στο με-
σαίο πλαίσιο στο κάτω μέρος της οθόνης (σχήμα 4), αρκεί να είναι επιλεγμένη η επιλογή 
Διάρκεια. Σημειώνουμε την τιμή t σε κατάλληλη θέση υπολογιστικού φύλλου. 

 

Σχήμα 4: Πλαίσιο με πληροφορίες για τη χρονική διάρκεια. 

Με δεδομένο ότι η αρχική ταχύτητα του μαγνήτη είναι μηδέν, υπολογίζουμε την 
επιτάχυνση g της βαρύτητας από τη σχέση και με τη βοήθεια του υπολογιστικού φύλλου. 

2Δt
2hg =  

Επαναλαμβάνοντας τη διαδικασία για διαφορετικές αποστάσεις h, μπορούμε να υπολογί-
σουμε τη μέση τιμή της επιτάχυνσης g της βαρύτητας ή σχεδιάζοντας το διάγραμμα 
h=f(0,5∙t2) να υπολογίσουμε την κλίση k της ευθείας, που είναι ίση με το g. 
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Στον πίνακα 1 και στο σχήμα 5 παρουσιάζονται οι μετρήσεις και οι υπολογισμοί στις οποίες 
κατέληξε μεικτή ομάδα μαθητών Α’ και Β’ τάξης στα πλαίσια σχολικής ομάδας πειραμάτων. 

h(m) t(s) 0,5∙t2(s2) g(m/s2) 
0,385 0,280 0,039 9,82 
0,445 0,301 0,045 9,82 
0,555 0,336 0,056 9,83 
0,605 0,352 0,062 9,77 
0,805 0,406 0,082 9,77 

Πίνακας 1 

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0,000 0,020 0,040 0,060 0,080 0,100

0,5∙t2 (sec2)

h 
(m

)

 

Σχήμα 5: Διάγραμμα h=f(0,5∙t2) 

Η μέση τιμή των μετρήσεων είναι g=9,80m/s2, τιμή εξαιρετικά κοντά στη θεωρητική τιμή 
των 9,81m/s2. Το σχετικό φύλλο εργασίας παρατίθεται στο τέλος της εργασίας. 

Συμπεράσματα 

Η πειραματική διάταξη που παρουσιάστηκε στις προηγούμενες ενότητες είναι μια εύκολη, 
οικονομική, δοκιμασμένη και αποτελεσματική διάταξη για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης 
g της βαρύτητας. Δίνει ακριβή και επαναλήψιμα αποτελέσματα ενώ μπορεί να πραγματο-
ποιηθεί σχετικά εύκολα ακόμα και στο σπίτι των μαθητών. 

Σαν πρόβλημα της ιδέας πρέπει να αναφέρουμε το γεγονός πως με το υπάρχον πρόγραμμα 
σπουδών η ελεύθερη πτώση διδάσκεται  στην Α’ τάξη του λυκείου, ενώ η επαγωγή στην Β’ 
τάξη και αυτό μάλλον αποκλείει τη χρησιμοποίηση της διάταξης στην Α’ τάξη. Θα μπορού-
σε,  όμως, να χρησιμοποιηθεί στα πλαίσια κάποιας διερευνητικής εργασίας ή στην Β’ τάξη 
σαν εφαρμογή του φαινομένου της επαγωγής.  
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Ο συγγραφέας της εργασίας δοκίμασε τη συγκεκριμένη ιδέα στο τρέχον σχολικό έτος στην 
ομάδα πειραμάτων του γενικού λυκείου στο οποίο διδάσκει. Η ομάδα αποτελούταν από 
μαθητές της Α’ και Β’ τάξης. Οι μετρήσεις και τα αποτελέσματα έχουν παρατεθεί στον πίνα-
κα 1 και στο σχήμα 5.  Πέρα από την αξιοσημείωτη ακρίβεια των μετρήσεων, η διαδικασία 
επέτρεψε στους μαθητές της Β’ τάξης να κατανοήσουν βαθύτερα την έννοια της επαγωγής 
και της σχέσης της με το ρυθμό μεταβολής της μαγνητικής ροής. Παράλληλα, οι μαθητές 
της Α’ τάξης γνώρισαν μία εναλλακτική μέθοδο υπολογισμού της επιτάχυνσης g και ήρθαν 
σε μια πρώτη επαφή με το φαινόμενο της επαγωγής. 
 
 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 
 

Πειραματικός προσδιορισμός του g με μελέτη της ελεύθερης πτώσης σώματος με χρήση 
δύο πηνίων και λογισμικού επεξεργασίας ήχου 

Σχολείο-Τμήμα: ……………………….           Ημερομηνία:………………………….. 

Ονοματεπώνυμο μαθητή/των:…………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Υλικά:  

Δύο πηνία 300 σπειρών 

Ένας μαγνήτης από Νεοδύμιο  

Δύο βάσεις από χυτοσίδηρο (ΓE.010.0) 

Δύο αεροστάθμες 

2 μεταλλικές ράβδοι 0.80 m (ΓΕ.030.3) 

2 μεταλλικές ράβδοι 0.30 m (ΓΕ.030.1) 

4 σύνδεσμοι περιστρεφόμενοι (ΓΕ.025.0) 

Μετροταινία 

Καλώδια 

Ηλεκτρονικός υπολογιστής με εγκατεστημένο το πρόγραμμα Audacity 

1. Συναρμολογήστε τη διάταξη όπως φαίνεται στις φωτογραφίες 1-2. Τοποθετήστε τα πηνία 
στις κατάλληλες θέσεις και συνδέστε τα άκρα τους σε σειρά με τον ακροδέκτη του καλωδί-
ου που συνδέεται στην είσοδο του μικρόφωνου στον υπολογιστή (εικόνα 5). Μετρήστε με 
την μετροταινία της απόσταση h ανάμεσα στο πάνω μέρος του πρώτου και του πάνω μέ-
ρους του δεύτερου.  
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Εικόνα 1 

 

Εικόνα 2 

Είναι σημαντικό να μην υπάρχει κανένα σιδερένιο αντικείμενο σε απόσταση μικρότερη των 
10 cm από τη νοητή ευθεία που ενώνει τα δύο πηνία ώστε να μην επηρεάζεται η κίνηση του 
μαγνήτη. Για αυτό τοποθετούμε το πάνω πηνίο πάνω στις αεροστάθμες.  

2. Ανοίξτε το πρόγραμμα Audacity και στη συνέχεια επιλέξτε Record (κουμπί με κόκκινο κέ-
ντρο). Κρατήστε ακίνητο τον μαγνήτη από Νεοδύμιο ακριβώς στο πάνω μέρος του πάνω 
πηνίου και αφήστε τον να πέσει χωρίς να του προσδώσετε κάποια αρχική ταχύτητα. Δοκι-
μάστε όσες φορές χρειαστεί μέχρι ο μαγνήτης να προσκρούει στο πάνω μέρος του κάτω 
πηνίου χωρίς να διέρχεται από μέσα του. Μόλις ολοκληρωθεί η πτώση πατήστε το κουμπί 
Διακοπή (κουμπί με κίτρινο τετράγωνο). 
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3. Μελετήστε το διάγραμμα που προέκυψε από την εγγραφή. Μπορείτε να αναγνωρίσετε 
τις χρονικές στιγμές της άφεσης του μαγνήτη και της πρόσκρουσής του στο κάτω πηνίο; Ε-
πιλέγοντας το κουμπί Μεγέθυνση (μεγεθυντικός φακός) μπορείτε να μεγεθύνετε την εικόνα 
ώστε να επιλέξετε με ακρίβεια το χρονικό διάστημα ανάμεσα στις δύο στιγμές. Για την επι-
λογή πατήστε το αριστερό κουμπί του ποντικιού και σύρετε τον κέρσορα. Μόλις κάνετε την 
επιλογή μπορείτε να δείτε τη χρονική διάρκεια t της πτώσης στο μεσαίο πλαίσιο στο κάτω 
μέρος της οθόνης, αρκεί να είναι επιλεγμένη η επιλογή Διάρκεια. Σημειώστε την τιμή t στην 
κατάλληλη θέση του πίνακα 1 στο τέλος του φύλλου εργασίας. 

 

4. Με δεδομένο ότι η αρχική ταχύτητα του μαγνήτη είναι μηδέν, μπορείτε να υπολογίστε 
την επιτάχυνση g της βαρύτητας από τη σχέση  

2

2
t
hg =  

5. Επαναλάβετε τα βήματα 2-4 συνολικά για  5 διαφορετικές αποστάσεις, συμπληρώστε τον 
Πίνακα 1 και υπολογίστε την μέση τιμή της επιτάχυνσης g της βαρύτητας. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 

6. Εναλλακτικά, αν ο χρόνος το επιτρέπει, μπορείτε να σχεδιάσετε το διάγραμμα h=f(0,5∙t2) 
σε χαρτί μιλιμετρέ και να υπολογίσετε την κλίση k της ευθείας, η οποία είναι ίση με το g. 

h (m) t (s) 0,5∙t2 (s2) g (m/ s2) 

    

    

    

    

    

Πίνακας  1 

Ερώτηση 
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Στις οδηγίες σας ζητήθηκε να φροντίσετε ώστε ο μαγνήτης να μην διέλθει μέσα από το κά-
τω πηνίο. Η πρόσκρουση του μαγνήτη στο πάνω μέρος του κάτω πηνίου έχει σαν αποτέλε-
σμα να είναι πιο «ευανάγνωστη» η καμπύλη που βλέπουμε στο audacity. Γιατί συμβαίνει 
αυτό; 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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Σέβομαι τον πλανήτη μου - Ζω καλύτερα: Ένα εκπαιδευτικό σενάριο με τη χρήση των ΤΠΕ 
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Περίληψη 

Το εκπαιδευτικό σενάριο «Σέβομαι το περιβάλλον Ζω καλύτερα» σχεδιάστηκε σε ένα προ-
σαρμοστικό σύστημα υπερμέσων (Inspireus), το οποίο οργανώνει το εκπαιδευτικό υλικό 
που παρέχει μαθησιακούς στόχους. Οι μαθησιακοί στόχοι οργανώνονται σε περιοχές και 
υποπεριοχές και ο εκπαιδευόμενος επιλέγει αυτό που επιθυμεί να μελετήσει. Το εκπαιδευ-
τικό σενάριο που σχεδιάσαμε απευθύνεται σε μαθητές της Ε΄ και της Στ΄ τάξης της Πρωτο-
βάθμιας Εκπαίδευσης. Σκοπός του σεναρίου είναι η ευαισθητοποίηση των μαθητών στα 
περιβαλλοντικά προβλήματα, στις αιτίες που τα δημιουργούν, στις επιπτώσεις τους και 
στους τρόπους αντιμετώπισής τους. Το σενάριο αποσκοπεί στη επίτευξη γνωστικών, συναι-
σθηματικών και κοινωνικών στόχων και στην καλλιέργεια θετικών στάσεων των μαθητών 
απέναντι στο περιβάλλον και στην ενεργή συμμετοχή τους στη προστασία του σε ατομικό 
και κοινωνικό επίπεδο. 

Λέξεις - κλειδιά: Περιβαλλοντικά προβλήματα, αιτίες, επιπτώσεις, τρόποι αντιμετώπισης.  

Εισαγωγή 

Το Inspireus (The Intelligent System For Personalised Instruction in a Remote Environment) 
είναι ένα προσαρμοστικό σύστημα υπερμέσων, το οποίο βοηθάει το συγγραφέα στη δομή 
των περιεχομένων, τα οποία αντανακλούν το εννοιολογικό πεδίο του κάθε σεναρίου (Τζε-
λέπη, Παπανικολάου, & Παρασκευά, 2008). Το INSPIREUs συντελεί στην οργάνωση του εκ-
παιδευτικού υλικού που παρουσιάζεται σε Μαθησιακούς στόχους. Ο εκπαιδευόμενος επι-
λέγει τη θεματική ή την υποενότητα που επιθυμεί να μελετήσει, ενώ ο συγγραφέας έχει 
αναπτύξει το εκπαιδευτικό υλικό για κάθε Μαθησιακό Στόχο. Οι Μαθησιακοί στόχοι οργα-
νώνονται σε Θεματικές Περιοχές και Υποπεριοχές ώστε να διευκολύνεται η αναζήτησή τους. 
Ένας Μαθησιακός στόχος δομείται σε Έννοιες και κάθε Έννοια συνοδεύεται από σελίδες 
Εκπαιδευτικού Υλικού διαφόρων τύπων. Οι σελίδες εκπαιδευτικού υλικού έχουν συγκεκρι-
μένη μορφή και ακολουθούν το Πρότυπο που επιλέγει ο Συγγραφέας. Επίσης η εμφάνισή 
τους εξατομικεύεται σύμφωνα με το στυλ μάθησης του εκπαιδευόμενου με βάση τον Αλγό-
ριθμο Προσαρμογής Σελίδων που επιλέγει ο Συγγραφέας. Παρέχει όλο το διαθέσιμο υλικό 
κάθε έννοιας και με τον κατάλληλο σχεδιασμό αναδεικνύει τον προτεινόμενο με τη χρήση 
εικονιδίων που αναδεικνύουν τη δομή του πεδίου γνώσης και τον προσαρμοστικό σχολια-
σμό των συνδέσμων (Eklund & Sinclair, 2000). Το εκπαιδευτικό υλικό όταν ολοκληρωθεί 
πρέπει να τεθεί προς έλεγχο, και στη συνέχεια εφόσον εγκριθεί, δημοσιεύεται στο 
INSPIREUs. 

Το Inspireus δίνει τη δυνατότητα στο συγγραφέα να παρουσιάσει τη θεωρία, να σχεδιάσει 
παραδείγματα για πειραματισμό, δραστηριότητες ασκήσεις, ερωτήσεις, καθώς και ασκή-
σεις αξιολόγησης. Ο συγγραφέας προτείνει το χρόνο ενασχόλησης για κάθε δραστηριότητα 
και έχει τη δυνατότητα να δει το χρόνο που αφιέρωσε ο εκπαιδευόμενος σε κάθε σελίδα. 
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Το συγκεκριμένο περιβάλλον προωθεί πολλές αναπαραστάσεις μέσα από κείμενα, δυναμι-
κές αναπαραστάσεις, video, σύννεφα λέξεων, διαδραστικές αφίσες, κομικ με αποτέλεσμα 
να βοηθάει το συγγραφέα στην προαγωγή της γνώσης και της μάθησης και να εμπλέκει του 
μαθητές σε ευχάριστες μαθησιακές εμπειρίες μέσα από το εκπαιδευτικό σενάριο.  

Σχεδιασμός εκπαιδευτικού σεναρίου 

Το εκπαιδευτικό σενάριο είναι μια σειρά δομημένων δράσεων που εστιάζουν σε ένα ή πε-
ρισσότερα γνωστικά αντικείμενα με τη χρήση ψηφιακών αλλά και συμβατικών εργαλείων. 
Το εκπαιδευτικό σενάριο που σχεδιάσαμε δομείται σε 8 γνωστικές διαδικασίες, οι οποίες 
αποτελούν ξεχωριστούς τρόπους παραγωγής και οικοδόμησης της γνώσης και της μάθησης 
εργαλείων (Παπανικολάου, Γουλή & Μακρή, 2013). Αναδεικνύει: α) την εμπειρία με τη βίω-
ση του γνωστού, β) την εμπειρία με τη βίωση του νέου, γ) τη νοηματοδότηση με ορολογία, 
δ) τη νοηματοδότηση με θεωρία, ε) την κατάλληλη εφαρμογή στ) τη δημιουργική εφαρμογή 
ζ) τη λειτουργική ανάλυση και η) την κριτική ανάλυση .  

Σκοπός του συγκεκριμένου σεναρίου είναι οι μαθητές να γνωρίσουν τα περιβαλλοντικά 
προβλήματα, τις αιτίες, και τους τρόπους αντιμετώπισής τους. Ειδικότερα, οι γνωστικοί 
στόχοι που τέθηκαν είναι οι μαθητές να κατανοήσουν τα περιβαλλοντικά προβλήματα, να 
εντοπίσουν τρόπους αντιμετώπισής τους και να ευαισθητοποιηθούν σε αυτά. Οι συναισθη-
ματικοί στόχοι αφορούν στην ανάπτυξη ενσυναίσθησης, καθώς και στη βίωση συναισθημά-
των χαράς και ικανοποίησης που προσφέρει η συνεργασία και η αλληλεπίδραση με την ο-
μάδα και η ολοκλήρωση των εργασιών. Οι κοινωνικοί στόχοι καλλιεργούνται με την προα-
γωγή της συνεργασίας και της αλληλεπίδρασης των μαθητών. Επιπλέον, στόχος του σενα-
ρίου είναι η καλλιέργεια θετικής στάσης στα περιβαλλοντικά προβλήματα, η ενεργή εμπλο-
κή των μαθητών σε ατομικό και συλλογικό επίπεδο για την προστασία του περιβάλλοντος 
ώστε να γίνουν υπεύθυνοι πολίτες. 

Το σενάριο διαρθρώνεται σε 3 έννοιες: α) τη μόλυνση του αέρα, β) τη μόλυνση του εδά-
φους και γ) τη μόλυνση του νερού. Η κάθε έννοια εστιάζει στις αιτίες της μόλυνσης, στα 
αποτελέσματα, στους τρόπους αντιμετώπισης και σε δραστηριότητες αξιολόγησης. Οι μα-
θητές έχουν την ευκαιρία να μοιραστούν εμπειρίες μέσα από το forum (βιώνοντας το γνω-
στό), να ανακοινώσουν τα αποτελέσματα της διερεύνησής τους και να ανταλλάξουν από-
ψεις και σκέψεις (βιώνοντας το νέο). Δίνονται συγκεκριμένες ιστοσελίδες και πηγές από 
τους συγγραφείς προκειμένου οι μαθητές να μελετήσουν, να αποκτήσουν νέες γνώσεις και 
να εμπλακούν με δραστηριότητες για την εφαρμογής της νέας γνώσης (νοηματοδοτώντας 
με θεωρία και νοηματοδοτώντας ορολογία). Επιπλέον, δίνονται δραστηριότητες ώστε να οι 
μαθητές να εφαρμόσουν τη νέα γνώση σε πραγματικά προβλήματα και καταστάσεις (ε-
φαρμόζοντας κατάλληλα), καθώς και σε διαφορετικά και νέα πλαίσια (εφαρμόζοντας δη-
μιουργικά), (Παπουτσάκη, Σαραντάκος & Τέκος-Θεσσαλιώτης, 2013). Η ενασχόλησή τους με 
το εκπαιδευτικό σενάριο και με τις δραστηριότητες συντελεί στην ανάλυση και στη σύνθεση 
των γνώσεων ώστε να δίνεται η ευκαιρία στους μαθητές να σκέπτονται το σκοπό των πραγ-
μάτων και να κατανοούν τις συνέπειες.  
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Δραστηριότητες του εκπαιδευτικού σεναρίου 

Αρχικά, στο σχεδιασμό του συγκεκριμένου σεναρίου αναφέρονται οι εμπλεκόμενες γνωστι-
κές περιοχές, οι έννοιες που αναδεικνύονται, η ομάδα στόχος, ο σκοπός και οι στόχοι του 
σεναρίου που οι μαθητές θα πρέπει να έχουν κατακτήσει με την ολοκλήρωσή του. Τα διδα-
κτικά αντικείμενα που βασίστηκε το συγκεκριμένο σενάριο είναι η Μελέτη Περιβάλλοντος 
και οι Φυσικές Επιστήμες. Οι έννοιες που μελετώνται είναι η μόλυνση του εδάφους, της 
ατμόσφαιρας και του νερού. Η ομάδα στόχος είναι οι μαθητές της Ε΄ και Στ ΄ τάξης. Κάθε 
τμήμα αποτελείται από 20 μαθητές. Αφόρμηση για την συγγραφή του σεναρίου αποτέλεσε 
ένα project που εκπονήθηκε από είκοσι μαθητές της Ε΄ τάξης με την καθοδήγηση και την 
υποστήριξη των εκπαιδευτικών στα πλαίσια της Ευέλικτης Ζώνης και αφορούσε στη μελέτη 
των προβλημάτων του πλανήτη μας. Θεωρήσαμε ότι μπορούμε να αξιοποιήσουμε τις Νέες 
Τεχνολογίες, στο project ώστε να γίνει επέκταση της διδασκαλίας του μαθήματος των Φυ-
σικών Επιστημών, που διδάσκονται οι μαθητές της Ε΄ και Στ΄ τάξης, στο οποίο εμπεριέχο-
νται σχετικές θεματικές, καθώς και του διδακτικού αντικειμένου της Μελέτης του Περιβάλ-
λοντος, στο οποίο έχουν διδαχθεί αντίστοιχα θέματα σε προηγούμενες τάξεις. Η προσέγγι-
ση των θεματικών του σεναρίου είναι διεπιστημονική και διαθεματική και στοχεύει στην 
ενεργή συμμετοχή όλων των μαθητών στη διαδικασία της μάθησης, σύμφωνα με τα ΔΕΠΣ 
και ΑΠΠΣ της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Αποστολάκης κ.ά, 2007).  

Αρχικά, οι μαθητές παρακολούθησαν ένα σύντομο βίντεο που αφορούσε στη μόλυνση του 
περιβάλλοντος και κατέθεσαν τις σκέψεις και τους προβληματισμούς τους, στο forum. Στη 
συνέχεια, κατηγοριοποίησαν τα προβλήματα της μόλυνσης του περιβάλλοντος που αναδεί-
χθηκαν από τη μελέτη των προτεινόμενων ιστοσελίδων και των σχετικών video που παρα-
κολούθησαν και εντοπίσθηκαν οι τρεις έννοιες που θα μελετήσουν. Ο κάθε μαθητής μελέ-
τησε μια έννοια με τον τρόπο που αυτός επέλεξε ανάλογα με το στυλ μάθησης, κατέγραψε 
τις ιδέες και τους προβληματισμούς του, στο forum και τις μοιράσθηκε με τους συμμαθητές 
του. Οι μαθητές δημιούργησαν συννεφόλεξα με λέξεις που θεωρούσαν σημαντικές. Επι-
πλέον, υπήρχε η δυνατότητα να εργαστούν οι μαθητές ομαδοσυνεργατικά και να γράψουν 
ένα συνοπτικό κείμενο στο forum επιλέγοντας έναν συντονιστή που θα συντονίζει τις ενέρ-
γειες της κάθε ομάδας. Οι μαθητές δημιούργησαν 4 ομάδες των 5 ατόμων και κατέγραψαν 
τα αποτελέσματα της μελέτης τους στην έννοια που είχαν επιλέξει να μελετήσουν. Ο χωρι-
σμός των ομάδων έγινε με βάση τις προτιμήσεις τους για τη μελέτη μιας συγκεκριμένης 
έννοιας. Η κάθε ομάδα μελέτησε μια έννοια και κατέγραψε τις σκέψεις και τους προβλημα-
τισμούς της σχετικά με τις αιτίες μόλυνσης, τις επιπτώσεις στο περιβάλλον και τους τρό-
πους αντιμετώπισής της. Το συγκεκριμένο σενάριο βοήθησε τους μαθητές να προάγουν την 
κριτική τους σκέψη, να καλλιεργήσουν τη δημιουργικότητά τους και τη φαντασία τους μέσα 
από τις προτεινόμενες δραστηριότητες (παραγωγή αφίσας, κόμικ) και να μάθουν να αλλη-
λεπιδρούν μέσα από τη συνεργασία στις ομάδες (Ματσαγγούρας, 1997). 

Οι μαθητές μελέτησαν τις αιτίες που προκαλούν τη μόλυνση του περιβάλλοντος στην ατμό-
σφαιρα, στο νερό και στο έδαφος και διερεύνησαν λύσεις για την αντιμετώπιση του προ-
βλήματος. Μελέτησαν το φαινόμενο του θερμοκηπίου, το φαινόμενο της τρύπας του όζο-
ντος, της ρύπανσης των νερών και του εδάφους από τα απόβλητα των νοικοκυριών και των 
εργοστασίων. Μελέτησαν την καταστροφή των δασών και τους λόγους μείωσης της βιοποι-
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κιλότητας. Επιπρόσθετα, διερεύνησαν νομικά μέτρα προστασίας του περιβάλλοντος, μελέ-
τησαν τα οφέλη της ανακύκλωσης, της αναδάσωσης και του βιολογικού καθαρισμού. Μελέ-
τησαν και διερεύνησαν την ανάγκη τοποθέτησης φίλτρων στις καμινάδες των εργοστασίων, 
τα οφέλη που προσφέρει η εκμετάλλευση της ηλιακής ενέργειας και η χρήση των μέσων 
μαζικής μεταφοράς, η οποία συμβάλλει στη μείωση των ρύπων της ατμόσφαιρας από την 
κίνηση των αυτοκινήτων. Μελέτησαν εποικοδομητικές λύσεις για την προστασία του περι-
βάλλοντος, όπως η κατασκευή οικολογικών αυτοκίνητων και οικολογικών κατοικιών. Τα 
ανωτέρω θέματα μελετήθηκαν μέσα από προτεινόμενες ιστοσελίδες και βιβλιογραφικές 
πηγές.  

Ο αναστοχασμός που πραγματοποιήθηκε μετά την ολοκλήρωση και την εφαρμογή του σε-
ναρίου από τους συγγραφείς και τους μαθητές κατέδειξε ότι το συγκεκριμένο σενάριο θα 
μπορούσε να εμπλουτιστεί με τεχνικές καταιγισμού ιδεών στα αρχικά στάδια, προκειμένου 
να αναφερθούν τα είδη μόλυνσης του περιβάλλοντος, να κατηγοριοποιηθούν και να δη-
μιουργηθούν εξαρχής οι ομάδες που θα ασχοληθούν με την κάθε έννοια. Στην εφαρμογή 
του συγκεκριμένου σεναρίου, οι ομάδες δημιουργήθηκαν εκ των υστέρων, αφού οι μαθη-
τές μελέτησαν αρχικά τις έννοιες και επέλεξαν την έννοια με την οποία είχαν αποφασίσει 
να ασχοληθούν, γεγονός που δημιούργησε προβλήματα στον ισομερή καταμερισμό τους.  

Επιπρόσθετα, θα μπορούσε να τεθεί ένα περιβαλλοντικό πρόβλημα σε κάθε ομάδα, προ-
κειμένου να μελετηθεί και να προταθούν εποικοδομητικές λύσεις. Μια άλλη πρόταση θα 
ήταν με την ολοκλήρωση του σεναρίου να δημιουργηθεί ένα ενημερωτικό φυλλάδιο, προ-
κειμένου να ενημερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν οι μαθητές του σχολείου στην προ-
στασία του περιβάλλοντος. Επιπλέον, οι μαθητές θα μπορούσαν να δημιουργήσουν μια 
ηλεκτρονική αφίσα, η οποία θα εμπεριείχε το απόσταγμα της μελέτης των προβλημάτων 
του περιβάλλοντος και των προτεινόμενων λύσεων από τους μαθητές. Η ανάρτησή της στην 
ιστοσελίδα του σχολείου θα μπορούσε να αποτελέσει αφορμή για προβληματισμό και πε-
ραιτέρω διερεύνηση του θέματος από τους μαθητές των άλλων τάξεων. Επιπλέον, η συνερ-
γασία των εκπαιδευτικών των τάξεων και των ειδικοτήτων θα συντελέσει στην καλύτερη 
διερεύνηση του θέματος και στον εμπλουτισμό των γνώσεων των μαθητών και στην καλ-
λιέργεια επιπρόσθετων δεξιοτήτων από τη σκοπιά και άλλων επιστημονικών κλάδων.  

Το συγκεκριμένο σενάριο μπορεί να εμφανισθεί αφού πραγματοποιεί εγγραφή στο in-
spireus από το χρήστη και στη συνέχεια ανοίγοντας την καρτέλα «Μαθήματα» εμφανίζο-
νται «Όλα τα σενάρια». Το εν λόγω σενάριο βρίσκεται στη θεματική περιοχή «Περιβαλλο-
ντική Αγωγή» και στην υποπεριοχή «Ρύπανση Περιβάλλοντος». 

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών πραγματοποιήθηκε στο τέλος της μελέτης της κάθε έννοιας. Η 
αξιολόγηση αποτελείτο από ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής, ανοικτές ερωτήσεις, ερωτή-
σεις σωστού-λάθους. Σε κάθε απάντηση υπήρχε ανατροφοδότηση των μαθητών και εναλ-
λακτική απάντηση ώστε οι μαθητές να γνωρίζουν το επίπεδο κατάκτησης των νέων γνώσε-
ων που απέκτησαν με την ενασχόλησή τους με το συγκεκριμένο σενάριο και τις αντίστοιχες 
έννοιες. Η αξιολόγηση κατέδειξε ότι οι αρχικοί στόχοι κατακτήθηκαν αφού η πλειοψηφία 
των μαθητών (90%) απάντησε σωστά στις ερωτήσεις αξιολόγησης.  
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Αποτελέσματα 

Η εμπλοκή των μαθητών με το περιβάλλον του inspireus ενθάρρυνε τους μαθητές να ασχο-
ληθούν περαιτέρω με το πρόβλημα της μόλυνσης, ανέπτυξαν τις γνώσεις τους στο συγκε-
κριμένο θέμα και καλλιέργησαν δεξιότητες επικοινωνίας, τεχνολογικού εγγραμματισμού, 
ανέπτυξαν τη δημιουργικότητα και τη φαντασία τους, την κριτική σκέψη και καλλιέργησαν 
μεταγνωστικές δεξιότητες αφού ανακάλυψαν τρόπους κατάκτησης της γνώσης και διαχεί-
ρισης της πληροφορίας.  

Το προσαρμοστικό περιβάλλον του inspireus υποστηρίζει τη δυναμική δημιουργία εξατομι-
κευμένων μαθημάτων με βάση συγκεκριμένων στόχων ανάλογα με το επίπεδο της γνώσης 
και της προόδου του μαθητή, καθώς και το στυλ μάθησής του (ακτιβιστής, ανακλαστικός, 
θεωρητικός, πραγματιστής). Δίνει τη δυνατότητα σταδιακής εμφάνισης των εννοιών του 
γνωστικού αντικειμένου με βάση την πρόοδο του μαθητή και την εξατομικευμένη παρουσί-
αση των σελίδων του εκπαιδευτικού υλικού σύμφωνα με τις προτιμήσεις και τον τρόπο με-
λέτης των εκπαιδευομένων. Η εργασία στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, ευνοεί την ενεργητική 
αποτελεσματική μάθηση, αποτελεί εργαλείο καλλιέργειας της δημιουργικής, της αποκλί-
νουσας, της κριτικής σκέψης, της μεταγνώσης (Ράπτης & Ράπτη 2000), καθώς επίσης ευνο-
εί την ομαδοσυνεργατική μάθηση αλλά και την εκμάθηση τεχνικών επίλυσης προβλημάτων 
μέσα από τη συνεργασία και την αλληλεπίδραση των μαθητών.  
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Στα ίχνη του Λέοντος και της Μελίτης 
Ένα διαθεματικό – πολιτιστικό πρόγραμμα μέσω των Τ. Π. Ε. 

 
Περακάκη Στυλιανή 

Εκπαιδευτικός Π.Ε.70 – Πτυχιούχος ΑΤΕΙ Αθήνας 
perakakist@gmail.com 

Περίληψη 

Στην παρούσα εισήγηση παρουσιάζεται η ψηφιοποίηση των δραστηριοτήτων ενός Διαθε-
ματικού – Πολιτιστικού Προγράμματος με τίτλο: «Στα ίχνη του Λέοντος και της Μελίτης» 
με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Το Πρόγραμμα εκπονήθηκε κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους 
2013 – 2014 στο πλαίσιο της Ευέλικτης Ζώνης σε μαθητές και μαθήτριες της Δ΄ τάξης. Ο βα-
σικός στόχος του Προγράμματος ήταν η εμπλοκή των μαθητών με τις Τ.Π.Ε. και η δημιουρ-
γία μέσω αυτών ενός περιοδικού, αφιέρωμα στην αρχαία Αθήνα, το χρυσό αιώνα, με το 
πρόγραμμα Microsoft office publisher. Οι μαθητές γνώρισαν την κοινωνία και τον πολιτισμό 
της αρχαίας Αθήνας μέσω του διαδικτύου, των «βιβλίων σε ρόδες» που αφορούσαν την 
πόλη μας και από ένα κατάλληλα διαμορφωμένο power point. Στη συνέχεια δημιουργήθηκε 
εννοιολογικός χάρτης με τη μέθοδο «καταιγισμού ιδεών» Χωρίστηκαν σε ομάδες και η κάθε 
ομάδα ανέλαβε από ένα θέμα. Το θέμα αυτό το παρουσίασαν στις άλλες ομάδες και το έ-
γραψαν με τη μορφή άρθρου στο Word . Όλα τα άρθρα συγκεντρώθηκαν και παρουσιάστη-
καν με τη μορφή περιοδικού μέσω του Microsoft office publisher . Στη συνέχεια μετατράπη-
κε σε pdf και αναρτήθηκε στο διαδίκτυο, μέσω του προγράμματος issuu, ενώ το power 
point αναρτήθηκε μέσω του προγράμματος slideshare. To power point και το περιοδικό  
βρίσκονται στις παρακάτω διευθύνσεις:  

http://stellaperakaki.blogspot.gr/p/blog-page_7.html και  

http://7odimotikozogr.blogspot.gr/p/1-2_15.html 

 

Λέξεις – Κλειδιά: Αρχαία Αθήνα – Περικλής – δημοκρατία- διαθεματικότητα –περιβάλλον -  
πολιτισμός – κοινωνία - διατροφικές συνήθειες – δεξιότητες – έντυπό – ψηφιακό περιοδικό 
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Εννοιολογικός Χάρτης 

 

(ΕΙΚΟΝΑ 1: Εξακτίνωση θέματος) 

 

Εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές: Ιστορία Δ΄ δημοτικού – Στα αρχαία χρόνια Ενότητα : 
Χρυσός αιώνας 

Στην συγκεκριμένη ενότητα ασχοληθήκαμε ιδιαίτερα με την περίοδο που έζησε ο Περικλής 
που είναι απόλυτα συμβατή με το ΑΠΣ και ΔΕΠΠΣ. Το συγκεκριμένο κεφάλαιο - πρόγραμμα 
ανήκει στην 2η ενότητα του ΑΠΣ: « Ο χρυσός αιώνας», ακολουθεί την ενότητα « Περσικοί 
πόλεμοι» και ακολουθείται από την ενότητα «Πελοποννησιακός Πόλεμος». Ως προς το 
ΔΕΠΠΣ, το μάθημα της ιστορίας από κοινού με άλλα μαθήματα ως σκοπό έχει την ανάπτυξη 
της ιστορικής σκέψης και την καλλιέργεια της ιστορικής συνείδησης. Συγκεκριμένα σκοπό 
έχει να βοηθήσει τους μαθητές να κατανοήσουν τα ιστορικά γεγονότα της μελέτης τους ε-
ντοπίζοντας τα αίτια και τα αποτελέσματά τους, την συμπεριφορά των ανθρώπων σε συ-
γκεκριμένες ιστορικές στιγμές - καταστάσεις και να αντιληφθούν ότι ο σύγχρονος τους κό-
σμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος και πως η σύγχρονη ιστορία συνδέεται άμεσα με 
την καθημερινότητά τους. 

 
Επιστήμες 

Φιλοσοφία - 
αστρονομία 

 
Η καρδιά της 

αγοράς  

 
  Διατροφή ¨αλά 
μεσογειακά ¨ 

 
Ενδυμασία – 
κόσμηση- κόμ-
μωση 

 
   Οικίες –   
   σκεύη  
 

Ήθη- Έθιμα- 
Γιορτές-

πολιτισμός  

 
Περικλής- Πολί-

τευμα –
Κοινωνία Αθή-

νας  

 
Εκπαίδευση- 

Αγωγή - παιχνί-
δια 

 

 
 

Στα ίχνη του 
Λέοντος και της 

Μελίτης 
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Το πρόγραμμα αυτό έγινε διαθεματικά μέσα από την ιστορία, την Γλώσσα (ανάπτυξη λόγου 
προφορικά και γραπτά και δημιουργία δικής τους ιστορίας),τα μαθηματικά (αναφορά στα 
μοτίβα που υπάρχουν στα αγγεία και τις διαφορές που υπήρχαν (στα μαθηματικά) την επο-
χή εκείνη με τη σημερινή), τη Μελέτη Περιβάλλοντος (μέσω του χάρτη της αρχαίας Αθή-
νας), την Αισθητική Αγωγή (ζωγραφική αγγείων, στιγμών της καθημερινής ζωής) και τις ΤΠΕ 
(διαδίκτυο –συλλογή πληροφοριών, Ο Ξεφτέρης ταξιδεύει στην Αρχαία Αθήνα, το λογισμικό 
του Π.Ι. της Ιστορίας «Δημόσιος και ιδιωτικός βίος» και τις εικονικές επισκέψεις στην Ακρό-
πολη και σε Μουσεία). Τέλος δημιουργία περιοδικού και θεατρικής παράστασης. 

Σκοπός και Στόχοι της Διδακτικής Πρακτικής 

Γενικός Σκοπός (σύμφωνα με το ΑΠΣ) Ο γενικός σκοπός της ιστορίας είναι η ανάπτυξη της 
ιστορικής σκέψης και της ιστορικής συνείδησης. Η ανάπτυξη ιστορικής σκέψης αφορά την 
κατανόηση των ιστορικών γεγονότων μέσα από την εξέταση αιτιών και αποτελεσμάτων, 
ενώ η καλλιέργεια ιστορικής συνείδησης αφορά την κατανόηση της συμπεριφοράς των αν-
θρώπων σε συγκεκριμένες καταστάσεις και τη διαμόρφωση αξιών και στάσεων που οδη-
γούν στην εκδήλωση υπεύθυνης συμπεριφοράς στο παρόν και το μέλλον. Έτσι, με τη διδα-
σκαλία της ιστορίας ο μαθητής μπορεί να αποκτήσει όχι μόνο την επίγνωση ότι ο σύγχρονος 
κόσμος αποτελεί συνέχεια του παρελθόντος, αλλά και την αντίληψη ότι ο σύγχρονος ιστο-
ρικός ορίζοντας συνδέεται άμεσα με τη ζωή του. Ο σκοπός της ιστορικής σκέψης και της 
ιστορικής συνείδησης συνδέεται έτσι με το γενικότερο σκοπό της εκπαίδευσης που αναφέ-
ρεται στην προετοιμασία υπεύθυνων πολιτών. 

Επιμέρους Στόχοι ως προς το γνωστικό αντικείμενο 
και ως προς τη μαθησιακή διαδικασία. 

ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΟΙ ΣΤΟΧΟΙ 

• Γνωρίζοντας και κατανοώντας 
• Να συλλέξουν πληροφορίες για την καθημερινή ζωή των παιδιών της αρχαιότητας 
• Να διατυπώσουν ερωτήματα σχετικά με την καθημερινή ζωή των παιδιών στην αρ-

χαία Αθήνα 
• Να περιγράφουν στοιχεία από την καθημερινή ζωή των παιδιών στην αρχαία Αθήνα 
• Να εκφράσουν την γνώμη τους, τις σκέψεις και τα συναισθήματά τους προφορικά ή 

γραπτά 
• Να εξοικειωθούν με τις παραστάσεις αγγείων και να κατονομάζουν τις παραστάσεις 

τους 
• Να αντιληφθούν το ρόλο και τη θέση της γυναίκας και του άνδρα στην αρχαία Αθή-

να. 

• Διερευνώντας και εντοπίζοντας 
• Να εντοπίσουν τα χαρακτηριστικά της εκπαίδευσης ανάμεσα στα δύο φύλα και να 

προχωρήσουν στις απαραίτητες συγκρίσεις. 
• Να εντοπίσουν και να κατονομάσουν τις ομοιότητες και τις διαφορές της ζωής των 

παιδιών στην αρχαία Αθήνα και τη σημερινή. 
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• Να γνωρίσουν τις στάσεις, τις νοοτροπίες και τις συμπεριφορές που υιοθετούσαν 
στην κάθε περίσταση και να τα συγκρίνουν με σύγχρονες εμπειρίες. 

• Να συγκρίνουν τα αρχαία παιχνίδια με τα σύγχρονα και να διαπιστώσουν τη δια-
χρονικότητα ορισμένων. 

• Να ασκηθούν στην αναζήτηση πληροφοριών από το διαδίκτυο, στην εξαγωγή συ-
μπερασμάτων και στην παραγωγή λόγου. 

• Επικοινωνώντας (και συνεργαζόμενος με άλλους) 
• Να συνεργαστούν με τους συμμαθητές τους (όχι μόνο σε επίπεδο τάξης, αλλά και 

με άλλη τάξη)για να σχεδιάσουν και να οργανώσουν ομαδικά ένα άρθρο από τη 
ζωή στην αρχαία Αθήνα. 

• Να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους αναπαριστώντας μια εικόνα – σκηνή 
από την εκπαίδευση στην Αρχαία Αθήνα ή από μια καθημερινή στιγμή π.χ. γεύμα 
Αρχαίων 

• Να επικοινωνήσουν με τους συμμαθητές τους και να μοιραστούν ιδέες, σκέψεις και 
συναισθήματα. 

• Να παρουσιάζουν τα ευρήματά 
• Να αναστοχάζονται και να αξιολογούν τις δράσεις τους 

• Συνδέοντας με τη ζωή 
• Να συνδέσουν την καθημερινή ζωή της αρχαίας Αθήνας με τα αντίστοιχα θέματα 

στη σύγχρονη εποχή, εκτιμώντας τη σημασία και τη συνεισφορά της μελέτης της ι-
στορίας στη ζωή τους. 

• Τεχνολογίες της Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
• Διαδίκτυο - Συλλογή πληροφοριών για την αρχαία Αθήνα 
• Ειδικά διαμορφωμένο power point για την κοινωνία, το περιβάλλον και τον πολιτι-

σμό του Χρυσού αιώνα. 
• Αρχαία ελληνικά παιχνίδια -διαδικτυακά και σε CD. (τα παιχνίδια είναι αναρτημένα 

στο blog) 
• Δημιουργία περιοδικού και ανάρτηση αυτού στο διαδίκτυο. 
• Δημιουργία video 

Μαθήματα που εμπλέκονται : 
• Ιστορία Δ΄ τάξης 
• Μελέτη περιβάλλοντος 
• Γλώσσα  Δ΄ 
• Μαθηματικά 
• Μουσική αγωγή 
• Εικαστικά 
• Ευέλικτη ζώνη 
• ΤΠΕ 
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ΣΤΑΔΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΑΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ 

Μεθοδολογική προσέγγιση : Βιωματική προσέγγιση της γνώσης 

Στρατηγικές διδασκαλίας : (σε συνδυασμό) 
• Διερεύνηση και ανακάλυψη (ενεργητική προσέγγιση της γνώσης) 
• Επίδειξη με τη χρήση κατάλληλου εποπτικού υλικού (εικόνες – χρήση Η/Υ) 
• Συζήτηση – διάλογος 
• Αφήγηση 
• Προσομοίωση 
• Εργασία σε ομάδες 
• Παιχνίδι ρόλων 
• Εξακτίνωση του θέματος για τη δημιουργία υποθεμάτων 

Υλικοτεχνική Υποδομή Χαρτόνια, κόλλες Α4, μαρκαδόρους,βιβλία, υπολογιστές, projector 

Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Αρχικά δόθηκε ένα ερωτηματολόγιο (εικόνα 2) για την ανακάλυψη των πρότερων γνώσεων 
των μαθητών. Στη συνέχεια έγινε εξακτίνωση του θέματος με την μέθοδο του καταιγισμού 
ιδεών (εικόνα 1) και έπειτα οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες. Η κάθε ομάδα μοίρασε ρό-
λους και βρήκε την ονομασία της. Η κάθε ομάδα ανέλαβε μια διαφορετική θεματική. Στη 
συνέχεια συνέλεξαν  πληροφορίες για το θέμα τους και έγινε καταγραφή. Ως επόμενη δρα-
στηριότητα δημιουργήσαμε  ένα ειδικά διαμορφωμένο power point, το οποίο παρουσιά-
στηκε στους μαθητές και έγινε συζήτηση . Οι μαθητές έπαιξαν με το λογισμικό «Ο Ξεφτέρης 
ταξιδεύει στην αρχαία Αθήνα» και με το λογισμικό «Δημόσιος και ιδιωτικός βίος των αρ-
χαίων Ελλήνων» του παιδαγωγικού ινστιτούτου. Έπειτα κατασκεύασαν και έπαιξαν παιχνί-
δια της αρχαίας Ελλάδας (π.χ. Τρίλιζα ή τριοδίν, καμίνι).Στη συνέχεια διάβασαν – μελέτησαν 
βιβλία (βιβλία σε ρόδες-«Η πόλη μου») που αφορούσαν τη ζωή στην αρχαία Αθήνα, όπως « 
Η ζωή των παιδιών στην αρχαία Ελλάδα», «Λέων και Μελίτη», «Περικλής και κλασική Αθή-
να», «παίζοντας στην αρχαία Ελλάδα με τον Λύσιν και την Τιμαρέτην», «Τα παιδιά στην αρ-
χαία Ελλάδα» «Οι γυναίκες στην αρχαία Ελλάδα»,»Η κατοικία στην αρχαία Ελλάδα», «Το 
μυστικό του δούλου» κ.ά. και έτσι εμπλούτισαν τις πληροφορίες τους.  Επίσης είδαν ταινίες 
οι οποίες αφορούσαν την ζωή των αρχαίων Ελλήνων και επισκέφτηκαν το μουσείο της Α-
κρόπολης. Αργότερα έγινε κάλεσμα γονιών δημοσιογράφων, οι οποίοι μίλησαν στους μα-
θητές πώς δημιουργείται ένα περιοδικό και πώς συντάσσεται το άρθρο. Οι μαθητές έφτια-
ξαν τα στοιχεία που είχαν συγκεντρώσει σε μορφή άρθρου και τέλος δημιουργήθηκε και 
δημοσιεύτηκε το περιοδικό, αφιέρωμα στην αρχαία Αθήνα, την εποχή του Περικλή (ψηφια-
κά και έντυπα). Το ερωτηματολόγιο που δόθηκε αρχικά δόθηκε και στο τέλος του προγράμ-
ματος για επεξεργασία και ανάλυση δεδομένων. Ως τελική δράση και κλείσιμο του προ-
γράμματος επιλέξαμε και παρουσιάσαμε, στους γονείς, το θεατρικό «Όρνιθες» του Αριστο-
φάνη.  
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Τα «καλά», τα «κακά» και τα «άσχημα» λογισμικά 

Πέτρου Μαρία  
Εκπαιδευτικός Π.Ε. 60 

mara_petrou@yahoo.gr 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία σκοπό έχει να παρουσιάσει το πλαίσιο στο οποίο κινείται η σημερινή 
πραγματικότητα, όσον αφορά στην επιλογή του εκπαιδευτικού λογισμικού στο σύγχρονο 
σχολείο και συγκεκριμένα στην προσχολική εκπαίδευση. Το ερώτημα που καλούμαστε να 
απαντήσουμε σήμερα, δεν είναι αν είναι χρήσιμα τα εκπαιδευτικά λογισμικά στην άσκηση 
του εκπαιδευτικού έργου, αλλά ποια είναι τα κατάλληλα λογισμικά, που θα βοηθήσουν 
τους μικρούς μαθητές να αναπτύξουν συγκεκριμένες δεξιότητες, γνωστικές και κοινωνικές. 
Όλα τα λογισμικά δεν είναι ίδια, δεν υποστηρίζονται από το ίδιο θεωρητικό πλαίσιο και δεν 
έχουν τους ίδιους στόχους και πρακτικές. Η αξιολόγηση και η επιλογή των «καλών» λογι-
σμικών είναι μια σύνθετη διαδικασία και περιλαμβάνει συγκεκριμένα κριτήρια. Τέλος, πα-
ρουσιάζεται ένα μέρος ενός νέου λογισμικού, το οποίο φιλοδοξεί να ενταχθεί στα λογισμι-
κά που θα πληρούν τις παραπάνω προϋποθέσεις. 

Λέξεις κλειδιά: αξιολόγηση εκπαιδευτικού λογισμικού, συμπεριφορισμός, εποικοδομητι-
σμός, ΤΠΕ, προσχολική αγωγή. 

Εισαγωγή 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας των τελευταίων δεκαετιών ή διαφορετικά η τελευταία επανά-
σταση που έχει λάβει χώρα στο σύγχρονο πολιτισμό, η τεχνολογική επανάσταση, έχει επη-
ρεάσει περισσότερο ή λιγότερο όλες τις πτυχές της ανθρώπινης δραστηριότητας. Οι «τεχνο-
λογικές αλλαγές» που συνδέονται τόσο με την καθημερινή ζωή όσο και με τις επιστημονι-
κές ανακαλύψεις, δεν θα μπορούσαν να αφήσουν αδιάφορο το πεδίο της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Η σχέση που αναπτύσσεται ανάμεσα στις νέες τεχνολογίες και την εκπαίδευση 
είναι στενή και πολυεπίπεδη. Ένα από τα βασικά ερωτήματα που ανακύπτουν είναι το εξής: 
Μπορεί η τεχνολογία, τελικά, να βοηθήσει στην επίτευξη καλύτερων μαθησιακών αποτελε-
σμάτων ή όχι; 

Έρευνες σε παγκόσμια κλίμακα συμφωνούν ότι οι Τεχνολογίες της Πληροφορίας και των 
Επικοινωνιών (ΤΠΕ) , όπως είναι σήμερα ο επικρατέστερος όρος, μπορούν να αποτελέσουν 
ένα θαυμάσιο εργαλείο στην εκπαίδευση (Νικολοπούλου 2011). Ο όρος Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών αφορά «τεχνολογίες που επιτρέπουν την επεξεργασία 
και τη μετάδοση μιας ποικιλίας μορφών αναπαράστασης της πληροφορίας (σύμβολα, εικό-
νες, ήχοι, βίντεο,) και αφετέρου τα μέσα που είναι φορείς αυτών των άυλων μηνυμάτων» 
(Κόμης 2004). Τρία είναι τα βασικά μοντέλα εισαγωγής των ΤΠΕ στην εκπαίδευση: 

1. Το τεχνοκρατικό μοντέλο: Η έμφαση δίνεται στις ΤΠΕ ως αυτόνομο γνωστικό αντικείμε-
νο. Το μάθημα της Πληροφορικής εντάσσεται στα αναλυτικά προγράμματα. 
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2. Το ολιστικό μοντέλο: Η τάση αφορά στην ενσωμάτωση των ΤΠΕ σε όλα τα γνωστικά α-
ντικείμενα. Η διαθεματική προσέγγιση της γνώσης και η αντιμετώπισή της με ολιστικό 
τρόπο κυριαρχούν. 

3. Το πραγματολογικό μοντέλο: Αποτελεί συνδυασμό των δύο παραπάνω, αφού η διδα-
σκαλία νέων τεχνολογιών συνυπάρχει με την προσπάθεια για ένταξη της χρήσης των 
ΤΠΕ σε όλο το φάσμα της εκπαίδευσης (Κόμης 2004). 

Τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα κάνουν χρήση του πραγματολογικού μοντέλου, το 
οποίο βρίσκεται πιο κοντά στις μεθόδους διδασκαλίας και μάθησης που εφαρμόζονται σή-
μερα. 

 

Παράμετροι εκπαιδευτικών λογισμικών. Η περίπτωση του νηπιαγωγείου. 

Η έννοια που θα μας απασχολήσει και που θα μας οδηγήσει στο βασικό θέμα αυτής της 
εργασίας αφορά την Τεχνολογική Παιδαγωγική Γνώση Περιεχομένου (ΤΠΓΠ) των Mishra 
και Koehler (2006). Σύμφωνα με την ανάλυσή τους τρεις (3) είναι οι κύριες παράμετροι που 
καθορίζουν τη δημιουργία, την ένταξη και την αποτελεσματικότητα των ΤΠΕ στην εκπαί-
δευση: 

1. Το περιεχόμενο: Αφορά το σώμα των γνώσεων που πρόκειται να διδαχτεί. 
2. Η παιδαγωγική θεωρία: Αφορά φιλοσοφικά ρεύματα, θεωρητικά μοντέλα, θεωρίες 

μάθησης, διδακτική μεθοδολογία κ.α. που θα ορίσουν την παιδαγωγική θεωρία 
στην οποία θα στηριχθεί η διδασκαλία. 

3. Η τεχνολογία: Αφορά τα τεχνολογικά μέσα που θα χρησιμοποιηθούν κάθε φορά. 

Η καινοτομία των Mishra και Koehler είναι ότι δεν μελετούν τις τρεις αυτές παραμέτρους 
μόνο ξεχωριστά, αλλά αναδεικνύουν ταυτόχρονα την αλληλοδιαπλοκή τους. Τα σημεία που 
τέμνονται ανά δύο οι παραπάνω παράμετροι, αλλά και η εικόνα τους ως ενιαίο σύνολο θα 
πρέπει να απασχολεί τους μελετητές της εισαγωγής των ΤΠΕ στην διδακτική πράξη. Με βά-
ση τα παραπάνω τρία βασικά συμπεράσματα μπορούν να προκύψουν: 1) Η πολυπλοκότητα 
του εγχειρήματος 2)Νέα πεδία μελέτης όπως είναι η εκπαιδευτική τεχνολογία 3) Η ανάγκη 
συνεργασίας ειδικών από τον τομέα της πληροφορικής, της παιδαγωγικής και άλλων ειδι-
κών επιστημόνων ανάλογα με το γνωστικό αντικείμενο που παρουσιάζεται στο λογισμικό. 

Κάνοντας πιο συγκεκριμένα τα δικά μας ζητούμενα θα εξειδικεύσουμε, ώστε η μελέτη μας 
στη συνέχεια θα αφορά: 

• Στην επιλογή μιας από τις μορφές της ΤΠΕ που είναι το εκπαιδευτικό λογισμικό. 
• Στην παράμετρο της παιδαγωγικής γνώσης και πως αυτή εμπλέκεται με τις άλ-

λες παραμέτρους για την εισαγωγή του λογισμικού στη σχολική τάξη. 
• Στην μεταφορά του ζητήματος σε μια συγκεκριμένη βαθμίδα, εκείνη της προ-

σχολικής εκπαίδευσης. 
• Στην μελέτη του ελληνικού αναλυτικού προγράμματος του νηπιαγωγείου σε 

σχέση με όλα τα παραπάνω. 
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Ξεκινώντας από το τελευταίο, αναφορικά με το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγεί-
ου(ΔΕΠΠΣ 2002), θα μπορούσαμε να πούμε ότι οι ΤΠΕ έχουν ένα διττό ρόλο. Αφενός συ-
γκροτούν το γνωστικό αντικείμενο «Παιδί και πληροφορική» και αφετέρου η τεχνολογία 
ενσωματώνεται στις διάφορες δραστηριότητες του προγράμματος. Στο ΔΕΠΠΣ αναφέρεται 
ότι: «Σκοπός της εισαγωγής της Πληροφορικής στο νηπιαγωγείο είναι να εξοικειωθούν τα 
παιδιά με απλές βασικές λειτουργίες του υπολογιστή και να έρθουν σε μια πρώτη επαφή με 
διάφορες χρήσεις του, ως εποπτικού μέσου διδασκαλίας καθώς και ως εργαλείου ανακά-
λυψης, δημιουργίας και έκφρασης στο πλαίσιο καθημερινών δραστηριοτήτων.» (ΔΕΠΠΣ 
2002). Επομένως το μοντέλο που εφαρμόζεται στην προσχολική αγωγή -και συγκεκριμένα 
στο δημόσιο σχολείο- είναι το πραγματολογικό μοντέλο, σύμφωνα με την κατηγοριοποίηση 
που παραθέσαμε παραπάνω. Παρόλο που το ΔΕΠΣΣ του νηπιαγωγείου (2002) δεν μπορεί 
να αποτελέσει αφετηρία, αλλά ούτε οδηγό για την εισαγωγή των ΤΠΕ στη προσχολική εκ-
παίδευση, λόγω του ότι την εποχή που φτιάχτηκε τα πράγματα που έχουν σχέση με τις ΤΠΕ 
ήταν τελείως διαφορετικά, βλέπουμε ότι έχει μια σύγχρονη ματιά και κινείται σε μια σωστή 
βάση όσον αφορά τη σχέση νηπιαγωγείου και ΤΠΕ. Αμέσως μετά, θα ασχοληθούμε με μια 
μορφή των ΤΠΕ, το εκπαιδευτικό λογισμικό, αν και είναι σαφές ότι τα εκπαιδευτικά λογι-
σμικά αποτελούν μόνο ένα από τα εργαλεία που χρησιμοποιούν οι εκπαιδευτικοί για να 
εισάγουν τις ΤΠΕ στην τάξη. 

Το εκπαιδευτικό λογισμικό θα μπορούσε να αποτελεί πλέον «καθημερινότητα» σε πολλά 
νηπιαγωγεία της χώρας, είτε ως παιδαγωγικό υλικό που χρησιμοποιείται από τους μαθητές 
στις ελεύθερες δραστηριότητες, είτε ως παιδαγωγικό υλικό σε οργανωμένες δραστηριότη-
τες από τον/την εκπαιδευτικό στα πλαίσια διαθεματικών προσεγγίσεων ή projects (Οδηγός 
Νηπιαγωγού 2006). Η επιλογή, επομένως, του κατάλληλου λογισμικού είναι ζητούμενο στο 
σχεδιασμό των εκπαιδευτικών δραστηριοτήτων. Μια πρώτη γενική κατηγοριοποίηση των 
λογισμικών είναι η ακόλουθη: 

• Λογισμικό εξάσκησης(drill and practice) 
Έχει ως κύριο στόχο την εξάσκηση σε συγκεκριμένη και στοχευμένη ύλη μέσω α-
σκήσεων (ερωτήσεις –απαντήσεις) με αυξανόμενο βαθμό δυσκολίας. 

• Λογισμικό διδασκαλίας (tutorials) 
Εδώ το πρόγραμμα αναλαμβάνει το ρόλο του δασκάλου. Παρουσιάζεται η υλη και 
ακολουθούν ερωτήσεις εμπέδωσης. 

• Λογισμικό που αφορά υπερμεσικά περιβάλλοντα 
Εγκυκλοπαίδειες και ηλεκτρονικά βιβλία. 

• Λογισμικό γενικής χρήσης  
Απλά προγράμματα επεξεργασίας κειμένου , εικόνας κ.α. 

• Λογισμικό προσομοίωσης(Simulation) 
• Λογισμικό προγραμματισμού 

Γλώσσα Logo, Logo like κ.α. 
• Λογισμικά εννοιολογικής χαρτογράφησης 
• Λογισμικά επίλυσης προβλήματος (Problem Solving) 
• Λογισμικά εικονικής πραγματικότητας (Virtual reality)(Νικολοπούλου 2011 & Κιρί-

δης-Δρόσος-Ντίνας 2005). 
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Κατά τη γνώμη μας το μοντέλο που παρουσιάσαμε νωρίτερα, της Τεχνολογικής Παιδαγω-
γικής Γνώσης Περιεχομένου (ΤΠΓΠ), θα μπορούσε να είναι οδηγός μας όχι μόνο για τη δη-
μιουργία αλλά και για την επιλογή του κατάλληλου λογισμικού. Ας εξειδικεύσουμε, όμως, 
σε έναν από τους 3 παράγοντες όπως ήδη έχουμε αναφέρει, αυτόν της παιδαγωγικής γνώ-
σης. 

Η παιδαγωγική γνώση στην οποία οφείλει να στηριχθεί η δημιουργία ενός εκπαιδευτικού 
λογισμικού αφορά, ανάμεσα σε άλλα, το θεωρητικό μοντέλο ή διαφορετικά τη θεωρία μά-
θησης που επιλέγεται κάθε φορά. Δύο είναι οι κυρίες θεωρίες που επηρέασαν τη δημιουρ-
γία εκπαιδευτικού λογισμικού. Ο συμπεριφορισμός και ο εποικοδομητισμός. 

Ο συμπεριφορισμός. Μια παλιά ιστορία… 

Ο συμπεριφορισμός και η προγραμματισμένη διδασκαλία αποτελούν την πρώτη θεωρία 
μάθησης στην οποία στηρίχθηκε η παραγωγή εκπαιδευτικού λογισμικού ήδη από τα μέσα 
της δεκαετίας του 50. Βασικοί εκπρόσωποι της συμπεριφοριστικής θεωρίας υπήρξαν ο Pav-
lof, o Watson και o Skinner. Οι θεωρητικοί του συμπεριφορισμού συνδέουν τη μάθηση με 
την παρατηρήσιμη συμπεριφορά, ο οποία είναι μετρήσιμη και αντικειμενική. Η ανθρώπινη 
μάθηση προκύπτει μέσα από το δίπολο ερέθισμα-αντίδραση (ερέθισμα από το περιβάλλον 
–αντίδραση από το άτομο) και μέσω της χρήσης της κατάλληλης ενίσχυσης στις επιθυμητές 
συμπεριφορές. (Σολομωνίδου 2006) Το παιδί θεωρείται «tabula rasa» και ο δάσκαλος οφεί-
λει να εγγράψει συγκεκριμένες συμπεριφορές στο «λογισμικό» του. Όταν εδραιωθούν συ-
γκεκριμένες συμπεριφορές , τότε θα αλλάξει και η σκέψη του μαθητή. Οι γνωστικές διερ-
γασίες δεν αποτελούν αντικείμενο μελέτης, αντίθετα αποφεύγονται ως κάτι το μεταφυσικό. 
Τέλος η μίμηση συγκεκριμένων συμπεριφορών ή προτύπων μπορεί να οδηγήσει σε μάθηση 
νέων μορφών συμπεριφοράς.  

Οι συνέπειες του συμπεριφορισμού σε πληθώρα εκπαιδευτικών λογισμικών ακόμα και σή-
μερα είναι εμφανείς: 

• Το ζητούμενο του λογισμικού είναι οι «σωστές» απαντήσεις. 
• Ο μαθητής ενισχύεται κάθε φορά που δίνει σωστή απάντηση (λεκτική ενίσχυση-

μπράβο, σωστά κ.α. ή αμοιβές όπως συλλογή πόντων κλπ). 
• Η κατάτμηση της ύλης σε μικρότερες ενότητες, ώστε να ελέγχεται καλύτερα η δια-

δικασία, με στόχο τις καλύτερες επιδόσεις του μαθητή. 
• Το εκπαιδευτικό λογισμικό στηρίζεται κυρίως σε κείμενα που δίνουν τις πληροφο-

ρίες σε γλωσσική ή εικονική μορφή. 
• Προσφέρονται μαζί με το εκπαιδευτικό πρόγραμμα φύλλα εργασίας για τα παιδιά. 
• Υπεραπλούστευση της γνώσης και παρουσίαση της πραγματικότητας με τεχνητό 

τρόπο. 
• Προσπάθεια μετάδοσης της γνώσης όπως την κατέχουν οι ειδικοί. 
• Αποσύνδεση του περιεχομένου της διδασκαλίας από το πλαίσιο στο οποίο παράγε-

ται. 
• Δεν αφορά πραγματικές καταστάσεις και δεν προωθεί την επίλυση προβλημάτων. 
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Τα προβλήματα που παρουσιάζονται, όσον αφορά στα προγράμματα που βασίζονται σε 
συμπεριφοριστικά πρότυπα, είναι πολλαπλά. Πολλοί μελετητές θεωρούν ότι μέσα από τη 
μεθοδολογία τους προωθείται η ανταγωνιστικότητα και ο ατομισμός. Η γνώση που αποκτά-
ται δεν αντικαθιστά ,ούτε αλλάζει την προϋπάρχουσα γνώση, απλά συνυπάρχει παράλληλα 
με την παλαιά. Ο μαθητής παραμένει αδρανής και περιορίζεται σε απαντήσεις σωστού – 
λάθους, χωρίς καμία διαπραγμάτευση της γνώσης. Η δημιουργικότητα βρίσκεται σε πολύ 
χαμηλό επίπεδο, ενώ η πρωτοβουλία του παιδιού είναι ανύπαρκτη. Θα μπορούσαμε να 
πούμε πολύ περισσότερα αφού τα μειονεκτήματα που απορρέουν από το συμπεριφοριστι-
κό μοντέλο έχουν μελετηθεί εκτενώς. Από την άλλη μεριά έχουν εντοπιστεί και κάποια θε-
τικά στοιχεία που δεν μπορούν όμως από μόνα τους να ανατρέψουν τη συνολική εικόνα 
(Σολομωνίδου, 2006). Σε σχέση με τα λογισμικά που αναφέρθηκαν παραπάνω, αυτά που 
είναι βασισμένα σε συμπεριφοριστικά πρότυπα είναι κυρίως τα 3 πρώτα [Λογισμικό εξά-
σκησης (drill and practice), λογισμικό διδασκαλίας (tutorials), λογισμικό που αφορά υπερ-
μεσικά περιβάλλοντα]. 

Ο εποικοδομητισμός. Μια διαφορετική προσέγγιση… 

Στον αντίποδα του συμπεριφορισμού βρίσκεται ο εποικοδομητισμός, ο οποίος ήδη από τη 
δεκαετία του ΄20 κάνει την εμφάνισή του. Μετατοπίζει το ενδιαφέρον από την παρατηρού-
μενη συμπεριφορά στις γνωστικές διεργασίες, στον τρόπο που σκέφτεται το άτομο. Σύμ-
φωνα με τους οπαδούς του επικοικοδομητισμού ο τρόπος που οικοδομεί κάθε υποκείμενο 
τη γνώση διαφέρει από άτομο σε άτομο αφού βασικοί παράγοντες για την κατασκευή της 
γνώσης είναι οι προηγούμενες εμπειρίες και γνώσεις, η δράση του ατόμου και η ερμηνεία 
της πραγματικότητας. Κατά συνέπεια, δεν υπάρχει μια και μοναδική αναπαράσταση της 
γνώσης, αλλά πολλαπλές πραγματικότητες που αφορούν το κάθε άτομο που τις δημιουργεί 
(Σολομωνίδου, 2006). 

Θεωρητικοί που έχουν «οικοδομήσει» το ρεύμα του εποικοδομητισμού μεταξύ άλλων, εί-
ναι ο J.Piajet, ο οποίος τονίζει τον ενεργητικό χαρακτήρα της νόησης και υποδεικνύει έμμε-
σα το ποιος πρέπει να είναι ο χαρακτήρας της μάθησης, ενεργητική μάθηση, μάθηση μέσω 
της δράσης, μέσω της αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον(Κουτσουβάνου, 1996). Παράλλη-
λα, εξίσου σημαντική είναι και η συμβολή του J. Bruner, ο οποίος ανέδειξε την ανακαλυπτι-
κή μάθηση, δίνοντας ιδιαίτερη σημασία στην ύπαρξη κινήτρων κατά τη μαθησιακή διαδι-
κασία, στην ανάπτυξη της διαισθητικής σκέψης από μέρους του μαθητή και στην καλλιέρ-
γεια της εμπιστοσύνης ανάμεσα στον εκπαιδευτικό και τον μαθητή οποιασδήποτε ηλικίας. 
Επιπλέον, δε θα πρέπει να παραβλέψουμε τη θεωρητική προσφορά του Lev. Vigotsky, ο 
οποίος υποστηρίζει ότι η οικοδόμηση της γνώσης από τα παιδιά εξαρτάται από τις κοινωνι-
κές αλληλεπιδράσεις τους. Τα νήπια δεν ανακαλύπτουν τις γνώσεις, αλλά τις οικειοποιού-
νται από το κοινωνικοπολιτισμικό τους υπόβαθρο. Το υποκείμενο «οικοδομεί» τη γνώση 
καθώς τη χρησιμοποιεί αλληλεπιδρώντας με τους άλλους , ενώ η μάθηση καθοδηγεί την 
ανάπτυξη (Ντολιοπούλου 2004). Από την άλλη μεριά, Ο J. Dewey δίνει προτεραιότητα στην 
έννοια της δράσης, υποστηρίζοντας ότι η σκέψη αποτελεί λειτουργικό εργαλείο της δράσης, 
έτσι ώστε η μάθηση ταυτίζεται εν τέλει με μια εσωτερική ώθηση για σκόπιμη δράση (Χρυ-
σαφίδης 2002). Θα μπορούσαμε να πούμε πολύ περισσότερα, όμως οι παραπάνω αναφο-
ρές είναι αρκετές για να μας δώσουν το στίγμα του εποικοδομητισμού. 

2176

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



 

Έτσι, με βάση τα παραπάνω οι επιρροές του εποικοδομητισμού στα εκπαιδευτικά λογισμι-
κά θα ήταν οι εξής: 

• Προσανατολισμός στη διαδικασία. Αυτό σημαίνει ότι προωθείται η ανακαλυπτική 
μάθηση με αποτέλεσμα η επιβράβευση, το σωστό και το λάθος να είναι δευτερεύο-
ντα.  

• Έμφαση στη δυνατότητα που δίνει το λογισμικό στη συνεργασία. 
• Ανάπτυξη δράσης και της ενεργητικής μάθησης από το ίδιο το παιδί. 
• Λογισμικά ενδιαφέροντα και σύνδεση με τον πραγματικό κόσμο. 
• Ανάδειξη του ρόλου του εκπαιδευτικού ως συντονιστή και συνδιερευνητή της γνώ-

σης. 
• Υποστήριξη της δημιουργικότητας και της αυτονομίας του παιδιού.  
• Εμπλοκή στη μαθησιακή διαδικασία της διερεύνησης, του πειραματισμού και της 

επίλυσης προβλημάτων. 
• Οικοδόμηση της νέας γνώσης πάνω στην προγενέστερη γνώση. (Νικολοπούλου 

2011 & Κιρίδης-Δρόσος-Ντίνας 2005).  

Ο κατάλογος θα μπορούσε να είναι πολύ μεγαλύτερος για να φωτογραφίσουμε τα «καλά» 
λογισμικά. Σε αντίθεση με τα «κακά» λογισμικά που ενέχουν πολλά από τα συμπεριφορι-
στικά στοιχεία που αναφέραμε παραπάνω. Το αναλυτικό πρόγραμμα του νηπιαγωγείου αν 
και δεν δίνει σαφείς οδηγίες για τα κριτήρια επιλογής του κατάλληλου λογισμικού από τις 
νηπιαγωγούς, κατά τη γνώμη μας είναι σαφές ότι προκρίνει ξεκάθαρα τα λογισμικά που 
ακολουθούν τις αρχές του εποικοδομητισμού, αφού βασίζεται στις προαναφερθείσες γνω-
στικές θεωρίες, των Piajet, Bruner, Vigotsky και Dewey.Οι δραστηριότητες των Κουλαϊδή & 
Ραβάνη (1997), για την εισαγωγή των ΤΠΕ στο νηπιαγωγείο, είναι μέσα στα πλαίσια του 
επικοδομητικού μοντέλου που αναλύσαμε παραπάνω. Τέλος όσον αφορά τα «άσχημα» λο-
γισμικά, αυτά έχουν να κάνουν περισσότερο με χαρακτηριστικά του interface- ζητήματα 
σχεδίασης και αισθητικής του προγράμματος. 

Η επιλογή ενός «καλού» λογισμικού, τελικά, υπόκειται στην κρίση του/της νηπιαγωγού της 
τάξης γεγονός που μας υποχρεώνει να είμαστε πολύ προσεκτικοί , ώστε να πληρούνται τα 
κριτήρια και οι προϋποθέσεις που κυρίως ο εποικοδομητισμός έχει ήδη καταθέσει στην 
εκπαιδευτική κοινότητα. Έννοιες όπως η ενεργητική μάθηση ή η συνεργασία είναι σαφές 
ότι πρέπει να αποτελούν ζητούμενο από τα εκπαιδευτικά λογισμικά, και μάλιστα μελετώ-
ντας τα προσεκτικά, ώστε οι παραπάνω έννοιες να έχουν ουσία και όχι να είναι κενές πε-
ριεχομένου. Με αυτό εννοούμε ότι δεν αρκεί ένα εκπαιδευτικό λογισμικό να διαφημίζεται 
ως λογισμικό που προωθεί την ενεργητική μάθηση, πρέπει να το αποδεικνύει κιόλας στην 
πράξη , περνώντας ταυτόχρονα από την αυστηρή κρησάρα των εκπαιδευτικών της τάξης. 
Διαφορετικά η εικόνα που δημιουργείται μέσα στο νηπιαγωγείο με την εισαγωγή και τη 
χρήση ακατάλληλων λογισμικών είναι απογοητευτική. Μπαίνουν από το παράθυρο παλαιές 
εκπαιδευτικές πρακτικές που ήδη έχουμε αποκηρύξει σύσσωμη η εκπαιδευτική κοινότητα, 
φορώντας το μανδύα της σύγχρονης τεχνολογίας και μένοντας στον εντυπωσιασμό που με-
τρά πόσα πράγματα μπορεί να κάνει ο μαθητής πατώντας ένα κουμπί. 
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Εκπαιδευτικό λογισμικό. Ένα παράδειγμα… 

Η δική μας σκέψη πηγαίνει ακόμα πιο μακριά. Οραματιζόμαστε και δουλεύουμε πάνω σε 
αυτό, ώστε να δημιουργήσουμε λογισμικά που για παράδειγμα, όχι μόνο θα είναι ενδιαφέ-
ροντα και θα συνδέονται με τον πραγματικό κόσμο, αλλά θα δείχνουν και τον τρόπο που θα 
επιτευχθεί αυτό. Θα θέλαμε λογισμικά που ο μαθητής δεν θα μένει μπροστά σε έναν υπο-
λογιστή από την αρχή μέχρι το τέλος της διάρκειας του. Θα θέλαμε λογισμικά που λειτουρ-
γούν όχι απλώς σε «περιβάλλοντα» συμβατά με την πραγματικότητα, αλλά τέτοια που να 
σε ωθούν και να δίνουν κίνητρο να εξερευνήσεις το περιβάλλον που ζεις. Θα θέλαμε λογι-
σμικά που δεν θα είναι η αρχή και το τέλος, αλλά το μέσο και χρήσιμο εργαλείο εξερεύνη-
σης. Θα θέλαμε λογισμικά που ενώ τη μια στιγμή θα κάθεσαι στον υπολογιστή, την επόμε-
νη στιγμή θα έχεις σηκωθεί με παρότρυνση του λογισμικού για να εξερευνήσεις τον πραγ-
ματικό κόσμο και να συλλέξεις πληροφορίες και σε επόμενη στιγμή θα ξαναγυρίσεις σε αυ-
τό για να τις επεξεργαστείς. Τελικά θέλουμε λογισμικά που να είναι πιο κοντά στην «πραγ-
ματική» δράση και όχι στην «εικονική» δράση. Για παράδειγμα το παρακάτω λογισμικό που 
μελετάμε και σχεδιάζουμε αφορά ένα λογισμικό για τα ζώα, το οποίο απευθύνεται κυρίως 
σε παιδιά της προσχολικής ηλικίας. 

 

Σε αυτό ωθείται το παιδί να σηκωθεί από τον υπολογιστή, να ερευνήσει το περιβάλλον βγά-
ζοντας φωτογραφίες ζώων, να πάρει σημαντικές πρωτοβουλίες ως προς την επιλογή και τον 
τρόπο υλοποίησης όλου αυτού, να ξαναγυρίσει στο λογισμικό για να επεξεργαστεί τις πλη-
ροφορίες που συνέλλεξε και να δημιουργήσει το δικό βιβλίο, το οποίο μπορεί να μοιραστεί 
με τους άλλους κάνοντας χρήση των δυνατοτήτων που θα του προσφέρει το λογισμικό. 

Εδώ ο σκοπός είναι προφανής, και αφορά λογισμικά που ενισχύουν σημαντικά τη σύνδεση 
του παιδιού με τον πραγματικό κόσμο, τη δράση, την πρωτοβουλία, το μοίρασμα, τη δη-
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μιουργικότητα. Λογισμικά που τελικά είναι εργαλεία διαχείρισης της πραγματικής ζωής και 
όχι υποκατάστατα αυτής μετατρέποντας τη μάθηση σε εργαλειακή γνώση. Ο δρόμος για τα 
«καλά» λογισμικά είναι μακρύς. Κατά τη γνώμη μας, μόλις αρχίσαμε... 
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Τα δύο πρόσωπα του Οδυσσέα στην Τέχνη: Δύο εκδοχές του μύθου 

Αλέφαντος Νικόλαος  
Alefantos.nikos@gmail.com 

Περίληψη 

Η ανάπτυξη διδακτικών σεναρίων με την υποστήριξη των νέων τεχνολογιών πληροφορικής 
συνδέεται με μια πιο σύγχρονη διδακτική προσέγγιση, σύμφωνα με την οποία το σχολείο 
πρέπει να είναι δημιουργικό και να προωθεί την ενεργητική μάθηση. Η μάθηση αυτού του 
είδους είναι μαθητοκεντρική ανατρέποντας την παραδοσιακή διδακτική αντίληψη της με-
τωπικής και δασκαλοκεντρικής διδασκαλίας, αντίληψη που χαρακτηρίζει για δεκαετίες το 
ελληνικό σχολείο. Η οργάνωση της διδασκαλίας βασίζεται στο μοντέλο της ομαδοσυνεργα-
τικότητας, προϋποθέτει την αναζήτηση πληροφοριών στο Διαδίκτυο με καθοδηγούμενη 
ιστοεξερεύνηση και η παρουσίαση των εργασιών των μαθητών/τριών έχει δομηθεί στη νέα 
εκπαιδευτική τεχνολογία. Το διδακτικό σενάριο αποβλέπει κατά κύριο λόγο στο να μετα-
τρέψει τη σχολική τάξη σε κοινότητα, στην οποία οι μαθητές/τριες θα είναι αναγνώστες και 
ερμηνευτές της λογοτεχνίας. Επιπλέον, κύρια στόχευσή του είναι να συνειδητοποιήσουν οι 
μαθητές/τριες την αναγκαιότητα για «ολιστική γνώση», με γνώμονα τη συνάφεια και διά-
δραση των εκφραστικών μέσων και τρόπων της λογοτεχνίας με άλλες μορφές τέχνης, όπως 
είναι η μουσική/τραγούδι και το θέατρο. Τέλος, κύριος στόχος είναι η εξοικείωση των μα-
θητών με τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και επικοινωνίας, οι οποίες βρίσκονται στο επί-
κεντρο του εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος στη χώρα μας. 

Λέξεις - Κλειδιά: Διαμαθητικές σχέσεις, ιστοεξερεύνηση, διακειμενικότητα, ολιστική γνώση, 
ενεργητική μάθηση. 

Θεωρητικό πλαίσιο 

Το θεωρητικό πλαίσιο του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου βασίζεται στο ομαδοσυνερ-
γατικό μοντέλο μάθησης, το οποίο προωθεί τις διαμαθητικές σχέσεις και συνάδει με τις 
βασικές αρχές της σύγχρονης παιδαγωγικής επιστήμης, οι οποίες εφαρμόζονται στη διδα-
κτική πράξη και διευκολύνουν τη διδακτική διαδικασία: Τέτοιες αρχές είναι η παιδοκεντρι-
κότητα, η αυτενέργεια, η εποπτεία, η εργασία κατά ομάδες, η σύνδεση του σχολείου με τη 
ζωή, η διαθεματικότητα και η καλλιέργεια διαπροσωπικών σχέσεων (Ματσαγγούρας, 
2000). 

Το προτεινόμενο διδακτικό σενάριο αξιοποιεί τις θεωρίες της λογοτεχνίας, ειδικά τη θεωρία 
της πρόσληψης, τη νέο-κριτική θεωρία και την κειμενογλωσσολογική θεωρία ανάλυσης ε-
νός λογοτεχνικού κειμένου. Η Θεωρία της Πρόσληψης εστιάζει την προσοχή της, και όχι τυ-
χαία, όπως επισημαίνεται, στον αναγνώστη, τον οποίο θεωρεί κυρίαρχο αποδέκτη ή προσ-
λήπτη, νοηματοδότη, ερμηνευτή και ανταποκριτή του λογοτεχνικού κειμένου ( Fish, 1999). 
Η θεωρία της πρόσληψης δε δημιούργησε δική της προσέγγιση, αλλά προσέφερε την έν-
νοια του αποδέκτη, την οποία πολλά σύγχρονα μοντέλα διδασκαλίας του γραπτού λόγου 
ενσωμάτωσαν και την αντιστοίχισαν με την προθετικότητα του συγγραφέα. 
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Από την άλλη, αντλήσαμε τη διδακτική προσέγγιση της τετραπλής ανάγνωσης του λογοτε-
χνικού κειμένου από την νεοκριτική θεωρία, η οποία αποβλέπει στη διαδοχική ανάδειξη: 1. 
της σημασίας, 2. των συναισθημάτων, 3. του τόνου και 4. των προθέσεων του λογοτεχνικού 
κειμένου (Σπανός, 1996). Η σημασία, τα συναισθήματα και οι προθέσεις του κειμένου έ-
χουν σχέση με τη στόχευση του προτεινόμενου διδακτικού σεναρίου στην καλλιέργεια του 
αισθητικού κριτηρίου των μαθητών/τριών. 

Τέλος, αξιοποιείται η έννοια της διακειμενικότητας, η οποία είναι το στοιχείο που μας υπο-
δεικνύει ότι τόσο ο πομπός όσο και ο δέκτης, κατά την παραγωγή και ερμηνεία ενός κειμέ-
νου, ανακαλούν τη γνώση που διαθέτουν για άλλα ομοειδή κείμενα. Κάθε κείμενο εντάσσε-
ται μαζί με άλλα σε μια ευρύτερη κειμενική κατηγορία. Μεταξύ ομοειδών κειμένων παρα-
τηρείται συσχετισμός μορφής - περιεχομένου. Επομένως, ο πομπός και ο δέκτης αναγνωρί-
ζουν την παρουσία στοιχείων από προηγούμενα ομοειδή κείμενα στο παραγόμενο κείμενο. 
Η έννοια της διακειμενικότητας είναι κατάκτηση των δεύτερης γενιάς κειμενογλωσσολογι-
κών εργασιών, που αναζητούν, πέρα από τα δομικά στοιχεία, τους κειμενικούς παράγοντες 
που μετατρέπουν τα δομικά στοιχεία σε ενιαίο και οργανικό όλον, το κείμενο (Beaugrande 
and Dressler,1981),. Με άλλα λόγια, αναζητούν τους όρους της κειμενικότητας, της ανα-
γνώρισης δηλαδή ενός κειμένου ως κειμένου.  

Επιδιωκόμενοι στόχοι 

1. Να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες τη δυνατότητα ενεργητικής συμμετοχής στη δια-
δικασία της γνώσης, ως κοινότητα αναγνωστών και ερμηνευτών. 

2. Να διευρύνουν τον ορίζοντα των εμπειριών και το βάθος της ευαισθησίας τους. 
3. Να οξύνουν το γλωσσικό αισθητήριο και το αισθητικό τους κριτήριο. 
4. Να αναπτύξουν τη φαντασία και την κριτική-ερμηνευτική τους ικανότητα.  
5. Να αντιλαμβάνονται την πραγματικότητα στις πολυειδείς όψεις και εκδοχές της και 

να παίρνουν κριτική θέση απέναντι σε ζητήματα της ατομικής και της κοινωνικής 
ζωής. 

6. Να κατανοήσουν οι μαθητές τη διαθεματική προσέγγιση της λογοτεχνίας. 
7. Να κατακτήσουν οι μαθητές/τριες τον κριτικό λογοτεχνικό γραμματισμό. 
8. Να αποκτήσουν οι μαθητές/τριες συνείδηση της διασύνδεσης της ελληνικής λογο-

τεχνικής παράδοσης με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια λογοτεχνική και καλλιτεχνική 
παραγωγή. 

9. Να εξοικειωθούν με τις νέες τεχνολογίες πληροφορίας και τη χρήση τους στη διδα-
κτική πράξη. 

Οι παραπάνω διδακτικοί στόχοι είναι σύμφωνοι με το νέο Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών 
για τη διδασκαλία της Λογοτεχνίας στην Α΄ τάξη του Λυκείου. Συγκεκριμένα, ως στόχοι ορί-
ζονται η συνειδητοποίηση της σχέσης της λογοτεχνίας με την ανθρώπινη εμπειρία και, επο-
μένως, της σημασίας της για την κατανόηση του κόσμου στον οποίο ζούμε και του εαυτού 
μας. Επίσης, γίνεται λόγος για την ανάγκη καλλιέργειας μιας πλατειάς ποικιλίας αναγνωστι-
κών και επικοινωνιακών δεξιοτήτων, μέσα από την αξιοποίηση κειμένων από όλο το φάσμα 
της πολιτισμικής παραγωγής. Από αυτή τη διευρυμένη ποικιλία κειμένων αναδεικνύεται ο 
στρατηγικός ρόλος της λογοτεχνίας, καθώς αυτή έχει αναπτύξει ένα ρεπερτόριο συμβολι-
κών μορφών, τρόπων και συμβάσεων που διευκολύνουν την αναλυτική προσέγγιση και των 
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άλλων ειδών επικοινωνίας. Τέλος, ορίζεται ως στόχος η ανάπτυξη της κριτικής και ταυτό-
χρονα δημιουργικής σχέσης των μαθητών με το σύγχρονο κοινωνικό και πολιτισμικό περι-
βάλλον, καθώς και η συμβολική ενδυνάμωση της υποκειμενικότητας όλων των μαθητών 
έτσι ώστε να γίνουν ενεργητικοί πολίτες και παραγωγοί πολιτισμού. 

Η διαδικασία υλοποίησης 

Το διδακτικό σενάριο αναπτύχθηκε στο μάθημα της Λογοτεχνίας της πρώτης τάξης του Λυ-
κείου. Το τμήμα, στο οποίο υλοποιήθηκε, είναι το Α3 του Προτύπου Πειραματικού Γενικού 
Λυκείου της Βαρβακείου Σχολής, με τους/τις μαθητές/τριες του οποίου εμπλακήκαμε διδα-
κτικά κατά το σχολικό έτος 2013-2014 στη διδασκαλία του γλωσσικού μαθήματος (Νεοελ-
ληνική Γλώσσα και Λογοτεχνία). Για την υλοποίησή του αφιερώθηκαν εννέα διδακτικές ώ-
ρες, οι έξι στη διάρκεια του Φεβρουαρίου του 2014 και οι τρεις τον Μάρτιο. 

Α΄ ΦΑΣΗ: 1 διδακτική ώρα 

Ο προσδιορισμός του θέματος έγινε με αφόρμηση ένα χωρίο1 από την Οδύσσεια του Ομή-
ρου, το οποίο δόθηκε στους μαθητές σε φωτοτυπία. Στη συνέχεια τέθηκε το ερώτημα «Ή-
θελε ο Οδυσσέας να γυρίσει στην πατρίδα του και γιατί;» Το ερώτημα τροφοδότησε συζή-
τηση ανάμεσα στους/στις μαθητές/τριες του τμήματος. Οι περισσότεροι είπαν ότι αγαπού-
σε τη γυναίκα του και γι’ αυτό ήθελε να επιστρέψει στην πατρίδα. Ορισμένοι, ωστόσο, εί-
παν ότι στην πατρίδα ήθελε να επιστρέψει περισσότερο για την ανάληψη της εξουσίας και 
επειδή είχε κουραστεί από τις περιπέτειες τόσων ετών. Τότε τους προτείναμε να εξετάσου-
με πώς πραγματεύονται το όλο θέμα με σύμβολο τον Ομηρικό Οδυσσέα οι δημιουργοί στο 
χώρο της Τέχνης, όχι μόνο ποιητές και πεζογράφοι, αλλά και συνθέτες τραγουδιών ή και 
θεατρικοί συγγραφείς.  

Στη συνέχεια έγινε από τον εκπαιδευτικό ο χωρισμός των μαθητών/τριών του τμήματος 
(Α3) σε πέντε ομάδες. Στο σημείο αυτό πρέπει να επισημάνουμε ότι η τάξη είχε ανάλογη 
εμπειρία ομαδοσυνεργατικής μάθησης από προηγούμενες διδακτικές δράσεις με τη σχετι-
κή διδακτική μέθοδο. Γι’ αυτό οι μαθητές ανταποκρίθηκαν άμεσα στην όλη διαδικασία α-
ναλαμβάνοντας τους ρόλους τους ( συντονιστής, γραμματέας, εκφωνητής, μέλη). Η πρώτη 
ομάδα πήρε ένα φύλλο εργασίας που περιέχει πέντε ποιήματα Ελλήνων και ξένων ποιητών, 
οι οποίοι πραγματεύονται στα έργα τους το θέμα του Οδυσσέα σύμφωνα με τη γνωστή μας 
ομηρική παράδοση. Ειδικότερα, το πρώτο ποίημα είναι του Γ. Σεφέρη «Πάνω σε έναν ξένο 
στίχο», το δεύτερο είναι του Βιργίλιου «Αινειάδα, Β΄, 41-49, απόδοση: Δ. Καλοκύρης», το 
τρίτο ποίημα είναι η «Ιθάκη» του Κ. Καβάφη, το τέταρτο ποίημα «Ο Οδυσσέας» του Φρί-
ντριχ Σίλλερ και το τελευταίο ποίημα είναι του Κ. Παλαμά «Στιγμές και Ρίμες». 

 

 Η δεύτερη ομάδα ανέλαβε σε άλλο φύλλο εργασίας την ανάλυση πέντε ποιημάτων Ελλή-
νων και ξένων, κυρίως, ποιητών, οι οποίοι πραγματεύονται το θέμα του Οδυσσέα με μια 
πιο ανατρεπτική απόδοση του ομηρικού μύθου, η οποία βασίζεται στην παράδοση των Κύ-

1  Οδύσσεια, ραψωδία ε, στ. 165-274, από το βιβλίο της πρώτης τάξης του Γυμνασίου: Σαμαρά Μ., 
Τοπούζης Κ., (2012), Αρχαία Ελληνικά (Μτφρ.), Ομηρικά έπη, Οδύσσεια. 
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κλιων Επών και σε συγγραφείς των ελληνιστικών χρόνων. Πιο συγκεκριμένα, το πρώτο ποί-
ημα είναι ο «Οδυσσέας» του Α. Τένισον, το δεύτερο ποίημα είναι του Δάντη, Κόλαση, Άσμα 
ΚΣΤ΄, το τρίτο ποίημα είναι του Κ. Καβάφη «Οδύσσεια Δευτέρα», το τέταρτο ποίημα είναι 
του Σουηδού ποιητή και θεατρικού συγγραφέα Λαρς Φορσσέλ με τίτλο «Ο Οδυσσέας στην 
Ιθάκη» και το τελευταίο ποίημα είναι του Ισπανού ποιητή Χοσέ Ιέρο με τίτλο «Να μην είχα 
γυρίσει!» 

Η τρίτη ομάδα ανέλαβε την ανάλυση τεσσάρων ελληνικών τραγουδιών, στα οποία κεντρικό 
πρόσωπο και σύμβολο είναι ο Οδυσσέας. Πιο ειδικά, το πρώτο τραγούδι έχει ως τίτλο «Πού 
είσαι απόψε Οδυσσέα;», τους στίχους έχει γράψει η Μαίρη Γραμματικάκη και τη μουσική ο 
Γιάννης Βελίκης, το δεύτερο τραγούδι με τίτλο «Το Ρόδο του Ανέμου» το έχει ερμηνεύσει ο 
Φοίβος Δεληβοριάς, το τρίτο τραγούδι είναι στίχων και μουσικής του Μιλτιάδη Πασχαλίδη 
και το τέταρτο τραγούδι είναι του μουσικού συγκροτήματος «ΝΑΜΑ».  

Η τέταρτη ομάδα ανέλαβε σε φύλλο εργασίας την ανάλυση πέντε πεζών λογοτεχνικών έρ-
γων, τα οποία πραγματεύονται με ανατρεπτικό τρόπο την ομηρική παράδοση, σύμφωνα με 
την οποία ο Οδυσσέας κυριεύεται από νόστο για την πατρίδα του και αυτό είναι το κύριο 
κίνητρο δράσης του. Το πρώτο κείμενο είναι απόσπασμα από το διήγημα του Σ. Ξεφλούδα 
με τίτλο «Οδυσσέας», το δεύτερο είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα του γερμανού 
Bernhard Schlink με τίτλο Die Heimkehr, (μετάφραση Ιάκωβος Κοπερτί), το τρίτο κείμενο 
έχει τίτλο «Το υφαντό της Πηνελόπης ή ποιος ξεγελάει ποιον» του συγγραφέα Αουγκούστο 
Μοντερρόσο από την Ονδούρα, το τέταρτο κείμενο είναι απόσπασμα από το έργο με τίτλο 
«Αληθινή Ιστορίας» του Σύριου ρητοροδιδάσκαλου του 6ου μ.Χ. αιώνα Λουκιανού του Σα-
μοστατέως και το τελευταίο κείμενο είναι απόσπασμα από το μυθιστόρημα του Ερβέ Λε 
Τελιέ με τίτλο « ELECTRICO W». 

Τέλος, η πέμπτη ομάδα ανέλαβε την ανάλυση ενός θεατρικού έργου, το οποίο πραγματεύε-
ται την ερωτική ιστορία του Οδυσσέα και της Καλυψώς. Πρόκειται για το έργο «Τραγωδία 
σε μια πράξη» του Ν. Λυγερού, το οποίο έχει γραφτεί στη Γαλλική γλώσσα και τη μετάφρα-
ση στα Νέα Ελληνικά την έχει κάνει η Σάνυ Καπράγκου. Η έκταση του θεατρικού έργου είναι 
περίπου δεκαπέντε σελίδες, οπότε δεν ήταν εφικτό να εμπλακούν τα μέλη της ομάδας με 
την ανάλυση και άλλων θεατρικών έργων, που έχουν γραφτεί με το ίδιο θέμα, καθώς δεν 
υπήρχε δυνατότητα χρόνου και θα δημιουργούνταν συνθήκες άνισης μεταχείρισης συγκρι-
τικά με το έργο που είχαν αναλάβει οι άλλες ομάδες. 

Β΄ ΦΑΣΗ: 2 διδακτικές ώρες 

Σ’ αυτό το σημείο οι ομάδες επεξεργάσθηκαν τα κείμενα, τα οποία τους δόθηκαν σε φύλλα 
εργασίας. Η επεξεργασία βασίζεται σε δραστηριότητες που έχουν δοθεί στο αντίστοιχο 
φύλλο εργασίας κάθε ομάδας. Οι περισσότερες δραστηριότητες βασίζονται στον εντοπισμό 
των κοινών θεμάτων, της πρόθεσης του πομπού και της πρόσληψης του δέκτη σε επίπεδο 
συναισθημάτων, τα οποία του γεννούνται κατά την ανάγνωση του κειμένου. Τα φύλλα ερ-
γασίας με τις αντίστοιχες δραστηριότητες για κάθε ομάδα τα παραθέτουμε στο παράρτημα 
του άρθρου. 
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Επίσης, οι μαθητές/τριες του τμήματος θα αναζητήσουν στο διαδίκτυο πληροφορίες για το 
θέμα, που διερευνούν. Γι’ αυτό στο φύλλο εργασίας κάθε ομάδας δίνονται ενδεικτικά οι 
ακόλουθοι ιστότοποι για σχετική διερεύνηση και συλλογή πληροφοριών: 

1. Odysseas women. Blogspot.com/p/blog – page_9201 htlm 
2. www. historical – museum.gr/webapps/Kazantzakis…/litho – spitzer02. Php 
3. www. Youtube.com/watch 
4. www. Wikipedia.org 
5. www.enacademic.com 
6. www. Palmografos.com 
7. www. Egolpion. Com 
8. www. Argolikivivliothiki.gr 
9. www. Hellenika.de 
10. www. Wordpress.com  

Γ΄ ΦΑΣΗ: 5 διδακτικές ώρες 

Σ’ αυτήν οι ομάδες παρουσίασαν σε power point τις εργασίες τους στην ολομέλεια του 
τμήματος. Η παρουσίαση συνδυάστηκε με παράθεση σχετικών χωρίων των λογοτεχνικών 
και καλλιτεχνικών έργων, των οποίων την επεξεργασία έχουν αναλάβει, προκειμένου όλοι 
οι μαθητές να αποκτήσουν μια ολιστική αντίληψη του διερευνώμενου θέματος. Επίσης, 
έγινε παρουσίαση οπτικοακουστικού υλικού, το οποίο κάθε ομάδα είχε συλλέξει μετά από 
την ιστοεξερεύνηση, η οποία προηγήθηκε. 

Δ΄ ΦΑΣΗ: 1 διδακτική ώρα 

Σ’ αυτή τη φάση δόθηκαν στους μαθητές/τριες φύλλα ατομικής και ομαδικής αυτοαξιολό-
γησης και προβλέπεται παράλληλα η αξιολόγηση του έργου κάθε ομάδας από τις άλλες. 

Τα αποτελέσματα 

Όπως προκύπτει από την εφαρμογή του διδακτικού σεναρίου, την οποία καταγράψαμε σε 
ημερολόγιο, αλλά και από τις απαντήσεις των μαθητών/τριών του τμήματος στο ερωτημα-
τολόγιο αξιολόγησης και ετεροαξιολόγησης, τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα θετικά. Φαί-
νεται ότι οι επιδιωκόμενοι διδακτικοί στόχοι του σεναρίου υλοποιήθηκαν σε μεγάλο βαθ-
μό. 

Ειδικότερα, κατά τη διδακτική πράξη οι μαθητές συμμετείχαν με ενδιαφέρον και ενεργητικό 
τρόπο στην όλη διαδικασία, συνεργάζονταν χαμηλόφωνα στις ομάδες, στις οποίες είχαν 
χωρισθεί και διατύπωναν πολλές απορίες τόσο κατά την ανάγνωση όσο και κατά την ερμη-
νεία των κειμένων, τα οποία τους είχαν δοθεί στα φύλλα εργασίας. Αυτό το στοιχείο δείχνει 
ότι με το διδακτικό σενάριο δίνεται η δυνατότητα δημιουργίας μιας κοινότητας αναγνω-
στών και ερμηνευτών. 

 Παράλληλα, από τις απαντήσεις κατά την παρουσίαση των εργασιών των ομάδων αναδει-
κνύεται το στοιχείο της κριτικής και ερμηνευτικής ικανότητας, καθώς η σύγκριση των κειμέ-
νων και ο εντοπισμός κοινών θεμάτων ήταν ικανοποιητικά. Φάνηκε, επίσης, να αντιμετωπί-
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ζουν με φαντασία το θέμα, καθώς η παρουσίαση των εργασιών ήταν διανθισμένη με οπτι-
κοακουστικό υλικό, το οποίο στο σύνολό του κρίνεται κατάλληλο για το υπό ανάπτυξη θέ-
μα. Τέλος, να σημειωθεί ότι η αναζήτηση και καταγραφή συναισθημάτων βάσει της θεωρί-
ας της πρόσληψης και ο εντοπισμός στοιχείων ύφους λόγου συνέβαλλαν στην ανάπτυξη 
του αισθητικού τους κριτηρίου. 

Από την άλλη, το διδακτικό σενάριο αποτέλεσε αφόρμηση για μια πιο «ολιστική γνώση», 
αφού φάνηκε από τις ερωτήσεις τους στο ερωτηματολόγιο αξιολόγησης της διδακτικής 
δράσης ότι οι μαθητές/τριες αντιλήφθηκαν τη συνάφεια της λογοτεχνίας με άλλες μορφές 
τέχνης, όπως η μουσική και το θέατρο. Εντόπισαν κοινά εκφραστικά μέσα, με κυριότερο τη 
χρήση συμβόλων, όπως το πρόσωπο του Οδυσσέα.  

Ένα ακόμη σημείο που αξίζει να επισημάνουμε είναι ότι με το διδακτικό σενάριο, το οποίο 
αναπτύξαμε, οι μαθητές/τριες απέκτησαν συνείδηση της διασύνδεσης της ελληνικής λογο-
τεχνικής παραγωγής με την ευρωπαϊκή και παγκόσμια λογοτεχνία. Αυτό γιατί διαπίστωσαν 
βιωματικά και με ευρετικό τρόπο ότι ο ομηρικός Οδυσσέας αποτελεί ένα παγκόσμιο σύμ-
βολο για τη λογοτεχνία και γενικότερα για την Τέχνη. Μάλιστα, κατανόησαν ότι στη συνεί-
δηση και τους πνευματικούς ορίζοντες ενός καλλιτέχνη το σύμβολο αυτό παίρνει διάφορες 
διαστάσεις και ερμηνείες και γι’ αυτό και οι ίδιοι άρχισαν να τον αντιμετωπίζουν ευρύτερα 
από ό,τι η ομηρική εκδοχή που είχαν διδαχθεί. 

Επίσης, εκτός από την καλλιέργεια του κριτικού λογοτεχνικού γραμματισμού η υλοποίηση 
του διδακτικού σεναρίου έδωσε έναυσμα για την εξοικείωση των μαθητών/τριών με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών πληροφορικής για εκπαιδευτικούς και μορφωτικούς σκοπούς 
πέραν των επικοινωνιακών, για τους οποίους καθημερινά τις χρησιμοποιούν. Αυτό φάνηκε 
από την ιστοεξερεύνηση, που πραγματοποίησαν, η οποία έδωσε την ευκαιρία να κατανοή-
σουν τις πολλαπλές δυνατότητες του διαδικτύου ως μέσου αναζήτησης και κατάκτησης της 
γνώσης. Από την άλλη, η παρουσίαση των εργασιών με προβολή διαφανειών μέσω ηλε-
κτρονικού υπολογιστή και διαδραστικού πίνακα συνέβαλλε στην ανάπτυξη ανάλογων δε-
ξιοτήτων. 

Καταληκτικά, είναι εμφανές από τα αποτελέσματα, τα οποία καταγράψαμε, ότι οι μαθητές 
κατανόησαν ότι στη συνείδηση και τους πνευματικούς ορίζοντες ενός καλλιτέχνη το σύμβο-
λο του Οδυσσέα παίρνει διάφορες διαστάσεις και ερμηνείες και γι’ αυτό και οι ίδιοι άρχι-
σαν να τον αντιμετωπίζουν ευρύτερα από ό,τι η ομηρική εκδοχή που είχαν διδαχθεί. Ποιες 
είναι τελικά οι δύο εκδοχές του μύθου; Η μια εκδοχή είναι αυτή που υιοθετεί ο Όμηρος και 
πολλοί Έλληνες λογοτέχνες, ότι δηλαδή ο νόστος είναι αυτός που ώθησε τον Οδυσσέα στην 
επιστροφή του στην πατρίδα. Η άλλη εκδοχή είναι αυτή που δέχονται ξένοι κυρίως λογοτέ-
χνες, οι οποίοι αντιμετωπίζουν τον ομηρικό Οδυσσέα ως σύμβολο του ανθρώπου που δεν 
επαναπαύεται σε όσα έχει κατακτήσει, αλλά επιθυμεί διαρκώς νέες περιπέτειες και εμπει-
ρίες. Η διάσταση ανάμεσα σε αυτές τις δύο ερμηνείες πιστεύουμε ότι αναδεικνύει και τη 
διαφορά ανάμεσα στην ελληνική και τη δυτικότροπη σκέψη. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εργασία πραγματεύεται τα οφέλη της χρήσης Η/Υ κατά τη διαδικασία της μά-
θησης καθώς και τον τρόπο που θα μπορούσε να εφαρμοστεί σε μαθήματα του σχολείου. 
Συγκεκριμένα, στο πρώτο μέρος παρουσιάζονται τα κυριότερα οφέλη που προσφέρει ο Η/Υ 
στους μαθητές κατά τη διδακτική διαδικασία όπως η κατανόηση, η απομνημόνευση και η 
προσοχή. Αυτό που αναδύεται είναι η ανάγκη που έχει το σημερινό ελληνικό σύστημα για 
εμπλουτισμό των διδασκαλιών του με νέα μέσα, ώστε να καταστεί πιο ελκυστικό. Στο δεύ-
τερο μέρος προτείνεται μια εφαρμογή του Η/Υ ως εποπτικό μέσο στο Αναλυτικό Πρόγραμ-
μα και ειδικότερα στο μάθημα της μουσικής Γ- Δ’ δημοτικού με στόχο να αναδυθούν όλα 
αυτά τα θετικά στοιχεία του στη μάθηση που επιτελείται καθ’ όλη τη διάρκεια της διδασκα-
λίας. Η πολιτεία είναι αυτή που μπορεί να συμβάλλει μέσω των κατάλληλων σεμιναρίων 
και επιμορφώσεων στους εκπαιδευτικούς ώστε να είναι σε θέση να χρησιμοποιούν αποτε-
λεσματικά τον Η/Υ. 

Λέξεις- κλειδιά: οφέλη Η/Υ, εποπτικά μέσα, Αναλυτικά Προγράμματα 

Εισαγωγή 

Η εποχή κατά την οποία ο μαθητής λάμβανε γνώσεις κατά τη διάρκεια της διδακτικής δια-
δικασίας από το λόγο του εκπαιδευτικού και τη χρήση του βιβλίου, έχει κατά πολύ παρέλ-
θει. Οι εκπαιδευτικοί γνωρίζουν πολλά χρόνια τώρα πως με τη χρήση εποπτικών μέσων κα-
τά τη διάρκεια της διδασκαλίας, μπορούν να αιχμαλωτίσουν αλλά και να διατηρήσουν την 
προσοχή των μαθητών κατά την επεξήγηση μιας έννοιας (Nagaraj, 2003). Άλλωστε, είναι 
ευρέως γνωστό ότι το θεμέλιο της γνώσης στηρίζεται στην παρατήρηση μέσω των αισθή-
σεων και αυτός είναι ο λόγος που θα πρέπει οι διαδικασίες μάθησης να ξεκινούν από μια 
συγκεκριμένη παρατήρηση και να καταλήγουν σε αυτήν, ενεργοποιώντας όλες τις ανθρώ-
πινες αισθήσεις ώστε να επέλθει η μάθηση (Χατζηδήμου, 2007). Τα εποπτικά μέσα οδηγούν 
ακόμη και στη «ροή», τον όρο που εισήγαγε ο Csikszentmihalyi (1990), σύμφωνα με τον ο-
ποίο οι άνθρωποι υπό τις κατάλληλες συνθήκες μπορούν να αφοσιωθούν σε μια δραστη-
ριότητα με κύρια χαρακτηριστικά της την εστίαση, την πλήρη συμμετοχή και την απόλαυση 
της διαδικασίας απορροφώντας τους όλη την προσοχή. Είναι φανερό πως η χρήση των ε-
ποπτικών μέσων ακριβώς αυτό πετυχαίνουν και μπορούν να αποτελέσουν μέρος αυτών των 
δραστηριοτήτων. 

Ο εκπαιδευτικός έχει πλέον μία ακόμη αρμοδιότητα πέραν της επιλογής κατάλληλης μεθό-
δου και μορφής διδασκαλίας, αυτήν της ορθής επιλογής των εποπτικών μέσων, με τη χρήση 
των οποίων θα επιτευχθούν γρηγορότερα και με μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα οι επι-
διωκόμενοι στόχοι του μαθήματος. Είναι πλέον ξεκάθαρο ότι το περιβάλλον τεχνολογίας 
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στο οποίο μεγαλώνουν και η ισχυρή αλληλεπίδρασή τους με αυτό οδηγεί στη διαπίστωση 
ότι οι σημερινοί μαθητές αντιλαμβάνονται και χρησιμοποιούν πληροφορίες εκ θεμελίου 
διαφορετικά από τους προγόνους τους (Prensky, 2001). Η χρήση, όμως, της τεχνολογίας 
από τους μαθητές εξαρτάται απαραιτήτως από τη δυνατότητα των δασκάλων να την ενσω-
ματώσουν στη διδασκαλία, κάτι για το οποίο η επαγγελματική εκπαίδευση των εκπαιδευτι-
κών έχει τη δυνατότητα να τους παράσχει την εμπιστοσύνη και τη γνώση που απαιτείται 
(Kent, McMargney, 1999). Σύμφωνα με την Christensen (2002) η κατάρτιση εμφανίζεται να 
ενθαρρύνει τη σημαντική χρήση από τους δασκάλους στην τάξη, η οποία, με τη σειρά, εν-
θαρρύνει την απόλαυση των εποπτικών μέσων από τους μαθητές και αργότερα την αντίλη-
ψη για τη σπουδαιότητά τους.  

Σκοπός της παρούσας εργασίας αποτελεί η ανάδειξη των θετικών στοιχείων από τη χρήση 
των ΤΠΕ και ειδικότερα του Η/Υ στη μάθηση, την προσοχή, την απομνημόνευση, λειτουργί-
ες που λαμβάνουν χώρα κατά τη διδακτική διαδικασία. Ακόμη, προτείνει μια εφαρμογή του 
Η/Υ και του προγράμματος «Εμμέλεια» στο μάθημα της μουσικής στο δημοτικό, στο οποίο 
δίνονται πολλές δυνατότητες αξιοποίησής τους. 

Τα οφέλη του Η/ Υ στη μάθηση 

Το κυριότερο εποπτικό μέσο στην εποχή της ακμάζουσας τεχνολογίας αποτελεί ο ηλεκτρο-
νικός υπολογιστής. Η κυριότερη χρήση του είναι ως συντονιστικού εργαλείου των πολυμέ-
σων αλλά και συνδυασμού μέσων για την προβολή και παρουσίαση εποπτικού υλικού. 
Σύμφωνα με τον Κόμη (2009): 

«η πληροφορική και οι ΤΠΕ λειτουργούν ως εργαλείο διδασκαλίας, γνώσης, έρευνας και 
μάθησης που εντάσσεται και χρησιμοποιείται σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα του αναλυτι-
κού προγράμματος σε όλες τις σχολικές βαθμίδες, ως εποπτικό μέσο για την επίτευξη των 
επιμέρους διδακτικών στόχων τους ή ως γνωστικό εργαλείο που ενισχύει και επεκτείνει 
πολλές ανθρώπινες γνωστικές δεξιότητες υψηλού επιπέδου» (σελ. 24). 

Άλλωστε, οι νέες τεχνολογίες έχουν ήδη γίνει αναπόσπαστο τμήμα της τυπικής, της άτυπης 
και προπάντων της δια βίου μάθησης, με χαρακτηριστικό τους γνώρισμα ότι «συμβάλλουν 
στο “άνοιγμα” των σχολείων σε άλλες πηγές μάθησης, όπως είναι οι βιβλιοθήκες πολυμέ-
σων, τα μουσεία, οι τοπικές πηγές πληροφόρησης, τα ερευνητικά κέντρα και οι διεθνείς 
συνεργασίες» (Νόβα- Καλτσούνη, 2010).  

Έρευνες έχουν καταδείξει ότι μαθητές οι οποίοι χρησιμοποιούν πλούσια τεχνολογικά περι-
βάλλοντα, παρουσίασαν σημαντική αύξηση της κατανόησης σε όλα τα μαθήματα, δείχνο-
ντας μάλιστα αυξημένη επίτευξη και βελτιωμένη στάση απέναντι δική τους μάθηση, και 
αύξηση του αυτοσεβασμού τους (Keengwe, J., Onchwari, G., & Wachira, P., 2008). Σύμφωνα 
με τους ίδιους, όταν οι εκπαιδευτικοί χρησιμοποιούν την τεχνολογία ως ένα από τα πολλά 
εργαλεία στην εισαγωγή της διδασκαλίας και μόνο όταν είναι κατάλληλη για τη διεκπεραί-
ωση των καθηκόντων, οι μαθητές είναι λιγότερο πιθανό να αρχίζουν να βαριούνται.  

Σύμφωνα με την έρευνα της Christensen R. (2002) η βασισμένη στις ανάγκες της τάξης εν-
σωμάτωση της τεχνολογίας ενισχύει την θετική στάση των δασκάλων προς την τεχνολογία, 
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αλλά και η εκπαίδευση εκπαιδευτικών στη βασισμένη στις ανάγκες της τάξης ενσωμάτωση 
της τεχνολογίας, μαζί με τη σημαντική χρήση της, ενισχύει τη θετική στάση των μαθητών 
απέναντι στην τεχνολογία των πληροφοριών. Αυτό δείχνει, πως η θετική στάση των εκπαι-
δευτικών προς την προώθηση της τεχνολογίας των πληροφοριών αυξάνει τη θετική στάση 
και των μαθητών τους σε αυτήν (Christensen, 2002). 

Στην έρευνα που διεξήγαγαν οι Kulik, C. & Kulik, J. (1991) φάνηκε ότι ο υπολογιστής μείωσε 
το χρόνο που απαιτείται για την διδασκαλία των μαθημάτων κατά μέσο όρο σε δύο-τρίτα 
περίπου σε σχέση με αυτόν που δαπανάται με τις συμβατικές μεθόδους διδασκαλίας. Είναι 
σαφές, επομένως, ότι ο υπολογιστής μπορεί να διδάξει ικανοποιητικά, ενώ μειώνει το χρό-
νο που δαπανάται στη διδασκαλία. Επιπλέον, η χρήση των υπολογιστών έχει θετικές επι-
πτώσεις στη στάση των μαθητών απέναντι στη διδασκαλία, έχοντας μάλιστα την τάση να 
τους αρέσουν περισσότερο τα μαθήματα που βασίζονται σε υπολογιστή.  

Επιπρόσθετα, η χρήση Η/ Υ κατά τη διάρκεια της διδασκαλίας συμβάλλει στην επιτυχή συ-
γκέντρωση της προσοχής των μαθητών, καθότι «μια εικόνα στην οθόνη στο μπροστινό μέ-
ρος της αίθουσας δύσκολα μπορεί να το αγνοήσει ο μαθητής, ενώ μια νέα πρόταση από το 
στόμα του δασκάλου πάρα πολύ εύκολα» (Καψάλης & Νημά, 2002). Σύμφωνα μάλιστα με 
τους ίδιους, η έγερση όλων των αισθήσεων που επιτυγχάνεται με αυτόν τον τρόπο, συμ-
βάλλει στο να εξασφαλίσει το ενδιαφέρον των μαθητών αλλά και τη συμμετοχή τους σε 
αυτό. 

Οι Grabe M. και Grabe C. (2004) έπειτα από σχετικές έρευνες, πρότειναν την ενεργό χρήση 
κειμένου, γραφικών, ήχου, κινούμενων σχεδίων στην τάξη μέσω συστημάτων όπως είναι 
και ο Η/ Υ, για να βοηθήσουν τους μαθητές να αποκτήσουν και να συνθέσουν πληροφορίες 
συμβάλλοντας στην καλύτερη μάθηση. Ως εκ τούτου, οι μαθητές με την απαραίτητη καθο-
δήγηση από τους εκπαιδευτικούς, θα μπορέσουν να σκέπτονται μέσα από διαφορετικές 
δραστηριότητες για να επιτύχουν την επίλυση προβλημάτων, τη λήψη αποφάσεων ή και 
τον καθορισμό στόχων. 

Γενικότερα, με τη χρήση εποπτικών μέσων επιτυγχάνεται η αύξηση της απομνημόνευσης. 
Υπάρχουν έννοιες και ιδέες τις οποίες ο ανθρώπινος εγκέφαλος μπορεί να συλλάβει μόνο 
εποπτικώς και από τη στιγμή που «η γνώση κατανοείται και αποθηκεύεται εποπτικώς, πρέ-
πει και να μεταφέρεται εποπτικώς». Άλλωστε, το μεγαλύτερο ποσοστό ανθρώπων είναι ο-
πτικοί ειδητικοί τύποι και απομνημονεύουν ευκολότερα οπτικές πληροφορίες. Έτσι, η χρή-
ση των εποπτικών μέσων συντελεί στην ανάπτυξη λειτουργικής (ενεργητικής) γνώσης και 
όχι μνημονικής (παθητικής). Σύμφωνα με τον Becker (1987) σε μία έρευνα που διεξήχθη 
μεταξύ τελειοφοίτων μαθητών Λυκείου έδειξε ότι οι μαθητές συγκρατούν: «10% από αυτά 
που διαβάζουν, 26% από αυτά που ακούνε, 30% από αυτά που βλέπουν, 50% από αυτά 
που βλέπουν και ακούνε, 70% από αυτά που λένε και 90% από αυτά που λένε και κάνουν» 
(σελ. 114). 

Συνοψίζοντας, η ένταξη της κατάλληλης τεχνολογίας στην πρακτική της τάξης μπορεί να 
επηρεάσει θετικά τις διαστάσεις της μάθησης, όπως την ενεργητική μάθηση, την κριτική 
σκέψη, τη συνεργατική μάθηση, τις δεξιότητες επικοινωνίας, την εκπαιδευτική 
αποτελεσματικότητα, τη χρήση των αισθήσεων (Barron & Orwig, 1997). 
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Η χρήση του Η/Υ στα Αναλυτικά Προγράμματα Σπουδών 

Το μάθημα της μουσικής δίνει πρόσφορο έδαφος στον εκπαιδευτικό να αξιοποιήσει τις ΤΠΕ 
και ειδικότερα τον Η/Υ ώστε να εμπλουτίσει το μάθημα με μουσική, ήχους και εικόνες από 
μουσικά όργανα, γεγονός που διαφορετικά θα ήταν πολύ δύσκολο για τον ίδιο. 

Σχεδιασμός δραστηριότητας 

Η δραστηριότητα βρίσκεται στο κεφάλαιο 22: «Γνωρίζοντας τα ελληνικά λαϊκά μουσικά όρ-
γανα» του βιβλίου μαθητή της Μουσικής των τάξεων Γ’- Δ’ τάξης του δημοτικού και αφορά 
τα είδη των μουσικών οργάνων που υπάρχουν, τους ήχους που αυτά παράγουν καθώς και 
την ιδιαίτερη μουσική που έχει ο κάθε τόπος στην Ελλάδα. 

Σύμφωνα με το Διαθεματικό Ενιαίο Πρόγραμμα Σπουδών, τρεις από τους ειδικούς στόχους 
στο μάθημα των εικαστικών του δημοτικού, είναι οι μαθητές: 

• «να ακούν προσεκτικά μουσική, να αναγνωρίζουν τα βασικά της στοιχεία και να τα 
ξεχωρίζουν με αυξανόμενη ακρίβεια» 

• «να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά διαφόρων μουσικών ειδών και να αιτιολο-
γούν τις προτιμήσεις τους χρησιμοποιώντας απλούς όρους»  

• «να κατανοήσουν την επίδραση που ασκεί ο χρόνος και ο χώρος στη δημιουργία, 
εκτέλεση και ακρόαση της μουσικής».  

• Ειδικότερα, στο συγκεκριμένο άξονα με αυτή τη δραστηριότητα οι μαθητές θα πρέ-
πει: 

• «να αναπτύσσουν ικανότητα ελέγχου των ήχων σε μια ποικιλία μουσικών οργάνων»  
• «να ακούν μια ποικιλία ειδών μουσικής από διάφορα στυλ και κουλτούρες, του πα-

ρελθόντος και του παρόντος και να αναγνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τα ξεχωρι-
στά τους στοιχεία».  

 

Υλικά – Μέσα: Εικόνες μουσικών οργάνων, πληροφορίες και υλικό, Η/Υ, προβολέας, πρό-
γραμμα «Εμμέλεια» του ΥΠΕΠΘ. 

Διάρκεια: 2 διδακτικές ώρες. 

Μέθοδος: Επίδειξη εποπτικού υλικού (φωτογραφίες, εικόνες, πληροφορίες), παρατήρηση- 
περιγραφή, συζήτηση- προβληματισμός και αξιολόγηση. 

Α. Παρατήρηση- περιγραφή 

Ο εκπαιδευτικός ξεκινά να χρησιμοποιεί το πρόγραμμα «Εμμέλεια» για τη μουσική στο δη-
μοτικό και παρουσιάζει τα μουσικά όργανα μέσα στις κατηγορίες τους: μεμβρανόφωνα, 
χορδόφωνα, αερόφωνα, ιδιόφωνα και ηλεκτρικά. Στη συνέχεια ανοίγει κάθε μία κατηγορία 
ξεχωριστά παρουσιάζοντας όλα τα μουσικά όργανα που αυτή περιλαμβάνει, βάζοντας τους 
μαθητές να ακούσουν τον ήχο που παράγουν, τη μελωδία αλλά και το συνδυασμό τους με 
άλλα μουσικά όργανα. Ακόμη, παρουσιάζονται πληροφορίες για την προέλευσή τους κα-
θώς και για τη χρήση τους. 
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Β. Συζήτηση και προβληματισμός 

Στο σημείο αυτό ο εκπαιδευτικός αναπτύσσει διάλογο με τους μαθητές θέτοντάς τους ερω-
τήματα για το εάν και κατά πόσο τους άρεσαν οι ήχοι που άκουσαν αλλά και ποιους προτι-
μούν περισσότερο από τους άλλους. Οι μαθητές εκφέρουν τις απόψεις τους και συζητούν 
μεταξύ τους για τα είδη των μουσικών οργάνων και αυτά που έχουν δει από κοντά ή γνωρί-
ζουν να παίζουν. Μια ακόμη ενδιαφέρουσα συζήτηση μπορεί να αναπτυχθεί ζητώντας από 
τους μαθητές να εκφράσουν δικά τους βιώματα από συναυλίες ή μουσικές εκδηλώσεις που 
άκουσαν κάποια από τα μουσικά όργανα ή έπαιξαν οι ίδιοι μπροστά σε κοινό. Επιπρόσθε-
τα, είναι σημαντικό οι μαθητές να συγκρίνουν τη μουσική του τόπου τους και τα μουσικά 
όργανα που τη χαρακτηρίζουν με αυτά άλλων χωρών σε διαφορετικές χρονικές περιόδους, 
παρακολουθώντας βίντεο με τη μουσική που έχουν άλλα μέρη του κόσμου. 
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Γ. Αξιολόγηση 

Στη φάση αυτή ο εκπαιδευτικός εφαρμόζει την κατηγορία «Μουσική Θεωρία» στην οποία 
υπάρχουν πολλών ειδών ασκήσεις με αύξουσα δυσκολία και αφορούν όλη την ύλη που δι-
δάχθηκε στο μάθημα, όπως τα είδη των μουσικών οργάνων, τους ήχους που αυτά παρά-
γουν και τη μουσική από άλλα μέρη του κόσμου. Οι μαθητές προτρέπονται να επιλύσουν 
αυτές τις ασκήσεις, ακούγοντας ήχους και αντιστοιχίζοντας τα μουσικά όργανα ή ταιριάζο-
ντας τη μουσική με τον τόπο προέλευσής της. Έτσι, μπορεί να φανεί εάν και κατά πόσο έγι-
νε κατανοητό το μάθημα ή ακόμη και να εντοπιστούν τα σημεία στα οποία αντιμετώπισαν 
δυσκολίες και να γίνει επαναδιδασκαλία. 

 

 

2192

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



 

Συμπεράσματα 

Η χρήση των ΤΠΕ γενικότερα μπορεί να προσδώσει πολλά οφέλη στη μάθηση που επιτελεί-
ται κατά τη διδακτική διαδικασία, αυξάνοντας την κατανόηση, την απομνημόνευση αλλά 
και την προσοχή και το ενδιαφέρον των μαθητών προς το μάθημα. Έτσι, σε μαθήματα που 
αυτό είναι δυνατό, μπορούν να χρησιμοποιούνται ενεργοποιώντας τις αισθήσεις των μαθη-
τών και συμβάλλοντας στην αποτελεσματική διδασκαλία. 

Όσον αφορά το πρόγραμμα «Εμμέλεια», έχει αποδειχθεί πως παρέχει πολύτιμο υλικό για 
τη διδασκαλία του μαθήματος της μουσικής καθώς συγκεντρώνει πολλές πληροφορίες και 
γνώσεις όσον αφορά τη μουσική αλλά και ήχους, μελωδίες, κάνοντας πολύ ευχάριστη την 
περιήγησή του ειδικότερα από τα παιδιά του δημοτικού. Το πρόγραμμα αυτό καταφέρνει 
να ελκύσει το ενδιαφέρον των μαθητών και ως αποτέλεσμα να μαθαίνουν καλύτερα τα όσα 
διδάσκονται σε σχέση με τον παραδοσιακό τρόπο διδασκαλίας. 

Επίλογος 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να γνωρίζουν τα χαρακτηριστικά και τις συνθήκες του κόσμου 
των παιδιών στα οποία διδάσκουμε, διότι δεν θα μπορέσουμε διαφορετικά να καταλάβου-
με τον τρόπο που σκέφτονται αλλά και μαθαίνουν (Freire, 2009). Η ανάπτυξη της τεχνολο-
γίας αποτελεί εάν στοιχείο που έχει εισβάλλει στη ζωή μας και ειδικότερα σε αυτήν των 
παιδιών καθιστώντας τα πλήρως εξοικειωμένα με τον τομέα αυτό. Η εκπαίδευση δε θα 
μπορούσε να μείνει ανεπηρέαστη αλλά να συμβαδίσει εκσυγχρονίζοντας πολλές από τις 
λειτουργίες της. Το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό της είναι η χρήση μηχανών και μηχανικών 
κατασκευών, αλλάζοντας δραματικά την παραδοσιακή διδακτική πράξη εμπλουτίζοντάς τη 
με εποπτικά μέσα και κατ’ επέκταση ελκύοντας το ενδιαφέρον και την προσοχή των μαθη-
τών.  

Στο σημείο αυτό, είναι απαραίτητη η συμβολή της πολιτείας, καθώς μέσω των κατάλληλων 
σεμιναρίων και επιμορφώσεων μπορεί να μάθει στους εκπαιδευτικούς για τα οφέλη από τη 
χρήση των ΤΠΕ αλλά και τους τρόπους αξιοποίησής τους στις διδασκαλίες όλων των μαθη-
μάτων. Με τον τρόπο αυτό οι εκπαιδευτικοί θα έχουν μεγαλύτερη εξοικείωση αλλά και ε-
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μπειρία αποδίδοντας καλύτερα τόσο στην οργάνωση όσο και στην εκτέλεση διδασκαλιών 
με τις ΤΠΕ, αποβάλλοντας κάθε άγχος και ανασφάλεια. 
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Τεχνοφοβία και γυναίκα. Αίτια και τρόποι αντιμετώπισης. 

Βασιλοπούλου Βασιλική  
Πτυχιούχος Φιλοσοφικής σχολής Αθηνών 

Μεταπτυχιακή Φοιτήτρια  ΠΜΣ Πανεπιστημίου Αιγαίου 
«Φύλο και Νέα Εκπαιδευτικά & Εργασιακά Περιβάλλοντα στην Κοινωνία της πληροφορίας» 

vikivasilopoulou@yahoo.com 

Περίληψη 

Η παρούσα εργασία, που εντάσσεται στο πλαίσιο του μαθήματος «Φύλο, Θετικές Επιστή-
μες και Νέες Τεχνολογίες» του μεταπτυχιακού προγράμματος « Φύλο και νέα εκπαιδευτικά 
και εργασιακά περιβάλλοντα στην κοινωνία της πληροφορίας», επιχειρεί να καταγράψει 
σύμφωνα με την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας το φαινόμενο της τεχνοφοβίας σε σχέση 
με τα δύο φύλα, και ιδιαίτερα όσον αφορά στις γυναίκες. Γίνεται δηλαδή προσπάθεια να 
επισημανθούν οι φοβίες που νιώθουν οι γυναίκες σε σχέση με τις Νέες τεχνολογίες. Αρχικά 
προσεγγίζεται ο όρος Τεχνοφοβία, εντοπίζεται η έμφυλη διάσταση του φαινομένου, ενώ 
ακολουθεί η ανάλυση των αιτιών και στη συνέχεια η παρουσίαση των προτάσεων για την 
αντιμετώπιση του εν λόγω προβλήματος. Τέλος διατυπώνονται κάποια συμπεράσματα 
χρήσιμα ίσως για όλους τους αρμόδιους φορείς σε μια προσπάθεια εξάλειψης του φαινο-
μένου.  

Λέξεις Κλειδιά: Τεχνοφοβία, φοβίες προς τις ΤΠΕ, κυβερνοφοβία. 

Εισαγωγή 

Ήδη από τη δεκαετία του ΄90 ο όρος παγκοσμιοποίηση έχει γίνει βασική έννοια των κοινω-
νικών επιστημών και χρησιμοποιείται κυρίως για να ερμηνευθούν οι αλλαγές στην οικονο-
μία, οι εξελίξεις στην τεχνολογία, στον πολιτισμό και στις αξίες και σε κάθε είδους πολιτικής 
ενοποίησης του κόσμου( Giddens 1991). Έτσι ο όρος παγκοσμιοποίηση, πέρα από πολλές 
άλλες ερμηνείες συνδέθηκε άμεσα με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών (ΝΤ) και δη των Τε-
χνολογιών των Επικοινωνιών και της Πληροφορίας(ΤΠΕ). Η χρήση πληροφοριακών συστη-
μάτων και του διαδικτύου αποτελούν βασικά συστατικά για την ολοκλήρωση της παγκο-
σμιοποίησης σε όλες τις μορφές της (Fridam, 2001). 

Η είσοδος λοιπόν των Νέων Τεχνολογιών και η εμφάνιση των υπολογιστών και του διαδι-
κτύου έχουν κάνει έντονη την παρουσία τους και καλύπτουν ένα μεγάλο μέρος της καθημε-
ρινότητας στη ζωή του ανθρώπου ( Verbick, 2002). Τα τελευταία είκοσι χρόνια οι τεχνολογί-
ες ενημέρωσης και επικοινωνιών παίζουν έναν αυστηρά σημαντικό ρόλο σε κάθε τομέα της 
κοινωνίας μας, ενώ η ικανότητα χρήσης των υπολογιστών έχει γίνει όχι μόνο πλεονέκτημα 
αλλά και επιτακτική ανάγκη (Ρούσσος, 2007). Από τον προσωπικό υπολογιστή, μέχρι και τον 
πλοηγό κατεύθυνσης (GPS), τη ραγδαία ανάπτυξη του διαδικτύου και των μέσων πρόσβα-
σης σε αυτό, μέχρι την ανάπτυξη της κινητής τηλεφωνίας και των υπηρεσιών πληροφορίας, 
όλα αυτά αποτελούν καθημερινότητα του ανθρώπου που καλείται να μάθει να χρησιμο-
ποιεί αν θέλει να επιβιώσει σε μια κοινωνία που ονομάζεται κοινωνία της Πληροφορίας.  
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Παράλληλα όμως με τη ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας παρατηρούνται και κάποιες α-
ντιδράσεις και αρνητικές συμπεριφορές σε σχέση με τις ΝΤ. Ο όρος «τεχνοφοβία» αρχίζει 
να κάνει και αυτός την εμφάνισή του. 

Σκοπός της μελέτης 

Στόχος κάθε βιβλιογραφικής επισκόπησης είναι να συγκεντρώσει και να παρουσιάσει όσο 
το δυνατόν περισσότερες απόψεις πάνω σε έναν θέμα έρευνας. Στην παρούσα εργασία ο 
κεντρικός στόχος είναι η καταγραφή στοιχείων από την βιβλιογραφία και το διαδίκτυο α-
ναφορικά με τις φοβίες που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες απέναντι στις ΝΤ. Επίσης γίνεται 
εκτεταμένη αναφορά στις αιτίες του φαινομένου καθώς επίσης και στις προτάσεις –λύσεις 
που επιχειρούν την εξάλειψη του εν λόγω προβλήματος. 

Ορισμοί Τεχνοφοβίας 

Αν κάνουμε ετυμολογική ανάλυση του όρου θα βγάλουμε το συμπέρασμα πως τεχνοφοβία 
είναι ο φόβος που έχει το άτομο απέναντι στις Νέες Tεχνολογίες. Ο όρος «τεχνοφοβικός» 
χρησιμοποιείται για να περιγράψει τα άτoμα που αντιστέκονται στη χρησιμοποίηση των ΝΤ 
(Παπαρδέλης, 2008).  

Υπάρχουν πολλοί ορισμοί που δόθηκαν για την τεχνοφοβία. Συγκεκριμένα ο Jay το 1981 την 
περιγράφει ως αντίσταση των ατόμων σε οποιαδήποτε αναφορά ή ακόμα και σκέψη σε 
σχέση με τις ΝΤ, ως φόβο και άγχος, καθώς επίσης και εχθρική ή επιθετική αντιμετώπιση 
προς τις ΝΤ.  

Αργότερα το 1990 ορίστηκε από τους Rosen και Weil ως τεχνοφοβία η ανησυχία για τις μελ-
λοντικές αλληλεπιδράσεις με τις ΝΤ, καθώς και για τις τεχνολογίες που έχουν να κάνουν με 
υπολογιστικά συστήματα. Επιπλέον υποστήριξαν ότι τεχνοφοβία είναι η αρνητική συμπερι-
φορά σε σχέση με τις ΝΤ και τον κοινωνικό τους αντίκτυπο, η δημιουργία αρνητικής γνώμης 
και αρνητικής εσωτερικής αυτοκριτικής του κάθε ατόμου που προκύπτει από τη χρήση των 
ΝΤ, ενώ τέλος τα τεχνοφοβικά άτομα αποτελούν στην ουσία άτομα των οποίων οι αντιδρά-
σεις ποικίλουν από έντονες έως ήπιες ενοχλήσεις σε συγκεκριμένα θέματα. (Rosen & Weil, 
1990). 

Όλοι αυτοί οι ορισμοί δεν αφορούν μόνο τη χρήση υπολογιστών αλλά κάθε είδους τεχνολο-
γικό μέσο καθώς επίσης και οτιδήποτε σχετίζεται με την τεχνολογία (Fallad, Hueso, Ramirez, 
2012). 

Αξίζει να τονιστεί πως η τεχνοφοβία δεν είναι ασθένεια που χρειάζεται ιατρική παρακολού-
θηση αλλά ουσιαστικά είναι μια συμπεριφορά, μια αντίδραση η οποία προκαλεί συμπτώ-
ματα άγχους και αποτρέπει το 75% των εργαζομένων από το να χρησιμοποιεί την τεχνολο-
γία πληροφοριών (Fallad, Hueso, Ramirez, 2012). 

Έρευνες αναφέρουν ότι το ένα τρίτο με ένα τέταρτο του πληθυσμού είναι σε κάποιο βαθμό 
τεχνοφοβικοί και προσπαθώντας να εξηγήσουν τους παράγοντες που δημιουργούν αυτό το 
φαινόμενο εστιάζουν και στο θέμα του φύλου. (Brosnan, 1998, Weil, Rosen & Wugalter, 
1990). 
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Τεχνοφοβία και Φύλο 

 Με την πάροδο των χρόνων και την εξέλιξη των ΝΤ παρατηρήθηκε αυξημένο ενδιαφέρον 
στον έλεγχο των έμφυλων διαφορών στον τομέα της τεχνολογίας ιδίως την τελευταία εικο-
σαετία (Βιτσιλάκη & Ευθυμίου, 2013). Σύμφωνα πάντα με τους προαναφερθέντες, διαπι-
στώθηκε γενικότερα μια υπεροχή των ανδρών όσον αφορά την ικανότητα χρήσης υπολογι-
στή σε σχέση με τις γυναίκες. Χαρακτηριστικό είναι ότι τα ίδια τα κορίτσια συνήθως αυτο-
χαρακτηρίζονταν ως λιγότερο ικανές, αναπαράγοντας με αυτό τον τρόπο τις κυρίαρχες κοι-
νωνικές αντιλήψεις για την «ανδρική» φύση της τεχνολογίας. 

Πολλές διαφορές ανάμεσα στα δυο φύλα σε σχέση με τη χρήση της τεχνολογίας βγήκαν στο 
φως μέσα από έρευνες την τελευταία δεκαετία, οι οποίες καλλιεργούν την αντίληψη πως το 
γένος του υπολογιστή είναι «ανδρικό» (Sheehan, 1999). Αυτές όλες οι διαφοροποιήσεις του 
φύλου ως προς τη χρήση της τεχνολογίας επηρεάζουν και τη μετέπειτα συμπεριφορά τους 
απέναντί στις ΝΤ και πολλές φορές οι γυναίκες περιθωριοποιούνται και αποκλείονται από 
πολλές θέσεις εργασίας που είναι συνυφασμένες με τη χρήση των ΤΠΕ ή οδηγούνται σε 
μειωμένη απόδοση και κατ’ επέκταση σε περιορισμένη επαγγελματική εξέλιξη (Brosnan, 
1998) 

Η Turkle (1988) ωστόσο υποστήριξε ότι αυτό δεν είναι τεχνοφοβία (ή καλύτερα φοβία για 
τους υπολογιστές) αλλά μάλλον επιφυλακτικότητα απέναντι στους υπολογιστές με αποτέ-
λεσμα οι γυναίκες, παρά το γεγονός ότι δεν υστερούν καθόλου σε ικανότητες, αποφεύγουν 
τον υπολογιστή γιατί αυτός έχει γίνει ένα προσωπικό και πολιτισμικό σύμβολο αυτού που 
δεν είναι η γυναίκα (Ρούσσος, 2013) 

Στην Ελλάδα, σύμφωνα με εθνική έρευνα, το 2002 η χρήση υπολογιστή είναι 33,4% για τους 
άνδρες και 24,6% για τις γυναίκες, ενώ η χρήση του Διαδικτύου 24,3% για τους άνδρες και 
14,6% για τις γυναίκες (Καρούνος & Γουσίου, 2002). 

Σε έρευνα μεταξύ πρωτοετών φοιτητών/ριών εντοπίστηκε ότι η χρήση των υπολογιστών 
στο σχολείο δε διαφοροποιείται με βάση το φύλο. Στο σπίτι όμως, οι διαφοροποιήσεις εξα-
κολουθούν να υφίστανται, με τα αγόρια να χρησιμοποιούν περισσότερο από τα κορίτσια 
είτε το δικό τους υπολογιστή είτε τον υπολογιστή φίλων (Durndell και Thomson, 1997) 

Σε μια έρευνα των Teo και Lim (2000) για τη χρήση του Διαδικτύου μόλις 11% των συμμετε-
χόντων ήταν γυναίκες. Το αποτέλεσμα αυτό επιβεβαιώνει την κυριαρχία των ανδρών στο 
Διαδίκτυο. Οι άνδρες χρησιμοποιούν το Διαδίκτυο περισσότερο από τις γυναίκες για δρα-
στηριότητες που σχετίζονται με το «κατέβασμα» προγραμμάτων και υλικού και την περιή-
γηση και αναζήτηση πληροφοριών. Διαφορές δεν φαίνεται να υπάρχουν μεταξύ των φύλων 
στη δραστηριότητα της ηλεκτρονικής αγοράς προϊόντων (Ρούσσος 2013). 

Σχετικά με την επιλογή των επαγγελμάτων της Πληροφορικής, η κατάσταση είναι ιδιαίτερα 
αρνητική για τις γυναίκες, που αντιπροσωπεύονται σε πολύ μικρό ποσοστό σε σύγκριση με 
το σύνολο της αγοράς εργασίας, με τάση για περαιτέρω μείωση (Verbick, 2001). Σύμφωνα 
με έρευνα που έγινε από τη Eurostat το 2001 σε 15 χώρες της Ε.Ε, οι γυναίκες αποτελούν το 
28-29% των εργαζομένων που ασχολούνται με τις ΤΠΕ σε όλους τους οικονομικούς κλάδους 
και το 17% των επαγγελματιών του κλάδου Πληροφορικής. (Λιακοπούλου, 2006).  
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Βέβαια εδώ πρέπει να πούμε πως υπάρχουν και έρευνες που δεν αποδεικνύουν καμία συ-
σχέτιση του φύλου με την τεχνοφοβία και ουσιαστικά θέτουν υπό συζήτηση όλες αυτές τις 
θεωρίες περί μεγαλύτερης τεχνοφοβίας των γυναικών έναντι των ανδρών. Μια τέτοια έ-
ρευνα είναι αυτή που πραγματοποίησαν οι North & Noyes το 2002, με συμμετέχοντες 104 
παιδιά ηλικίας 11 με 12 ετών, δε βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ φύλου και τεχνοφοβίας. 

Φοβίες Γυναικών απέναντι στις ΝΤ 

Η Τεχνοφοβία όπως είναι φυσικό γίνεται αντιληπτή εξαιτίας κάποιων συμπτωμάτων. Συ-
γκεκριμένα τα συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται η τεχνοφοβία σύμφωνα με τους Jay, 
Παναγιωτακόπουλος είναι: Άγχος, συνοδευόμενο με εφίδρωση, ταχυκαρδία, βάρος στο 
στήθος, τρέμουλο, ίλιγγο και κρίσεις πανικού όταν κάποιος επιχειρήσει να χειρισθεί τον 
Η//Υ, εχθρικές ή επιθετικές πράξεις ή ιδέες εναντίον των Η/Υ, φόβος στο άγγιγμα του Η/Υ, 
αίσθηση απειλής ότι κάποιος θα μπορούσε να καταστρέψει το υλικό του Η/Υ λόγω κακών 
χειρισμών, αίσθημα απειλής είτε από εκείνους που χειρίζονται Η/Υ ή από τα άτομα που 
ασχολούνται με τους Η/Υ, αίσθηση ότι ο άνθρωπος είναι σκλάβος της τεχνολογίας , άρνηση 
του γεγονότος ότι ο Η/Υ υπάρχει στον κόσμο μας, αντίσταση σε συζητήσεις ή και σε σκέψεις 
που αφορούν στους Η/Υ, διατύπωση αρνητικών σχολίων για τους Η/Y, ειδικότερα και την 
τεχνολογία γενικότερα (Jay, 1981, Παναγιωτακόπουλος, 1999) 

Τα συμπτώματα αυτά είναι κοινά και για τα δυο φύλα. Αν θέλουμε όμως να εξετάσουμε πιο 
συγκεκριμένα τις γυναικείες φοβίες ως προς τις ΝΤ, αξίζει να επισημανθεί πως οι γυναίκες 
θεωρούν τον εαυτό τους λιγότερο ικανό για τέτοιου είδους ενασχολήσεις, νιώθουν ότι θα 
πρέπει να είναι ειδικές και να έχουν παρακολουθήσει μαθήματα για να είναι σε θέση να 
χρησιμοποιήσουν υπολογιστή (Βιτσιλάκη & Ευθυμίου, 2013).  

 Φοβούνται επίσης πως θα πατήσουν το λάθος κουμπί και θα προκαλέσουν πρόβλημα στη 
λειτουργία του όποιου μηχανήματος ή έχουν το αίσθημα ότι απειλούνται κι ότι είναι σκλά-
βες-δέσμιες της τεχνολογίας. (Jimoyiannis & Komis, 2004).  

Η εξάρτηση στις Νέες τεχνολογίες είναι άλλη μια φοβία που απασχολεί τις γυναίκες στη 
χρήση των Νέων τεχνολογιών. Λόγω του ότι τα σύγχρονα τεχνολογικά μέσα είναι πολύ ελ-
κυστικά υπάρχει ο φόβος του εθισμού για παράδειγμα στο διαδίκτυο και γενικά στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης (Verbick, 2001). 

Επιπλέον οι φοβίες περί απορρήτου και ασφάλειας στο διαδίκτυο, όπως επίσης το σεξουα-
λικό περιεχόμενο και η παρενόχληση μέσω του Διαδικτύου λειτουργούν αποτρεπτικά για 
τις γυναίκες (Verbick, 2001). Παράλληλα η έλλειψη εμπειρίας και ο κίνδυνος να προσελκύ-
σουν πιθανούς ιούς στον υπολογιστή αυξάνει ακόμα περισσότερο τις φοβίες για οποιαδή-
ποτε χρήση ενός τεχνολογικού μέσου. Γενικότερα οι γυναίκες είναι πολύ πιο προσεκτικές 
και καχύποπτες όταν πρόκειται για να δώσουν πληροφορίες μέσω διαδικτύου (Sheehan, 
1999) 

Ακόμα και όταν οι γυναίκες αξιοποιούν τις νέες τεχνολογίες και κυρίως τους υπολογιστές, 
το κάνουν με χαμηλότερη αυτοπεποίθηση από τους άνδρες συναδέλφους τους. Το ίδιο το 
λογισμικό είναι πιο ελκυστικό στους άνδρες παρά στις γυναίκες αφού έχει κατασκευαστεί 
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από άνδρες και έχει χαρακτηριστικά που ταιριάζουν πιο πολύ σε ένα ανδρικό πρότυπο 
(Christie, 2004). 

Επιπλέον είναι και κάποιες άλλου είδους φοβίες που κυριεύουν τις γυναίκες και που δεν 
ταιριάζουν με τη φύση της γυναίκας έτσι όπως προσπαθούν να την προβάλουν τα κοινωνι-
κά στερεότυπα. Φοβούνται δηλαδή πως η ενασχόληση με την τεχνολογία απαιτεί κόπο, 
χρόνο κα αφοσίωση που σημαίνει πως για να μπορέσουν να ανταποκριθούν θα χάσουν από 
τη θηλυκότητα τους ή θα μοιάζουν με “nerds”(Verbick, 2001) 

Αίτια Γυναικείας Τεχνοφοβίας 

Όπως προαναφέρθηκε, ήδη από την περασμένη εικοσαετία υπήρξε ένα αυξημένο ενδιαφέ-
ρον τόσο για την ύπαρξη έμφυλων διαφορών στη χρήση υπολογιστών όσο και για την ανα-
ζήτηση των αιτιών αυτού του φαινομένου. Μάλιστα πολλές από αυτές τις μελέτες αναζήτη-
σαν τα αίτια στο χώρο της εκπαίδευσης και τις αντίστοιχες συμπεριφορές και επιδόσεις α-
γοριών και κοριτσιών (Βιτσιλάκη, Ευθυμίου, 2013). 

Βέβαια η παιδεία είναι ένας βασικός τομέας αναζήτησης αιτιών πολλών φαινομένων, όμως 
δεν είναι και ο μοναδικός. Στο συγκεκριμένο θέμα διερεύνησης μπορούν να αναζητηθούν 
και άλλες αιτίες, όπως τα στερεότυπα και οι κοινωνικές κατασκευές σε σχέση με το φύλο 
και τις ΝΤ, καθώς επίσης και οι έμφυλες ανισότητες των σχέσεων εξουσίας. 

Έτσι όσο αναφορά το χώρο της παιδείας τα κορίτσια δεν επιλέγουν το μάθημα της πληρο-
φορικής τόσο συχνά όσο τα αγόρια. (Βιτσιλάκη, Ευθυμίου, 2013). Μάλιστα ο υπολογιστής 
είναι χαρακτηριστικά τοποθετημένος στην κρεβατοκάμαρα του αγοριού αντί της τοποθέτη-
σης σε ένα άλλο σημείο του σπιτιού. Είναι εμφανές ότι οι επιρροές που ευνοούν τα αγόρια, 
ξεκινούν από την παιδική ηλικία με εύνοια των γονέων και συνεχίζονται στα χρόνια του 
σχολείου με τα προγράμματα πληροφορικής και την μονόπλευρη αντιμετώπιση των αγο-
ριών από τους εκπαιδευτικούς που δημιουργούν καθοριστικές πρακτικές για το μέλλον των 
κοριτσιών. Κάτι τέτοιο ενισχύει την άποψη ότι το σχολείο συμβάλλει καθοριστικά στη δη-
μιουργία μιας κακής σχέσης των κοριτσιών με τους υπολογιστές (Tsagala & Kordaki, 2005). 

Είναι αξιοσημείωτο πως τα αγόρια και τα κορίτσια έχουν τελείως διαφορετική γνώμη και 
αντίληψη για τους υπολογιστές. Τα αγόρια συχνά θεωρούν πως είναι πηγή δύναμης, ενώ τα 
περισσότερα παιχνίδια στον υπολογιστή σχετίζονται με τη βία και τους αρρενωπούς χαρα-
κτήρες. Ο τρόπος που οι μαθητές/τριες αλληλεπιδρούν με τους ΗΥ συμβάλλει στη δημιουρ-
γία-δόμηση ταυτότητας σε σχέση με τις ΝΤ. Σύμφωνα με την κριτική συζήτηση, το τι θεω-
ρείται «εμπειρία με την τεχνολογία» είναι κοινωνικά δομημένο, καθώς συχνά υπερεκτιμού-
νται οι πρακτικές των ανδρών και υποεκτιμούνται οι πρακτικές των γυναικών (Clegg & 
Trayhurn, 2000). 

Ενώ λοιπόν τα αγόρια βλέπουν τους υπολογιστές ως μέσο δύναμης, τα κορίτσια βλέπουν 
τους υπολογιστές ως εργαλείο για να επιτύχουν ένα τελικό αποτέλεσμα. Τα κορίτσια χρησι-
μοποιούν τον υπολογιστή ως εργαλείο για να διορθώσουν έγγραφά τους ή να δημιουργή-
σουν τις παρουσιάσεις τους, ή να επεξεργαστούν τα κείμενά τους. Επιπλέον οι πιο νέες γυ-
ναίκες επιθυμούν να χρησιμοποιούν τους υπολογιστές ως κοινωνικό εργαλείο. Επιθυμούν 
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να μιλήσουν στους φίλους/ες τους μέσω διαδικτύου, μέσω των υπηρεσιών συνομιλίας και 
του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (Νικολοπούλου, 2009) 

Εξετάζοντας το θέμα των στερεοτύπων και των κοινωνικών κατασκευών ανακαλύπτουμε 
πως η αντίληψη της τεχνοφοβίας των γυναικών δημιουργείται όχι εξαιτίας βιολογικών δια-
φορών σε σχέση με τους άνδρες αλλά λόγω κοινωνικών προτύπων που προβάλλονται από 
τα πρώτα χρόνια της ζωής τους. Προς επίρρωση αυτού του επιχειρήματος ο Brosnan (1998) 
υποστηρίζει ότι η τεχνοφοβία σχετίζεται με τη διαμόρφωση της ταυτότητας του ρόλου του 
φύλου. Ο ρόλος του φύλου, δηλαδή η προσδοκώμενη συμπεριφορά ενός ατόμου με βάση 
το φύλο του, αποτελεί κοινωνική και πολιτισμική κατασκευή (Γκασούκα, 2013). Τα παιδιά 
μέσα από τους φορείς κοινωνικοποίησης του ανθρώπου όπως είναι η οικογένεια, τα Μέσα 
Μαζικής Ενημέρωσης (ΜΜΕ), τα παιδικά βιβλία και σχολικά εγχειρίδια, τα παιχνίδια, το 
σχολείο, οι φίλοι κλπ., αναπτύσσουν το ρόλο του φύλου τους. Η στάση απέναντι στους υ-
πολογιστές, κατά συνέπεια, αποτελεί προϊόν κοινωνικής κατασκευής. αντανάκλαση κοινω-
νικο-πολιτισμικών προσδοκιών και εμπειριών. 

Η κοινωνία αντιμετωπίζει τη χρήση υπολογιστή ως περισσότερο κατάλληλη για τους άνδρες 
και έτσι οι γυναίκες δεν αναμένεται να συμμετάσχουν συστηματικά και να επιτύχουν στον 
τομέα αυτό (Brosnan, 1998, North & Noyes, 2002, Ray et al, 1999). Tην αντίληψη ότι οι υπο-
λογιστές είναι «αρσενική περιοχή» ενισχύουν οι ίδιοι οι πωλητές υπολογιστών οι οποίοι 
χρησιμοποιούν αρσενικές εικόνες στα πακέτα λογισμικού.  

Επιπλέον, ο αριθμός των κοριτσιών που έχουν πρόσβαση στο διαδίκτυο ή χειρίζονται υπο-
λογιστή στο σπίτι είναι πολύ χαμηλότερος από τον αριθμό των αγοριών. Σε έρευνα των 
Lipinski et al. (1986) διαπιστώθηκε ότι τα αγόρια ασχολούνταν διπλάσιο χρόνο με τους υπο-
λογιστές από τα κορίτσια. Επιπλέον, βρέθηκε πως τα αγόρια είχαν σημαντικά μεγαλύτερη 
έκθεση στους ηλεκτρονικούς υπολογιστές στο σχολείο και στο σπίτι. Ενώ πολλές άλλες με-
λέτες έχουν δείξει ότι οι γυναίκες έχουν μικρότερη εμπειρία ηλεκτρονικού υπολογιστή από 
τους άνδρες στα πανεπιστήμια και στις επιχειρήσεις (Gattiker, Gutek, & Berger 1988). 

Διερευνώντας κατά πόσο τα στερεότυπα επηρεάζουν τη στάση απέναντι στις ΝΤ παρατη-
ρούμε πως η ίδια η βιομηχανία προώθησης των ΤΠΕ εμφανίζει τις γυναίκες ως παθητικούς 
και ανίκανους χρήστες υπολογιστή (Clegg, 2001, Whitley, 1997). Για παράδειγμα στις εικό-
νες διαφήμισης υπολογιστών οι γυναίκες απεικονίζονται σε στερεοτυπικούς ρόλους π.χ. ως 
σεξουαλικά αντικείμενα, ως μοντέλα που τονίζουν την ευκολία χρήσης κλπ. Παράλληλα, το 
εκπαιδευτικό λογισμικό που δημιουργήθηκε αρχικά, βασίστηκε στην εικονογράφηση των 
ηλεκτρονικών παιχνιδιών, στη δράση και την ανταγωνιστικότητα που εκείνα πρόβαλλαν. 
Έτσι, δημόσιοι χώροι όπως η σχολική τάξη, το εργαστήριο πληροφορικής και χώροι αναψυ-
χής έγιναν τόποι όπου τα αγόρια μπορούσαν να παίξουν και να εκφράσουν την ικανότητά 
τους (Βιτσιλάκη-Σορωνιάτη & συν., 2001, Clegg, 2001, Whitley, 1997). 

Όσο αναφορά τον παράγοντα των έμφυλων κοινωνικών ανισοτήτων μπορούμε να εντοπί-
σουμε πολλές τέτοιες ανισότητες, όπως για παράδειγμα οι γυναίκες έχουν λιγότερο χρόνο 
στη διάθεσή τους λόγω των πολλαπλών τους υποχρεώσεων. Επίσης οι γυναίκες διαθέτουν 
χαμηλότερους οικονομικούς πόρους ώστε να καλύψουν το κόστος της τεχνολογίας (Kirkup, 
2002). 
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Σε πολλές χώρες πάλι οι γυναίκες βρίσκονται σε κατώτερο μορφωτικό επίπεδο συμπερι-
λαμβανομένων των ξένων γλωσσών (οι οποίες είναι απαραίτητες για πρόσβαση στο υλικό 
του Διαδικτύου) (Huyer & Sikoska, 2003). Τέλος, σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες οι γυ-
ναίκες τείνουν να κατοικούν σε περιοχές που δε διαθέτουν την υποδομή ούτε μπορούν να 
ταξιδεύουν σε περιοχές με μεγαλύτερη τεχνολογική ανάπτυξη όσο οι άνδρες (Mitter & 
Rowbotham, 1995· Hafkin, & Taggart, 2001). Υπάρχει, επίσης, μια αντίσταση από την πλευ-
ρά των ανδρών στη χρήση του Διαδικτύου από τις γυναίκες (Herring et al., 1995). Στο Διαδί-
κτυο υπάρχει σημαντική έλλειψη υλικού που απευθύνεται στις γυναίκες (Heichler, 1997). 

Οι γυναίκες είναι σε μεγαλύτερα ποσοστά αγράμματες και τεχνολογικά αναλφάβητες από 
ότι οι άνδρες διεθνώς, με έμφαση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Δεν γνωρίζουν και δεν έ-
χουν την ευκαιρία να χρησιμοποιούν υπολογιστές, ή δεν έχουν την ικανότητα να αξιολογή-
σουν την αξία των παρεχόμενων πληροφοριών και να την εφαρμόσουν στη ζωή τους. 

Η κυριαρχία των αγγλικών ως γλώσσας του Διαδικτύου έχει οδηγήσει στον αποκλεισμό μιας 
πλειονότητας του παγκόσμιου πληθυσμού που δεν μιλά τα αγγλικά. Οι γυναίκες που δεν 
έχουν πρόσβαση στην επίσημη εκπαίδευση δύσκολα μαθαίνουν ξένες γλώσσες και περιθω-
ριοποιούνται. Στις χώρες ή στις περιοχές όπου τα αγγλικά δεν είναι η επίσημη γλώσσα, ό-
πως η λατινική Αμερική, η Μέση Ανατολή, η γαλλόφωνη Αφρική και η Ανατολική Ευρώπη, 
το πρόβλημα είναι μεγαλύτερο. Η γλώσσα έχει αναφερθεί από τις γυναίκες ως ένα από τα 
κορυφαία εμπόδια στη χρήση του Διαδικτύου. 

Αλλά και στις αναπτυγμένες χώρες, οι γυναίκες επωμίζονται συνήθως ένα διπλό ή και τρι-
πλό ρόλο: εκείνο της εργαζόμενης και εκείνο της συζύγου και μητέρας που είναι υπεύθυνη 
για τη φροντίδα του σπιτιού, των παιδιών, των ηλικιωμένων.  

Έχοντας λοιπόν αναλάβει τόσες πολλές ευθύνες και υποχρεώσεις μένει πίσω σε σχέση με 
τον άνδρα σε πολλές δραστηριότητες που σχετίζονται με τις Νέες τεχνολογίες, με αποτέλε-
σμα να μην μπορεί να παρακολουθεί τις εξελίξεις. 

Προτάσεις–Λύσεις 

Όλες αυτές οι βιβλιογραφικές αναφορές αποδεικνύουν ότι οι άνδρες εκμεταλλεύονται τα 
κοινωνικά στερεότυπα και γίνονται αποδέκτες μιας εύνοιας όσο αναφορά την εκπαίδευση 
και χρήση των ΝΤ σε αντίθεση με τις γυναίκες που έχουν να αντιμετωπίσουν αρκετές έμφυ-
λες κοινωνικές ανισότητες. Είναι λοιπόν επιτακτική ανάγκη να αντιμετωπιστούν όλες αυτές 
οι ανησυχίες και τα ζητήματα για να εξαλειφθούν αυτές οι ανισότητες.  

Μια καλή πρακτική είναι να δοθεί έμφαση στη συμμετοχή των γυναικών σε θέματα που 
εμπεριέχουν τις Νέες Τεχνολογίες, ανεξάρτητα από την κοινωνική κατάσταση στην οποία 
εμπλέκονται ή το γεωγραφικό χώρο στον οποίο ζουν. Έπειτα, να δοθεί έμφαση στη μάθηση 
και στην κατάρτιση, ιδίως στην αύξηση του ποσοστού των γυναικών στη δευτεροβάθμια και 
τριτοβάθμια εκπαίδευση στους τομείς της πληροφορικής. Οι εκστρατείες ευαισθητοποίη-
σης διαδραματίζουν αποφασιστικό ρόλο, καθώς ενθαρρύνουν τις γυναίκες να συμμετά-
σχουν σε τομείς σπουδών στους οποίους παραδοσιακά δεσπόζουν οι άνδρες, όπως η πλη-
ροφορική, ο προγραμματισμός Η/Υ ή η μηχανολογία. Μια άλλη πρόταση–λύση στο φαινό-
μενο της γυναικείας τεχνοφοβίας και στην προώθηση γενικά των Νέων Τεχνολογιών στις 
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γυναίκες, είναι να δοθεί έμφαση στην αύξηση του ποσοστού απασχόλησης των γυναικών 
καθώς και του αριθμού γυναικών που δημιουργούν δικές τους επιχειρήσεις στον τομέα της 
πληροφορικής. 

Επένδυση στην τεχνολογία. Εκεί βρίσκεται η λύση του προβλήματος και αυτό θα συμβεί 
μόνο αν γίνει προσπάθεια να δημιουργηθούν περισσότερες ευκαιρίες εξοικείωσης με την 
τεχνολογία και αυξηθούν οι χρήστες των ΤΠΕ και ιδίως ο γυναικείος πληθυσμός. 

Aξίζει επίσης να δοθεί περισσότερη έμφαση στην εκπαιδευτική πολιτική της τεχνολογίας με 
βάση το φύλο έτσι, ώστε όλοι οι φοιτητές να μπορούν να κατανοήσουν το μέγεθος και τον 
τρόπο κατά τον οποίο οι κοινωνικοί παράγοντες επηρεάζουν την τεχνολογία ως επιστήμη 
και ως καθημερινή πρακτική. 

Όσον αφορά τη γυναικεία πλευρά, θα πρέπει να εμπλακούν στο σχεδιασμό συστημάτων 
και εργαλείων φιλικότερων προς τις γυναίκες και θα σχεδιαστούν «με κέντρο τη γυναίκα» 
(women-centered)(Ρούσσος, 2013). Η δημιουργία της τεχνολογίας και του αντίστοιχου υλι-
κού (λογισμικού, δικτυακών τόπων, παιχνιδιών, ηλεκτρονικών κοινοτήτων, κ.ο.κ.) που θα 
απευθύνεται σε κορίτσια και γυναίκες θα πρέπει να ικανοποιεί τις ανάγκες τους.  

Μια άλλη πρόταση για να εκλείψουν οι ανισότητες και να προληφθούν οι όποιες αντιδρά-
σεις απέναντι στις ΝΤ είναι να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα που αφορούν την πρόσβα-
ση και την κινητικότητα των γυναικών που ανήκουν σε μειονεκτούσες ομάδες. Αυτό θα 
συμβάλει στην άρση του τεχνολογικού και ψηφιακού χάσματος στην σύγχρονη κοινωνία 
της γνώσης. Η πρόσβαση στις ΤΠΕ σε όλους τους τομείς δεν θα βοηθήσει μόνο τις γυναίκες 
να βρουν νέες θέσεις εργασίας, αλλά θα δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για αλλαγές στις 
υφιστάμενες θέσεις εργασίας ανοίγοντας το δρόμο για την εφαρμογή νέων εργασιακών 
μεθόδων και νέων τρόπων εργασίας πιο αποδοτικών και πιο προσοδοφόρων ( Τσικαλάκη, 
2007). 

Από την πλευρά της πολιτείας, τα κράτη οφείλουν, επίσης, να αντιμετωπίσουν διαρθρωτικά 
ζητήματα στην εκπαίδευση. Οφείλουν να μεριμνήσουν, ώστε αγόρια και κορίτσια να είναι 
εξίσου εφοδιασμένα με τις αναγκαίες δεξιότητες και γνώσεις, για να προοδεύσουν στην 
κοινωνία της πληροφορίας. Ο ρόλος του σχολείου είναι σημαντικός στη διαμόρφωση στά-
σεων και στερεοτύπων για το μέλλον και για αυτόν ακριβώς το λόγο είναι ιδιαίτερα σημα-
ντικό να εκπαιδεύσουμε τα παιδιά μας σε όσο το δυνατόν πιο νεαρή ηλικία. Η εκπαίδευση 
στις ΤΠΕ πρέπει, επίσης, να απευθύνεται και σε ομάδες που δεν είναι εξοικειωμένες με αυ-
τές, όπως είναι οι γυναίκες σε παραδοσιακά γυναικείους τομείς ή οι άνεργες γυναίκες. Τα 
άτομα αυτά αποτελούν ένα μεγάλο και πολύτιμο μέρος της οικονομίας κάθε χώρας και δεν 
είναι σοφό να μένει ανεκμετάλλευτο. 

Πρέπει να δημιουργηθούν οι προϋποθέσεις για την πλήρη συμμετοχή όλων των γυναικών, 
περιλαμβανομένων των μητέρων με μικρά παιδιά, των ηλικιωμένων γυναικών και των γυ-
ναικών με αναπηρίες. Η αύξηση της αντιπροσώπευσης των γυναικών στην αγορά εργασίας 
αποτελεί μεν αναγκαία προϋπόθεση για την επίτευξη της ισότητας των φύλων, όμως δεν 
αρκεί. 
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Οι προτάσεις των ερευνητών (Selby, 1995) αφορούν στην εκπαίδευση-επιμόρφωση των 
εκπαιδευτικών, στην ενημέρωση για τα στερεότυπα φύλου και στην εμπλοκή των γυναικών 
στη διδασκαλία μαθημάτων σχετικών με Η/Υ. Η αλλαγή των στάσεων υποστηρίζεται ότι 
μπορεί να επιτευχθεί μέσω αλλαγής του τρόπου οργάνωσης των ανάλογων μαθητών, μέσω 
χρήσης του Η/Υ ως εργαλείου και μέσω της ενσωμάτωσης των ΤΠΕ σε ένα εύρος γνωστικών 
αντικειμένων, με παράλληλη αλλαγή των παιδαγωγικών πρακτικών. 

Συμπεράσματα 

Η επισκόπηση της βιβλιογραφίας σχετικά με το ερευνητικό πεδίο «Γυναικεία Τεχνοφοβία» 
αναδεικνύει σημαντικές διαφορές μεταξύ των δύο φύλων ως προς τις φοβίες που νιώθουν 
απέναντι στις νέες Τεχνολογίες και τη χρήση των Η/Υ, τη χρήση του διαδικτύου και τις στά-
σεις γενικότερα των ανδρών και γυναικών σε κάθε είδους τεχνολογικό μέσο, χωρίς βέβαια 
να λείπουν και οι εξαιρέσεις. 

Η διάσταση «φύλο» στην εκπαίδευση των μαθητών/τριών στις ΤΠΕ είναι πολύ σημαντική 
και η σχέση μεταξύ φύλου και ΤΠΕ είναι ρευστή και μεταβαλλόμενη. Η κοινωνική αντίληψη 
ότι οι νέες τεχνολογίες είναι «ανδρικός» χώρος που δεν αρμόζει για τις γυναίκες λειτουργεί 
ανασταλτικά για τις ίδιες. Θέτει επίσης ένα βαθύτερο ερώτημα και σηματοδοτεί μια συζή-
τηση κριτικής αξιολόγησης της κουλτούρας των ΤΠΕ και της κοινωνίας της πληροφορίας σε 
σχέση πάντα με τις αξίες της, τους στόχους της, την εμπλοκή του ανθρώπινου δυναμικού 
κ.ά. 

Με δεδομένο ότι οι εκπαιδευτικοί είναι σημαντικοί μεταβιβαστές κυρίαρχων ιδεολογιών 
και είναι οι βασικοί συντελεστές διαμόρφωσης υγιών προσωπικοτήτων για τις σχέσεις των 
δυο φύλων και παίζουν ενεργό ρόλο στη διαδικασία της αλλαγής (Δεληγιάννη – Κουϊμτζή, 
2008), είναι σε θέση να διαμορφώσουν το μαθησιακό περιβάλλον έτσι ώστε όλα τα παιδιά 
και των δύο φύλων να αισθανθούν αυτοπεποίθηση και να καλλιεργήσουν τις δυνατότητές 
τους. Επίσης να δίνεται ίση προσοχή στα αγόρια και στα κορίτσια, οι ερωτήσεις που τίθε-
νται στα αγόρια και στα κορίτσια να είναι εξίσου απαιτητικές. Να αποφευχθούν τα στερεό-
τυπα-προκαταλήψεις (π.χ. στη συμπεριφορά και στο λόγο των εκπαιδευτικών) και να συζη-
τηθούν με τους μαθητές/τριες έτσι ώστε να συμβάλουν στην ευαισθητοποίησή τους. Τέλος 
να δημιουργηθούν ευκαιρίες για την αξιοποίηση των εξωσχολικών εμπειριών των μαθη-
τών/τριών σχετικά με τις ΤΠΕ και να εξεταστούν δυνατότητες σύνδεσης σχολικών και εξω-
σχολικών εμπειριών-δραστηριοτήτων. 

Όλα τα παραπάνω στοιχεία ουσιαστικά συγκλίνουν στην άποψη πως οι γυναίκες δεν είναι 
περισσότερο τεχνοφοβικές από ότι οι άνδρες. Η συγκεκριμένη αντίληψη, σύμφωνα με την 
παρούσα βιβλιογραφική ανασκόπηση, είναι μύθος που έχει επικρατήσει και στις αντιλή-
ψεις του κόσμου αλλά έχει υποστηριχθεί και από ερευνητικά στοιχεία, πολλές φορές βέ-
βαια αντικρουόμενα. Η πραγματικότητα φαίνεται να είναι αρκετά πολύπλοκη. Οι γυναίκες 
βιολογικά τουλάχιστον δεν υστερούν σε τίποτα σε σχέση με τους άνδρες, όμως λόγω του 
κοινωνικού πλαισίου στο οποίο ζουν, αναγκάζονται να υπόκεινται σε αρκετές έμφυλες ανι-
σότητες και διακρίσεις. 

Ας ελπίσουμε πως όλοι οι αρμόδιοι φορείς και όλοι οι άμεσα εμπλεκόμενοι θα καταλάβουν 
πως η νέα κοινωνία της γνώσης δε θέλει απαρχαιωμένα πρότυπα που υποστηρίζουν τις έμ-
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φυλες διακρίσεις και ανισότητες και που οδηγούν σε οπισθοδρόμηση, αλλά αντιθέτως θέ-
λει εκσυγχρονισμένες και προοδευτικές αντιλήψεις και ιδέες, που επιδιώκουν την ισότητα 
και οδηγούν στην πρόοδο και την ευημερία. 
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Περίληψη 

Η παρούσα εκπαιδευτική παρέμβαση εντάσσεται στο γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας 
της Ε΄ Δημοτικού σύμφωνα με το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών και αποτελεί μια εναλλα-
κτική μορφή διδασκαλίας αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορίας και Επικοινωνιών 
(ΤΠΕ). Εκτός από τη χρήση των ΤΠΕ ο σχεδιασμός του σεναρίου στηρίχθηκε και στην δραμα-
τοποίηση καθώς και στην αγχιμαχία (debate). Ο συνδυασμός σύγχρονων μεθόδων διδα-
σκαλίας και η χρήση των ΤΠΕ συνέβαλαν στη δημιουργία ενός καινοτόμου προγράμματος 
που δύναται να ανταποκριθεί στη φιλοσοφία του Νέου Σχολείου. 

Λέξεις - Κλειδιά: ΤΠΕ, Γεωγραφία, Νέο Σχολείο 
 

Εισαγωγή 

Το Νέο Σχολείο χαρακτηρίζεται ως Ολοήμερο, Καινοτόμο, Αειφόρο, Ενταξιακό και Ψηφιακό. 
Ειδικότερα, το Αναλυτικό Πρόγραμμα Σπουδών (ΑΠΣ) του Νέου Σχολείου προβάλλει: (α) τη 
διαφοροποίηση στη διδασκαλία και στην αξιολόγηση, (β) την καθιέρωση της καινοτομίας 
και δημιουργικότητας, (γ) τις ιδέες της αειφορίας και (δ) τη ψηφιακή επικοινωνία χωρίς τον 
παραγκωνισμό της «προφορικότητας» και της «εγγραμματοσύνης». Επιπλέον, καλλιεργεί 
τις κοινωνικές αξίες, όπως την ελευθερία, τη δημοκρατία, το σεβασμό, τη συνεργασία, την 
υπευθυνότητα, την τιμιότητα, κ.ά. με απώτερο σκοπό τη διαμόρφωση της κοινωνικής συ-
νείδησης, εθνικής και παγκόσμιας. Επομένως, φιλοσοφία του Νέου Σχολείου είναι η ανά-
πτυξη των σχολείων σε δημιουργικές κοινότητες εκπαιδευτικών-μαθητών και γονέων και γι’ 
αυτό δίνεται έμφαση στην αλληλεπίδραση μαθητών-εκπαιδευτικών και μάθηση (Π.Ι., 
2011). 

Με βάση τις αρχές του Νέου Σχολείου σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε το σενάριο διδασκαλί-
ας με τίτλο «Το ξύπνημα του Εγκέλαδου». Συγκεκριμένα, οι στόχοι του σεναρίου βασίζονται 
στους γενικότερους στόχους του ΑΠΣ του Νέου Σχολείου και επιχειρούν να συνθέσουν το 
σύνολο των γενικών δεξιοτήτων των μαθητών/τριών. Το σενάριο αυτό αποσκοπεί στην ε-
μπλοκή των παιδιών σε ερευνητικές διαδικασίες και σε επιστημονικές διαδικασίες διερεύ-
νησης, πειραματισμού, παρατήρησης, πρόβλεψης και επικοινωνίας.  

Με βάση το σενάριο οι μαθητές/τριες μαθαίνουν να προσδιορίζουν προβλήματα, να αναζη-
τούν απαντήσεις στα προβλήματα, να αναλύουν και να συνθέτουν δεδομένα. Επιπλέον, 
μαθαίνουν να αναγνωρίζουν τα σημαντικά χαρακτηριστικά των εννοιών, να συνδέουν μιαν 
έννοια με άλλες συναφείς και να μπορούν να δώσουν παραδείγματα που να αναφέρονται 
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σε συγκεκριμένες έννοιες. Ταυτόχρονα, μαθαίνουν πώς να συμβιώνουμε με τους άλλους, 
αφού ο σχεδιασμός του σεναρίου έχει ως στόχο τα παιδιά να επικοινωνούν και να μοιράζο-
νται ιδέες, σκέψεις και συναισθήματα. Επίσης, μαθαίνουν να συνεργάζονται, να τεκμηριώ-
νουν θέσεις, να επιλύουν προβλήματα, κ.λπ.  
 

Αναγνώριση και Περιγραφή του Προβλήματος 

Οι σεισμοί είναι ένα θέμα που συναντάμε στο μάθημα της γεωγραφίας της Ε΄ Δημοτικού 
και συγκεκριμένα στο κεφάλαιο 26: «Ο ρόλος των ηφαιστείων και των σεισμών στις αλλα-
γές της». Το συγκεκριμένο θέμα επιλέχθηκε λόγω της σπουδαιότητας του γεγονότος. Όλοι 
γνωρίζουμε ότι η Ελλάδα είναι μια σεισμογενής χώρα. Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινό-
μενο άρρηκτα συνδεδεμένο με τη ζωή και την ιστορία της Γης, το οποίο εκδηλώνεται συνή-
θως ξαφνικά χωρίς καμία προειδοποίηση. Επίσης, αποτελεί σημαντικό «κεφάλαιο» στην 
ιστορία της Ελλάδας, αφού αρκετοί σεισμοί έχουν προκαλέσει το θάνατο πολλών ανθρώ-
πων και σοβαρές υλικές ζημιές. Πολλά άτομα, όμως, διακατέχονται από το φόβο με αποτέ-
λεσμα να μην είναι ψύχραιμοι σε τέτοιες καταστάσεις. Γι’ αυτό το λόγο σκοπός του σχολεί-
ου πρέπει να είναι και η ανάπτυξη της «αντισεισμικής συμπεριφοράς» του κάθε πολίτη 
(Π.Ι., 2011-β: 41). Για να επιτευχθεί, ωστόσο, αυτό θεωρείται απαραίτητη η γνώση βασικών 
εννοιών σχετικών με το φαινόμενο του σεισμού καθώς και η προσέγγιση των σύγχρονων 
απόψεων της γεωλογίας και των γεωλογικών γεγονότων στην Ελλάδα (Ο.Α.Σ.Π., 2007).  

Ένας, ακόμη, λόγος που επιλέξαμε το θέμα αυτό να το αξιοποιήσουμε με τη χρήση των ΤΠΕ 
είναι ότι ανήκει στα φαινόμενα που δεν βλέπουμε πως πραγματοποιείται, αλλά το αντι-
λαμβανόμαστε μόνο από το αποτέλεσμά του. Τις περισσότερες φορές μάλιστα δεν το κατα-
λαβαίνουμε λόγω της μικρής ισχύς του. Όμως, με τη χρήση του διαδικτύου τα παιδιά θα 
έχουν την ευκαιρία να δούνε την κίνηση των λιθοσφαιρικών πλακών, σε ποιο σημείο συμ-
βαίνει σεισμός την ίδια στιγμή, κ.ά. (Κόκκοτας, 2008). Επίσης, με τη μορφή παιχνιδιού τα 
παιδιά θα έχουν τη δυνατότητα να εφαρμόσουν στην πράξη όσα έμαθαν για την αντιμετώ-
πιση του σεισμού, ενώ με την τεχνική του debate θα συζητήσουν και θα σχολιάσουν για τις 
τεράστιες επιπτώσεις αλλά και για τις ευθύνες των αρμοδίων μιας περιοχής που πλήγηκε 
από έναν «μέτριο σεισμό».  

Ταυτότητα σεναρίου 

Παιδαγωγικό πλαίσιο 

Το σενάριο αυτό σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε με βάση τις αρχές και τους στόχους του ΑΠΣ 
του Νέου Σχολείου για τη διδασκαλία της γεωγραφίας με απώτερο σκοπό οι μαθητές/τριες 
να συνθέσουν το σύνολο των γενικών τους δεξιοτήτων (Π.Ι., 2011-α). Ειδικότερα, η ανάπτυ-
ξη του σεναρίου στηρίχθηκε στις θεωρίες του εποικοδομισμού (Ράπτης & Ράπτης, 2007: 
123-124) και στις κοινωνικοπολιτιστικές θεωρήσεις του Vygotsky (Ράπτης & Ράπτης, 2007: 
109-112). Δόθηκε ιδιαίτερη έμφαση στη μαθησιακή διαδικασία, στα γνωστικά εργαλεία, 
στην αλληλεπίδραση καθώς και στο κοινωνικο-πολιτισμικό περιβάλλον (Ράπτης & Ράπτης, 
2007: 119). Βασικός στόχος μας ήταν οι μαθητές/τριες να ανακαλύψουν, να διερευνήσουν 
και να μάθουν (ανακαλυπτική μάθηση) αλλά και να δημιουργήσουν και να αναπτύξουν τη 
φαντασία τους. Κατά τη διάρκεια των ομαδικών εργασιών δόθηκε στα παιδιά η δυνατότητα 
να συζητήσουν και να ανταλλάξουν απόψεις και συναισθήματα. 
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Οργάνωση της τάξης 

Στις σχολικές τάξεις στις οποίες υλοποιήθηκε το σχέδιο διδασκαλίας αποτελούνταν από 22 
με 25 μαθητές/τριες. Για το λόγο αυτό πριν την έναρξη του σεναρίου ακολουθήσαμε τα βή-
ματα για τη δημιουργία μικρών ομάδων μέσα στις οποίες τα παιδιά εργάστηκαν για την 
ολοκλήρωση των δραστηριοτήτων που τους ανατέθηκαν. Σε κάθε ομάδα υπήρχε ένας 
γραμματέας, ένας συντονιστής της συζήτησης και ένας εκπρόσωπος που παρουσίαζε τις 
ομαδικές εργασίες. Οι ρόλοι αυτοί εναλλάσσονταν σε κάθε δραστηριότητα, ώστε όλοι να 
εξοικειωθούν με τους παραπάνω ρόλους. 
 

Παρουσίαση Μαθησιακών Στόχων 

Με βάση την ταξινομία του Bloom (1956), οι ειδικοί μαθησιακοί στόχοι είναι οι εξής: 

Γνωστικοί: Οι μαθητές/τριες: 
1. Να αντιληφθούν τον τρόπο με τον οποίο πραγματοποιείται ένας σεισμός. 
2. Να γνωρίσουν τι είναι οι λιθοσφαιρικές πλάκες και γιατί αυτές μετακινούνται.  
3. Να γνωρίσουν τον τρόπο με τον οποίο καταγράφονται οι σεισμοί καθώς και τα όρ-

γανα της καταγραφής.  
4. Να εντοπίσουν τις σεισμογενείς χώρες. 
5. Να εντοπίσουν τους πιο καταστροφικούς σεισμούς στη χώρα μας. 
6. Να αναγνωρίσουν την αναγκαία συμβίωση των Ελλήνων με τη σεισμική δράση. 
7. Να προβάλουν τις ιδέες και τα συναισθήματά τους. 

 
Αξιακοί: Οι μαθητές/τριες: 

1. Να αναπτύξουν τα παιδιά αυτογνωσία. 
2. Να ευαισθητοποιηθούν. 
3. Να οικειοποιηθούν αξίες, όπως: αυτοπεποίθηση, αυτενέργεια.  
4. Να σέβονται τον εαυτό τους και τους άλλους. 
5. Να εκφράζουν τις απόψεις τους. 
6. Να έρθουν σε επαφή με αφηρημένες έννοιες και να συζητήσουν γι’ αυτές. 
7. Να οξύνουν τη φαντασία τους. 
8. Να ευαισθητοποιηθούν σε θέματα φυσικών καταστροφών.  
9. Να συνειδητοποιήσουν τη σημασία της ετοιμότητας και της ηρεμίας σε καταστά-

σεις έκτακτης ανάγκης. 
 
Διαδικαστικοί/Δεξιοτήτων: Οι μαθητές/τριες: 

1. Να καταλάβουν τη σημασία της σωστής επικοινωνίας (ενεργητική ακρόαση).  
2. Να αποκτήσουν την ικανότητα να συγκεντρώνουν τις κατάλληλες πληροφορίες. 
3. Να μάθουν να αναζητούν στο διαδίκτυο πληροφορίες και να τις αξιολογούν. 
4. Να εντοπίζουν τους σεισμούς στους χάρτες on-line γεωδυναμικό χάρτη.  
5. Να αναπτύξουν την κριτική τους ικανότητα. 
6. Να μάθουν να επιχειρηματολογούν. 
7. Να αναπτύξουν κλίμα φιλίας και συνεργασίας. 
8. Να αναπτύξουν τη δημιουργική τους δράση. 
9. Να μάθουν να μπαίνουν στη θέση του άλλου (ενσυναίσθηση).  

2211

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



10. Να ασκηθούν στην ελεύθερη δημιουργική έκφραση και στην καλλιτεχνική εργασία.  
11. Να εξοικειωθούν με τη χωρο-χρονική αντίληψη. 

 
Εκπαιδευτικά λογισμικά και υπηρεσίες των ΤΠΕ 

Κατά τη διάρκεια της υλοποίησης του σεναρίου οι μαθητές/τριες αξιοποίησαν το πρόγραμ-
μα πλοήγησης στο διαδίκτυο (Internet explorer), το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου 
(Word), το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης (Inspiration), το λογισμικό παρουσία-
σης (PowerPoint) καθώς και πλούσιο οποτικοακουστικό υλικό. Ειδικότερα, με το πρόγραμ-
μα πλοήγησης στο διαδίκτυο δόθηκε η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να έρθουν σε 
επαφή με πλήθος πληροφοριών σχετικά με το θέμα. Ταυτόχρονα, λόγω της μεγάλης ποσό-
τητας πληροφοριών τα παιδιά ανέπτυξαν την κριτική ικανότητα. Επίσης, τα παιδιά έπρεπε 
να χρησιμοποιήσουν τις κατάλληλες πηγές με έξυπνο και σωστό τρόπο. Ωστόσο, προτείνα-
με κάποιους δικτυακούς τόπους, ώστε οι μαθητές/τριες να αντλήσουν τις πληροφορίες 
τους χωρίς να χαθούν μέσα στις πολλές πληροφορίες (ΚΣΕ, 2010). 

Με το πρόγραμμα επεξεργασίας κειμένου δόθηκε η δυνατότητα στα παιδιά να συνθέσουν 
ένα κείμενο. Άλλωστε η ηλεκτρονική γραφή αποτελεί μία νέα μέθοδο γραφής, η οποία είναι 
ποιοτικά διαφορετική από τη γραφή που λαμβάνει χώρα με χαρτί και μολύβι. Επιπλέον, στη 
γραφή αυτή απλουστεύονται οι διορθώσεις, οι τροποποιήσεις, οι μετακινήσεις μερών, κλπ.. 
Ακόμη, δίνεται η δυνατότητα στους/στις μαθητές/τριες να συνθέτουν και να τροποποιούν 
ένα κείμενο μέσα από μία σταδιακή και ανακαλυπτική διαδικασία. Μία άλλη διάσταση στη 
σύνθεση του κειμένου είναι και η συνεργατική γραφή, όπου έχουμε ανταλλαγή σκέψεων 
και ιδεών. Στην επίτευξη των στόχων αυτών βοήθησε και η χρήση του wiki. Επίσης, με την 
χρήση των wiki οι μαθητές/ριες μπορούσαν να γράφουν μαζί. Έτσι, διευκολύνεται η συνερ-
γασία πολλών ατόμων για τη συγγραφή ενός έργου (ΚΣΕ, 2010). 

Με το λογισμικό εννοιολογικής χαρτογράφησης δόθηκε η ευκαιρία στα παιδιά να οπτικο-
ποιήσουν και να οργανώσουν καλύτερα τις έννοιες. Οι μαθητές/τριες μπόρεσαν να οργα-
νώνουν καλύτερα τη σκέψη τους και έτσι η μάθηση γίνεται πιο αποτελεσματική. Επιπλέον, 
είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης της δημιουργικής σκέψης, αφού οι ιδέες γίνονται σαφέστε-
ρες, αλλά και ένα εργαλείο μεταγνώσης. Με τους εννοιολογικούς χάρτες τα παιδιά μαθαί-
νουν πώς να μαθαίνουν. Παράλληλα, ενισχύει την ομαδοσυνεργατική μάθηση, γιατί κατά 
τη δημιουργία ενός χάρτη από μια ομάδα παιδιών γίνεται διαπραγμάτευση εννοιών και 
ιδεών. Όσον αφορά την χρήση του λογισμικού παρουσίασης, δόθηκε η δυνατότητα 
στους/στις μαθητές/τριες να παρουσιάσουν το αποτέλεσμα της εργασίας τους στους/στις 
συμμαθητές/τριες τους με τρόπο πιο παραστατικό. Αποτελεί ακόμη ένα πολυμεσικό εργα-
λείο, αφού τα παιδιά μπορούσαν να εισάγουν κείμενα, εικόνες, ήχο, βίντεο, υπερκείμενο, 
διασυνδέσεις με διάφορους δικτυακούς τόπους. 

Τα παραπάνω λογισμικά ήταν ήδη γνωστά στα παιδιά, καθώς στην αρχή της σχολικής χρο-
νιάς οι μαθητές/τριες είχαν έρθει σε επαφή και είχαν εξοικειωθεί με τα λογισμικά που θα 
χρησιμοποιούσαμε στην εκπαιδευτική διαδικασία. Επίσης, οι μαθητές/τριες διδάχθηκαν τα 
προγράμματα αυτά και στα πλαίσια του μαθήματος των ΤΠΕ. Αυτό είχε ως αποτέλεσμα το 
96% των μαθητών/τριών να έχουν υψηλό επίπεδο στις ΤΠΕ κατά την περίοδο της υλοποίη-
σης του σεναρίου «Το ξύπνημα του Εγκέλαδου».  
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Περιγραφή δραστηριοτήτων 

Στη Φάση του Προσανατολισμού τα παιδιά παρακολούθησαν ένα ολιγόλεπτο βίντεο με 
εικόνες και στιγμιότυπα ειδήσεων που αναφέρονταν σε σεισμός. Στη συνέχεια ζητήθηκε 
από τις ομάδες να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη με τη χρήση του Inspiration με 
θέμα «Εγκέλαδος». Ακολούθησε η παρουσίαση των χαρτών, ο σχολιασμός τους καθώς και η 
δημιουργία ενός ολοκληρωμένου εννοιολογικού χάρτη. (1 διδακτική ώρα) 

Στη Φάση της Ανάδειξης των Ιδεών, τα μέλη κάθε ομάδας κλήθηκαν να μεταβούν στην αρ-
χική σελίδα του wiki και να απαντήσουν σε ερωτήσεις με στόχο τη διατύπωση των αρχικών 
ιδεών τους. Με τον τρόπο αυτό συζήτησαν, διαπραγματεύθηκαν τις διαφορετικές ιδέες 
τους, κατάληξαν στην απάντηση που θεωρούσαν προσφορότερη κάθε φορά και την ανάρ-
τησαν στον αντίστοιχο χώρο συζήτησης. Παράλληλα, είχαν τη δυνατότητα να παρακολου-
θήσουν τις απόψεις και των υπόλοιπων ομάδων, να ανταλλάξουν ιδέες, να παρατηρήσουν 
που συμφωνούν και που διαφωνούν. (1 διδακτική ώρα) 

Στη Φάση της Αναδόμησης των Ιδεών και Εισαγωγής της Νέας Γνώσης η 1η ομάδα ασχο-
λήθηκε με τη συλλογή και τη μελέτη υλικού (κειμένων, εικόνων, βίντεο) σχετικών με τους 
σεισμούς, η 2η ομάδα με τη συλλογή και τη μελέτη υλικού σχετικού με τον τρόπο και τα 
όργανα μέτρησης των σεισμών, η 3η ομάδα με τη συλλογή και τη μελέτη υλικού σχετικού 
με τα πρόδρομα φαινόμενα των σεισμών και τα ζώα (αλλαγή συμπεριφοράς πριν το σει-
σμό), η 4η ομάδα με τη συλλογή και τη μελέτη υλικού σχετικού με τους σεισμούς στην Ελ-
λάδα, η 5η ομάδα με τη συλλογή παρόμοιων γεγονότων σε άλλες χώρες, η 6η ομάδα με τη 
συλλογή και τη μελέτη υλικού σχετικού με τους τρόπους προφύλαξης κατά τη διάρκεια ενός 
σεισμού. Αφού κάθε ομάδα συγκέντρωσε το υλικό της, το αξιολόγησε και δημιούργησε μια 
πολυμεσική παρουσίαση έτσι ώστε να τα παρουσιάσει την εργασία της στις υπόλοιπες ο-
μάδες. Μετά από κάθε παρουσίαση πραγματοποιήθηκε συζήτηση σε επίπεδο τάξης. (5 δι-
δακτικές ώρες) 

Στη Φάση της Εφαρμογής της Νέας Γνώσης, οι ομάδες κλήθηκαν να επισκεφτούν την ιστο-
σελίδα http://www.seismoi.gr/ και με την καθοδήγηση του/της εκπαιδευτικού έμαθαν να 
εξηγούν τις πληροφορίες από τον on-line γεωδυναμικό χάρτη. Ακολούθησε παιχνίδι ρόλων. 
Ο/Η εκπαιδευτικός λέει «Σεισμός!» και οι μαθητές/τριες πρέπει να εφαρμόσουν όλα όσα 
έχουν μάθει. (1 διδακτική ώρα) 

Στη Φάση της Επέκτασης της Νέας Γνώσης - Μεταγνωστικές Γνώσεις, τα παιδιά χωρίστη-
καν σε δύο ομάδες. Η 1η ομάδα ανέλαβε να αναπαραστήσει την κίνηση των λιθοσφαιρικών 
πλακών που προκαλούν τους σεισμούς, ενώ η 2η ομάδα να δημιουργήσει τον χάρτη σεισμι-
κής επικινδυνότητας της Ελλάδας. (3 διδακτικές ώρες) 

Στη Φάση της Ανασκόπησης, οι μαθητές/τριες κλήθηκαν να συμμετάσχουν σε ένα debate 
μεταξύ των κατοίκων μιας περιοχής – που αν και πλήγηκε από ένα «μεσαίο μεγέθους» σει-
σμού έχουν υποστεί τεράστιες ζημιές – και των υπευθύνων της περιοχής που υποστηρίζουν 
ότι δεν έχουν ευθύνη. Στα πλαίσια του debate οι μαθητές/τριες χρησιμοποίησαν τις νέες 
γνώσεις συνειδητοποιώντας την πορεία της μάθησής τους και ανέπτυξαν μεταγνωστικές 
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δεξιότητες, ολοκληρώνοντας τον κύκλο διδασκαλίας του φαινομένου του σεισμού. (2 διδα-
κτικές ώρες) 

Επίλογος 

Η εφαρμογή και η υλοποίηση του σχεδίου εργασίας κύλησε ομαλά και είχε θετικά αποτε-
λέσματα. Συγκεκριμένα, οι μαθητές/τριες συνεργάστηκαν σε πολύ καλό βαθμό, αφού αντι-
λήφθηκαν από πολύ νωρίς ότι για να επιτευχθούν οι εργασίες έπρεπε να καθορίσουν τις 
ενέργειες κάθε μέλους και κάθε ομάδας γενικότερα. Οι μαθητές/τριες μπορούσαν με τη 
χρήση των εννοιολογικών χαρτών και των ΤΠΕ να επεξεργαστούν τις πληροφορίες, να οργα-
νώσουν τις ιδέες, να κάνουν συνδέσεις, να συγκρίνουν και να αναλύσουν έννοιες σχετικές 
με το γνωστικό αντικείμενο της Γεωγραφίας. Μέσα από τις δραστηριότητες αυτές οι μαθη-
τές/τριες ανέπτυξαν ακόμη την ικανότητα επικοινωνίας καθώς και την κριτική και λογική 
σκέψη.  

Τόσο τα δεδομένα τα οποία συλλέχθηκαν, όσο και οι παρατηρήσεις μας από τη δράση των 
μαθητών/τριών στην τάξη, επιβεβαιώνουν την αρχική υπόθεσή μας, ότι μια δραστηριότητα 
που συνδυάζει ΤΠΕ και δημιουργικές δραστηριότητες είναι ελκυστική για τους/τις μαθη-
τές/τριες και μπορεί να χρησιμοποιηθεί επιτυχημένα ώστε να κατανοηθούν δύσκολες και 
αφηρημένες έννοιες ή φαινόμενα που δεν μπορούμε να παρατηρήσουμε τον τρόπο με τον 
οποίο συμβαίνουν. Επιπλέον, οι δραστηριότητες έδωσαν την ευκαιρία στους/στις μαθη-
τές/τριες να πειραματιστούν και να μάθουν απ’ τα λάθη τους, αναλύοντας και σχολιάζοντας 
τις πληροφορίες που συγκέντρωναν. 
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Το παραμύθι μέσα σε σύγχρονα σενάρια διδασκαλίας 

Καραβά Ζαχαρούλα  
Δρ Σχ. Σύμβουλος 3ης Εκπ. Περ. Π. Ε. Κορινθίας 

Ασημόπουλος Γιώργος 
Υποδ/ντής 1ου Δ. Σ. Ν. Ιωνίας 

Περίληψη 

Η συγκεκριμένη ανακοίνωση θα εστιάσει το ενδιαφέρον της στη συμβολή του παραμυθιού 
στην καλλιέργεια της φιλαναγνωσίας στα δημοτικά σχολεία με τη χρήση των Τ.Π.Ε. Μέχρι 
πριν λίγα χρόνια κάτι αντίστοιχο μπορεί να φαινόταν ουτοπικό ή ιδιαίτερα φιλόδοξο και 
πρωτοποριακό. Στη σύγχρονη όμως κοινωνία της γνώσης και της πληροφορίας με τις άπει-
ρες δυνατότητες που προσφέρουν οι ηλεκτρονικοί υπολογιστές, η δημιουργία παραμυθιών 
μπορεί να επιτευχθεί πλέον και στα δημοτικά σχολεία με ιδιαίτερη, μάλιστα, επιτυχία, κα-
θώς εκπαιδευτικοί και μαθητές απολαμβάνουν των προνομίων που προσφέρουν τα σύγ-
χρονα λογισμικά κλειστού και ανοικτού τύπου για τη δημιουργία πολυτροπικών κειμένων. 

Εισαγωγή 

Η πρώτη επαφή του παιδιού με τα παραμύθια δεν πρέπει να λογίζεται σαν κάτι περιορι-
σμένο και επιφανειακό, μόνο και μόνο γιατί αυτά αποτελούν μέρος της προφορικής παρά-
δοσης που είναι ανώνυμη και συλλογική. Ή γιατί τα φιλολογικά στοιχεία τους φαίνονται 
τόσο απλά. Αντίθετα, σημαδεύουν βαθιά τον καθένα από μας και μας εισάγουν σε μία ε-
ξαιρετικά πολύτιμη πολιτισμική παράδοση (Μερακλής, 2001).  

Αυτές οι ρίζες είναι πολύ βαθιές, και χωρίς αμφιβολία, οι γέφυρες που έχτισαν μεταξύ των 
γενεών είναι τόσο δυνατές, στέρεες και χρήσιμες, ώστε να μπορούν αρχικά να χρησιμοποι-
ηθούν ως πηγή απόλαυσης στην παιδική ηλικία και αργότερα, στην ενήλικη ζωή, ως τον 
βασικό αξιακό άξονα και ως πηγή παρηγοριάς, δικαιοσύνης ελπίδας, λύτρωσης και κάθαρ-
σης (Roney, 2001).  

Η ρίμα, το μέτρο, η παρήχηση, η μετρική, η ομοιοκαταληξία και άλλα βασικά στοιχεία της 
ποιητικής τέχνης υπάρχουν σε αυτά τα πρώτα φιλολογικά έργα. Κατά την διαδικασία της 
αφήγησης και της ακρόασης παραμυθιών και ιστοριών γενικότερα, αναπτύσσεται επιπρό-
σθετα και η επαφή του παιδιού με τις βασικές παραμέτρους της αφηγηματικής λογικής, η 
οποία λειτουργεί στη συνέχεια σαν πυξίδα στο ταξίδι της φιλολογικής έκφρασης στην ενή-
λικη ζωή (Αναγνωστόπουλος, 1997). 

Όλος αυτός ο ποιητικός και πεζογραφικός θησαυρός που αποτελεί το πρώτο αντάμωμα του 
παιδιού με την τέχνη των λέξεων, όλος αυτός ο τεράστιος πλούτος που έρχεται από την αρ-
χή των χρόνων, χτίζει μία πλούσια παράδοση (Κατσίκη-Γκίβαλου, 1995). Όταν αυτή παγιω-
θεί μπορεί και ελίσσεται παίρνοντας νέες μορφές, ώστε ταυτόχρονα να αντικρούεται και να 
γίνεται αποδεκτή χρησιμοποιώντας νέους αποσυμβολισμούς. Με τον τρόπο αυτό μπορεί να 
μεταδίδεται, προσθέτοντας αυθεντικές εμπειρίες στην παράδοση. Tο γεγονός αυτό επιβε-
βαιώνεται και από μαρτυρίες καταξιωμένων λογοτεχνών και πνευματικών ανθρώπων, οι 
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οποίοι ανατρέχουν σε αυτά τα μονοπάτια είτε με τη μορφή παρωδιών, παραθεμάτων και 
τιμητικών αναφορών, είτε εστιάζοντας την προσοχή και τις κριτικές δεξιότητές τους σ’ αυ-
τήν (Παπαδάτος, 1988:170).  

Το παραμύθι σήμερα 

Εστιάζοντας τα τελευταία χρόνια και η πολιτεία στη σημαντική προσφορά του παραμυθιού 
στη διατήρηση της πολιτισμικής κληρονομιάς μας, ενέταξε την αφήγηση στο ημερήσιο σχο-
λικό πρόγραμμα μέσω αρχικά της Ευέλικτης Ζώνης και αργότερα των καινοτόμων πολιτιστι-
κών προγραμμάτων και από πέρσι της Φιλαναγνωσίας (ΥΠΕΠΘ/Παιδαγωγικό Ινστιτούτο 
2000 και Κεκέ Η., Μανούσου Ε., Μάρκου Π. και Μπενέκου Ε. 2001). 

Η επανεξέταση των τρόπων προσέγγισης και εμπλοκής της αφήγησης στη διαδικασία της 
μάθησης είναι βασική προϋπόθεση για να αναπτυχθεί μια βαθιά σχέση ανάμεσα στους μα-
θητές και τη λαϊκή παράδοση, προσφέροντάς τους υλικό προσεκτικά επιλεγμένο, με γνώ-
μονα πάντα τα ενδιαφέροντά τους. Με τον τρόπο αυτό ο μαθητικός αφηγηματικός λόγος 
βρίσκεται και πάλι στο επίκεντρο της καθημερινής εκπαιδευτικής πρακτικής.  

Ενθαρρύνοντας την αφήγηση προσωπικών, παραδοσιακών ή και νέων ιστοριών, βοηθούμε 
τα παιδιά να αναπτύξουν την πεποίθησή τους στον προφορικό λόγο και να αφομοιώσουν 
την ιστορία που άκουσαν. Αποκτούν συνείδηση της δύναμης του λόγου, αντιλαμβάνονται 
τον έλεγχο που ασκούν πάνω στη γλώσσα και στο ακροατήριο και μπορούν να εκφράσουν 
τα προσωπικά τους συναισθήματα. Στο άκουσμα μιας ιστορίας εμπλέκονται ενεργά στον 
κόσμο και στις σκέψεις των άλλων ατόμων. ΄Ετσι καταφέρνουν να μην περιορίζονται, αλλά 
ελεύθερα να εξερευνούν έννοιες που δε συναντούν συχνά στην καθημερινή ζωή τους (Πο-
λιτιστική κίνηση Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, 2007). Άλλωστε, η αφήγηση 
είναι μια βαθύτατα λαϊκή τέχνη, που χειρίζεται κοινές πεποιθήσεις γύρω από τη φύση των 
ανθρώπων και του κόσμου μας, όπως υποστήριξε ο Jerome Bruner.  

Επιπλέον, αξίζει να αναφερθεί ότι το παραμύθι δίνει διέξοδο σε ασυνείδητους συνηθέστε-
ρα προβληματισμούς(Μτετελχάιμ-Ζελάν, 2005). Μέσα από τη δράση των ηρώων, το παιδί 
οδηγείται στη λύση αποριών κι έτσι συνδέει το γνωστό με το άγνωστο. Γι’ αυτό και στα παι-
διά αρέσει να ακούν πολλές φορές το ίδιο παραμύθι, εφαρμόζοντας τη διαδικασία της α-
ναδιήγησης, προκειμένου να το μάθουν, να το εμπεδώσουν και πάνω εκεί να μπορέσουν να 
φτιάξουν μια νέα δική τους ιστορία ή να τροποποιήσουν λίγο την ήδη υπάρχουσα (Μαλα-
φάντης, 2002). 

Γίνεται λοιπόν, αντιληπτό ότι το παραμύθι εισάγει το παιδί στην πραγματικότητα από ένα 
μυθικό δρόμο, ο οποίος έχει το καλό να ανοίγει προοπτικές στην παιδική φαντασία. Τα 
παιδιά μαθαίνουν για τις ζωές των άλλων ανθρώπων και μέσα από αυτή τη διαδικασία κα-
τανοούν και τη δική τους πορεία στη ζωή. Και αυτό συντελείται απλά και αβίαστα, καθώς 
σε μια πρώτη προσέγγιση η σχολική ζωή είναι γεμάτη από πλαίσια που ευνοούν τη δη-
μιουργία ιστοριών-κοινωνικών σχολίων στους διαδρόμους, αναδιηγήσεις των τηλεοπτικών 
εκπομπών, παιχνίδια, ανέκδοτα και τραγούδια στα διαλείμματα, ευτράπελα από την εκ-
δρομή. 
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Το παραμύθι στο δημοτικό σχολείο 

Και ενώ όλα αυτά που αποτελούν το πρωτογενές υλικό υπάρχουν διαθέσιμα στην καθημε-
ρινή σχολική πραγματικότητα, εκείνος που θα παίξει τον αποφασιστικότερο ρόλο στην α-
ποδοχή και την καλλιέργεια της αφηγηματικής παράδοσης είναι ο ίδιος ο εκπαιδευτικός. 
Μέσα από τη δημιουργία θετικού ενδοσχολικού κλίματος θα προεπιλέξει, θα συνεπιλέξει, 
θα εμπνεύσει, θα μαγέψει με απώτερο στόχο να εμφυσήσει στους μαθητές του την αγάπη 
για την αφήγηση.  

Ο δάσκαλος-αφηγητής που αντικατέστησε το λαϊκό παραμυθά, διαμορφώνει μια δική του 
τεχνική, γι’ αυτό και δε χρειάζεται ν’ αλλάξει ρόλο. Το μόνο που απαιτείται είναι πρώτιστα 
από τον ίδιο πίστη σ’ αυτό που κάνει, εντιμότητα και ειλικρίνεια (Αναγνωστόπουλος, 1997). 
Και αυτό επιβεβαιώνεται από τις επισκέψεις σύγχρονων παραμυθάδων-ιστορητών-
νεοιστορητών, συγγραφέων, εικονογράφων και άλλων συναφών ειδικοτήτων στα σχολεία 
(Κουλουμπή-Παπαπετροπούλου, 1996:93), με το πρόγραμμα ΄΄Συγγραφείς και εικονογρά-
φοι στα σχολεία΄΄ που υλοποιεί από το 2004 το Ε.ΚΕ.ΒΙ.. Επικουρικά, μέλη της Γυναικείας 
Λογοτεχνικής Συντροφιάς και του Κύκλου του Ελληνικού Παιδικού Βιβλίου, προσέφεραν 
πολλά χρόνια νωρίτερα αλλά και συνεχίζουν να προσφέρουν αφιλοκερδώς τέτοιες υπηρε-
σίες, σε σχολεία, παιδικούς σταθμούς, βιβλιοθήκες, λέσχες ανάγνωσης, συλλόγους, πνευ-
ματικά κέντρα κ.ά. (Σακελλαρίου, 1995), όπου διαπιστώνεται η ευκολία αποδοχής τους και 
η διάθεση συνεργασίας από τους μαθητές που έχουν συνηθίσει να δουλεύουν σε ένα τέ-
τοιο περιβάλλον.  

Στο σημείο αυτό θα ήθελα να σας μεταφέρω και την προσωπική εμπειρία μου με την ιδιό-
τητα του συγγραφέα, όπου μπαίνοντας σε τάξεις ανά την Ελλάδα διαπιστώνω με μεγάλη 
μου χαρά τη διαρκώς αυξανόμενη αλλαγή νοοτροπίας των Ελλήνων εκπαιδευτικών, όπου 
πεπεισμένοι πλέον για την αξία της αφήγησης επιζητούν το συγγραφέα στην τάξη. Αγαπάς 
κάτι περισσότερο, όταν μπορέσεις και το γνωρίσεις καλύτερα.  

Έτσι η διαθεματική προσέγγιση μάθησης μέσα από ένα λαϊκό παραμύθι μπορεί να έχει με-
γάλο ενδιαφέρον για τους εκπαιδευτικούς αλλά σίγουρα προσφέρει στους ακροατές του τη 
δυνατότητα να ανακαλύψουν μια νέα πηγή χαράς και ευχαρίστησης (Γεωργίου Νίλσεν, 
1984: 68-6). Με τον τρόπο αυτό η αφήγηση αντιλαμβάνεται όχι ως απλή αναβίωση ή ως 
ένα δρώμενο φολκλορικού χαρακτήρα. Στόχος της είναι να γίνει αντιληπτή και αποδεκτή, 
ακόμα και από τους πιο δύσπιστους, η καθοριστική συμβολή της στη βελτίωση της μαθη-
σιακής ικανότητας των παιδιών μέσω νέων μορφών διδασκαλίας.  

Ιδιαίτερα ενδιαφέροντα ήταν τα αποτελέσματα της έρευνας που προέκυψαν από το πρό-
γραμμα του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης «Μια φορά κι έναν καιρό…αλλά μπορεί 
να γίνει και τώρα. Η εκπαίδευση ως χώρος διαμόρφωσης νέων παραμυθάδων» (Αυδίκος, 
1999), απ’ όπου διαπιστώνεται ότι η σχολική τάξη μπορεί να μετατραπεί σε φυτώριο νέων 
παραμυθάδων, αναβιώνοντας το θεσμό αυτό που έτεινε να εκλείψει. Μια δυναμική και 
συνάμα σημαντική αντίδραση εκ μέρους μας είναι θεωρητικά απαραίτητη και πρακτικά ε-
φικτή, όταν έχουμε πειστεί για την αναγκαιότητά της, προκειμένου να συμβάλλουμε στη 
διατήρηση, προβολή και ενίσχυση της πολιτισμικής μας ταυτότητας μέσα στο μωσαϊκό της 
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σύγχρονης πολυπολιτισμικής κοινωνίας μας (Υπουργείο Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμά-
των-Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, 2002). 

Η συνέχεια αυτής της εισήγησης είναι αφιερωμένη στη συμβολή της τεχνολογίας των υπο-
λογιστών στην παιδική-μαθητική δημιουργικότητα (Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τε-
χνολογίας Υπολογιστών, 2008), όπου επιτρέπει στα παιδιά μέσω σύγχρονων σεναρίων και 
νέων μεθόδων διδασκαλίας να ΄΄κατασκευάσουν΄΄-γράψουν, να αφηγηθούν και να μοιρά-
σουν παραμύθια. Ας δούμε ένα συγκεκριμένο παράδειγμα που εφαρμόζεται στην πρώτη 
τάξη δυο δημόσιων δημοτικών σχολείων της Αθήνας.  

Σύγχρονο Διδακτικό Σενάριο 

Το σενάριο μπορεί να υλοποιηθεί στην τάξη ή στο εργαστήριο πληροφορικής του σχολείου. 
Οι μαθητές της τάξης (17 στο σύνολο) χωρίζονται σε 2 ομάδες αγοριών- κοριτσιών. Έτσι κά-
θε ομάδα μπορεί να χρησιμοποιεί ακόμα και ένα μόνο υπολογιστή αν και μπορούν να χρη-
σιμοποιηθούν και παραπάνω σε κάθε ομάδα, ειδικά μετά από την κατανομή των κεφαλαί-
ων-υποενοτήτων του παραμυθιού τους. Οι Η/Υ θα έχουν τη δυνατότητα σύνδεσης: με το 
διαδίκτυο, με διάφορα λογισμικά γενικής χρήσης (επεξεργαστής κειμένου, λογισμικό πα-
ρουσίασης, πρόγραμμα γραφικών), με σύστημα εννοιολογικής χαρτογράφησης (Κεκέ και 
Μανούσου, 2001).  

Πριν το συγκεκριμένο μάθημα, έχει εμπλέξει τους μαθητές του στην ομαδοσυνεργατική 
εργασία για να αποκτήσουν δεξιότητες όπως η συνεργατικότητα, η αυτενέργεια, ο συντονι-
σμός. Έχει φροντίσει για τη σωστή και εύρυθμη λειτουργία του «εργαστηρίου», έχει προε-
τοιμάσει και μελετήσει τις ιστοσελίδες που θα διερευνηθούν, έχει ετοιμάσει τα φύλλα ερ-
γασίας των ομάδων.  

Α. Απαιτούμενη Υλικοτεχνική Υποδομή 

Το εργαστήριο-τάξη είναι εξοπλισμένο με ικανό αριθμό υπολογιστών, εκτυπωτή και βιντεο-
προβολέα για την παρουσίαση της εργασίας και 2 κασετόφωνα εγγραφής μιας και θα είναι 
δύσκολο για τις μικρές τάξεις να θυμούνται τις σκέψεις και τις ιδέες που σκέφτονται και 
λένε οι συμμαθητές τους. 

Το σενάριο υλοποιείται σε ώρες της ευέλικτης ζώνης και της φιλαναγνωσίας. Υποστηρίζει 
τη μαθησιακή διαδικασία με την παιδαγωγική αξιοποίηση των ΤΠΕ . 

Β. Γνωστικά Προαπαιτούμενα 

Το παρόν σενάριο αποτελεί εμπέδωση της ήδη διδαχθείσας ύλης πάνω στην ενότητα του 
αναλυτικού προγράμματος που αφορά την παραγωγή γραπτού λόγου, καθώς και επέκτασή 
της με τη βοήθεια των Τ.Π.Ε. Έτσι οι μαθητές γνωρίζουν: 

• Γράμματα, φθόγγους, σημεία στίξης, γραμματικούς και συντακτικούς κανόνες. 
• Παραγωγή γραπτού λόγου. 
• Ορθογραφία 
• Την εφαρμογή και χρήση των προαναφερόμενων προγραμμάτων  
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3.2 Πορεία Δραστηριοτήτων 

1ο διδακτικό δίωρο 

Είναι αφιερωμένο γενικά στο παραμύθι ως μέσο πολύ διασκεδαστικό που προωθεί την α-
νάπτυξη και φαντασία ενώ αφήνει και ένα διδακτικό περιεχόμενο. 

Μέσω του διαδίκτυο και με τη βοήθεια ενός προτζέκτορα, τα παιδιά ακούν παραμύθια 
γνωστά και άγνωστα, παρακολουθούν τον τρόπο με τον οποίο παρουσιάζονται και ανα-
πτύσσουν την κριτική σκέψη μέσα από το διάλογο. 

Στο τέλος ξεκινούν να σκέφτονται το δικό τους παραμύθι ίσως μέσα από το πώς αντιλαμβά-
νονται τον κόσμο που ζουν, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν σαν μέλη της κοινωνίας 
που ζουν, καταλήγοντας έτσι σε μια κεντρική ιδέα πάνω στην οποία θα βαδίσουν για να 
γράψουν το παραμύθι τους. 

Στη συνέχεια μέσα από συζήτηση με την ομάδα τους επιλέγουν τους ήρωες που θα πρωτα-
γωνιστούν και η περιπέτεια ξεκινά… 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 1 

Ξεκινάμε να γίνουμε εξερευνητές του διαδικτύου! Ψάχνουμε να βρούμε παραμύθια. Ακο-
λουθήστε τα παρακάτω βήματα : 

1. Από το μενού  με μονό κλικ ανοίξτε το νέο παράθυρο. Πηγαίνετε με 

το ποντίκι πάνω στο  . Στο νέο παράθυρο με μονό κλικ ανοίξτε το 

πρόγραμμα  

2. Αλλάξτε τη γλώσσα αν χρειάζεται σε ελληνικά πατώντας στο πληκτρολόγιο Shift + 
Alt 

3. Mε μονό κλικ στο εικονίδιο  ανοίξτε τη μηχανή αναζήτησης και επι-

λέξτε  . 

4. Γράψτε 

 στο πλαίσιο 

αναζήτησης τη λέξη παραμύθια και πατήστε  

5. Στη σειρά των ιστοσελίδων που θα παρουσιαστούν επιλέξτε το τέταρτο από την 
αρχή www.youtube.com/watch?v=iX7ldsGW8xQ και κάθε ομάδα ας διαλέξει το παραμύθι 
που θέλει να δει και να ακούσει.  
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Αφού γίνει η επιλογή ο δάσκαλος προβάλλει το αγαπημένο παραμύθι κάθε ομάδας από τον 
προτζέκτορα. Μετά το τέλος των προβολών ακολουθεί συζήτηση για τα σημεία που πρέπει 
να έχει το δικό μας παραμύθι και να αρέσει το ίδιο σε όλους όσους το διαβάσουν. Δίνεται 
έμφαση στην εικονογράφηση και η ευκαιρία σε κάθε ομάδα να πει τις απόψεις της για τον 
τρόπο που θα δημιουργήσουν τις δικές τους ζωγραφιές. 

Στο χρόνο που απομένει τα παιδιά επισκέπτονται και μια δεύτερη ιστοσελίδα. 

6. Πατήστε στη συγκεκριμένη διεύθυνση www.paramithia.net για να διαβάσουμε και 
άλλα παραμύθια αλλά και να μάθουμε για το τι είναι τα πνευματικά δικαιώματα και πως 
κατοχυρώνονται, για την πειρατεία και άλλα σχετικά. 

Όταν τελειώσετε κλείστε τη σελίδα µε κλικ στο εικονίδιο  επάνω δεξιά της οθόνης. 

2ο και 3ο διδακτικό δίωρο 

Για να υπάρξει σύνδεση και ανατροφοδότηση και να θυμηθούν οι μαθητές όσα συζήτησαν 
στο προηγούμενο διδακτικό δίωρο, ο δάσκαλος επαναλαμβάνει πολύ σύντομα τη διαδικα-
σία που ακολουθήθηκε. 

Στη συνέχεια ζητά από τα παιδιά να δημιουργήσουν έναν εννοιολογικό χάρτη στο πρό-
γραμμα Inspiration 7, αναφορικά με τα κεφάλαια του κάθε παραμυθιού, υπενθυμίζοντάς 
τους ότι για κάθε κεφάλαιο θα πρέπει να σκεφτούν και ζωγραφίσουν και μια εικόνα. Ο δά-
σκαλος συντονίζει την εργασία των παιδιών και παρέχει βοήθεια στις ομάδες που τον 
χρειάζονται. 

Αυτό το σημείο είναι φυσικό οι ομάδες να δυσκολευτούν γι’αυτό κρίνεται σκόπιμο όποτε η 
ομάδα ‘‘κολλήσει’’ να διευκολύνει κάνοντας την παρέμβασή του όσο το δυνατό πιο μικρή. 
Αν υπάρξει και πάλι αδιέξοδο οι εργασίες σταματούν και η κάθε ομάδα ανακοινώνει τις 
σκέψεις της στην άλλη. Με αυτό τον τρόπο παίρνουν ιδέες, ανταλλάσουν απόψεις, αξιολο-
γούν και αξιολογούνται με στόχο τη βελτίωση της εργασίας και την ανατροφοδότηση της 
ομάδας. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 2 

Ας δουλέψουμε µε όσα μόλις µάθαµε! Ας φτιάξουμε ένα σχεδιάγραμμα µε τους κυριότε-
ρους σταθμούς στην εξέλιξη του παραμυθιού μας! Ακολούθησε τα βήματα του μικρού σχε-
διαστή… 

1) Κάνε διπλό κλικ στο εικονίδιο του Inspiration 7.5  που βρίσκεται στην επιφάνεια 
εργασίας του Η/Υ. 

2) Όταν ανοίξει η σελίδα εργασίας του Inspiration 7.5 άλλαξε τη γλώσσα πατώντας στο πλη-
κτρολόγιο Shift + Alt ταυτόχρονα. 

2220

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



3) Κάνε μονό κλικ στο σχήμα που υπάρχει στο κέντρο της σελίδας εργασίας 

 και γράψε την κεντρική ιδέα του παραμυθιού σας (πχ. Ανακύκλωση ή Νε-
ρό). Ξανακάνε κλικ στο σχήμα για να εμφανιστούν τα μικρά τετράγωνα και οι ρόμβοι τριγύ-
ρω του. Τώρα μπορείς να δημιουργήσεις συνδέσμους µε το σχήμα σου. 

4) Πήγαινε µε το ποντίκι στη γραμμή εργαλείων του Inspiration 7.5 και κάνε κλικ στο εικονί-

διο . Μια νέα σύνδεση εμφανίζεται στο προηγούμενο σχήμα σου. Με το 
ποντίκι πατημένο πάνω στη νέα σύνδεση μπορείς να τη μετακινήσεις όπου θέλεις. Με μονό 
κλικ μέσα στο νέο σχήμα γράψε αυτό που αποφάσισε η ομάδα σου π.χ. «Οι μάγοι με τους 
ιππότες είναι αντίπαλοι.». Όταν τελειώσεις το γράψιμο κάνε κλικ στο σχήμα και μόλις εμ-
φανιστούν τα τετραγωνάκια και οι ρόμβοι κάνε νέα σύνδεση. 

5) Αν κάποια σύνδεση δεν σε ικανοποιεί κάνε κλικ επάνω της και µε το πλήκτρο «Delete» 
από το πληκτρολόγιο τη διαγράφεις. 

6) Μπορείς να αλλάξεις τη μορφή των σχημάτων σου από το πινακίδιο εργαλείων 

 ως εξής: κλικ στο σχήμα σου κι επιλέγεις από το πινακίδιο το νέο σχήµα 

που θέλεις. 

7) Όταν τελειώσεις τα σχήματα σου μπορείς να αλλάξεις το χρώμα τους µε κλικ στο σχήµα 

και από τη γραµµή εργαλείων κλικ στο  και πήγαινε στο 

 και διάλεξε το χρώμα µε κλικ στην παλέτα των χρωμάτων. 

 

Το ίδιο μπορείς να κάνεις µε το φόντο και µε τις γραμμές συνδέσεων ανάμεσα στα σχήμα-
τα. Θα έχεις περίπου αυτό το αποτέλεσμα… 
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8) Μόλις τελειώσεις την εργασία σου μπορείς να την αποθηκεύσεις στο φάκελο «Το παρα-

μύθι μας» στην επιφάνεια εργασίας του Η/Υ ως εξής: Κλικ στο  και κλικ στο 

και στο παράθυρο που ανοίγει επέλεξε µε κλικ την «Επιφάνεια Εργασίας» και 
κατόπιν µε διπλό κλικ άνοιξε το φάκελο «Το παραμύθι μας». Πάτησε Αποθήκευση. 
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9) Κλείσε τη σελίδα εργασίας σου µε κλικ στο εικονίδιο  επάνω δεξιά της σελίδας. 

4ο και 5ο διδακτικό δίωρο 

Αφού οι ομάδες ολοκληρώσουν τη δραστηριότητα, οι εργασίες των παιδιών μεταφέρονται 
στο πρόγραμμα Microsoft Word και γράφουν το παραμύθι τους. Πολύ χρήσιμο σε αυτή τη 
φάση θα είναι το κασετόφωνο στο οποίο έχουν μαγνητοφωνήσει τις προηγούμενες διηγή-
σεις τους. 

Στη συνέχεια αφού ο δάσκαλος έχει εντοπίσει τις αδυναμίες των παιδιών στην ορθογραφία 
ανατρέχει στα μαθήματα όπου έμαθαν τις συγκεκριμένες λέξεις. Η ανατροφοδότηση αυτών 
θα συνδυαστεί με το παρακάτω φύλλο εργασίας 

Οι μαθητές ανατρέχουν στα συγκεκριμένα μαθήματα των βιβλίων τους βρίσκουν την λέξη 
και την διορθώνουν. Η διαδικασία επαναλαμβάνεται με όσες λέξεις είναι υπογραμμισμένες 
με τη χαρακτηριστική κόκκινη γραμμή του Microsoft Word. Για όσες λέξεις δε βρουν στο 
βιβλίο τις αναζητούν στο λεξικό της τάξης τους. 

Αφού ολοκληρώσουν, διαβάζουν το παραμύθι στην άλλη ομάδα και δέχονται την πρώτη 
κριτική τους. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 3 

• Ανοίγετε στους υπολογιστές σας πατήστε και λύστε τη σχετική άσκηση ορθογραφίας που 

υπάρχει στην επιφάνεια εργασίας  . Αφού την λύσετε σωστά εκτυπώστε τη  

 

πατώντας  πάνω αριστερά στην οθόνη σας. 

 

 

Επίσης λύστε και την άσκηση αντιστοίχησης που θα βρείτε στην επιφάνεια εργασίας του 

υπολογιστή σας πατώντας  .Όταν την ολοκληρώσετε εκτυπώστε τη πατώντας πάλι  
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 και στο παράθυρο που θα εμφανιστεί   

 

 

Αφού την ολοκληρώσετε ελέγξτε την ορθογραφία και τα σημεία στίξης στο παραμύθι σας.  

Θα βοηθηθείτε αν μελετήσετε-συμβουλευτείτε και τις σελίδες που μόλις έχετε εκτυπώσει. 

6ο και 7ο διδακτικό δίωρο 

Ο δάσκαλος ζητά από τα παιδιά να ανατρέξουν στην επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή 
τους και να ανοίξουν το φάκελο του Word που μέσα έχουν γράψει το παραμύθι τους και 
τους ανακοινώνει ότι πλέον ήρθε η ώρα να φτιάξουν το εξώφυλλο και τις εικόνες που 
χρειάζονται για να ολοκληρωθεί και να είναι έτοιμο να τυπωθεί.  

Τα παιδιά πρέπει να ζωγραφίσουν τουλάχιστον 5 εικόνες και ένα εξώφυλλο. Σε αυτό το δί-
ωρο τροποποιήθηκε και το πρόγραμμα έτσι ώστε να βρίσκεται στην αίθουσα και ο εκπαι-
δευτικός των εικαστικών του οποίου η συμμετοχή ήταν πολύτιμη. 

ΦΥΛΛΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ 4 

 Εμπρός, ας προσπαθήσουμε να γίνουμε μικροί ζωγράφοι! Ας φτιάξουμε ένα εξώφυλλο και 
αρκετές ζωγραφιές, τέτοιες που να καμαρώνουν όλοι για μας! Μπορούμε να χρησιμοποιή-
σουμε το Tux Paint όπου θα βρείτε πολλές ενδιαφέρουσες ιδέες. Ακολουθήστε τα παρακά-
τω βήματα.  

1) Από την Επιφάνεια εργασίας κάντε διπλό κλικ στο Εικονίδιο  

2) Όταν ανοίξει το πρόγραµµα επιλέξτε  και από τις επιλογές φόντου που σας 

παρουσιάζονται επιλέξτε αυτή που ταιριάζει στην εργασία σας (σας προτείνεται το λευκό 

φόντο) και επιλέξτε  

3) Στο φόντο που ανοίγει ζωγραφίστε χρησιμοποιώντας τα  του προ-
γράμματος το εξώφυλλο ή τις ζωγραφιές σας. Μπορείτε να ακολουθήσετε τις συμβουλές 
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του προγράμματος που εμφανίζονται κάθε φορά που επιλέγετε ένα εργαλείο στο κάτω μέ-
ρος του πλαισίου.   

 

                                           

4) Όταν ολοκληρώσετε τη ζωγραφιά σας πατώντας το πλήκτρο   μπορείτε να 
γράψετε μια λεζάντα-σλόγκαν στην κάθε εικόνα σας. Επιλέξτε το μέγεθος των γραμμάτων 

µε τα βελάκια  στο δεξί κάτω μέρος της στήλης  Μην 
ξεχάσετε να αλλάξτε τη γλώσσα του προγράμματος στα ελληνικά πατώντας στο πληκτρολό-
γιο ταυτόχρονα τα πλήκτρα Shift + Alt. Μπορείτε να μετακινήσετε τη λεζάντα σας κάνοντας 
κλικ μέσα στη ζωγραφιά.  

5) Αφού τελειώσετε την αφίσα σας μπορείτε να την εκτυπώσετε πατώντας το πλήκτρο 

 ή αν πάλι θέλετε να την αποθηκεύσει το πρόγραµµα πατήστε το . 
Την ίδια διαδικασία την επαναλαμβάνετε για κάθε εικόνα που δημιουργείτε. 

6) Πατήστε   για να βγείτε από το πρόγραμµα.  

2225

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



8ο διδακτικό δίωρο 

Ο δάσκαλος σε συνεργασία με τα παιδιά χρησιμοποιώντας το Power Point τακτοποιεί τις 
εικόνες με τα λόγια φτιάχνοντας ένα ηλεκτρονικό βιβλίο για κάθε ομάδα. Στη συνέχεια το 
προβάλλει στην τάξη και βάζει τους μαθητές να το αφηγηθούν.  

Η διαδικασία βιντεοσκοπείται και δημιουργείται οπτικοακουστικός ψηφιακός δίσκος. Αν 
υπάρχει η δυνατότητα το κάθε παραμύθι φωτοτυπείται και βιβλιοδένεται και μοιράζεται σε 
όλα τα παιδιά συνοδευμένο και με το DVD. 

9ο διδακτικό δίωρο 

Οι μαθητές χρησιμοποιώντας το συμπεριφοριστικό λογισμικό Hot Potatoes δημιουργούν 
ασκήσεις κατανόησης και εμπέδωσης τις οποίες δίνουν στην άλλη ομάδα. Στο τέλος ανα-
κοινώνουν τα αποτελέσματά τους. 

1) Από την Επιφάνεια εργασίας κάντε διπλό κλικ στο Εικονίδιο  . 

 

2) Όταν ανοίξει το πρόγραμμα από τις επιλογές φόντου που σας παρουσιάζονται επι-

λέξτε J Cross   

 

3)  Στο  φύλλο που σας ανοίγει πληκτρολογήστε αν θέλετε τον τίτλο της άσκησής σας . 

Πχ. ‘’ μαθαίνω για την ανακύκλωση’’.    

     Μην ξεχάσετε να γυρίσετε το πληκτρολόγιο στα ελληνικά πατώντας Shift+ Alt. 

4) Στη συνέχεια πατήστε στο  και μετά στο 

 Στο παράθυρο που σας ανοίγει γράψτε τις λέξεις που 
θέλετε να περιέχονται στο σταυρόλεξό σας και είναι βέβαια σχετικές με την κεντρική ιδέα 
του παραμυθιού σας. Μην ξεχάσετε να γυρίσετε το πληκτρολόγιό σας στα κεφαλαία πατώ-
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ντας το πλήκτρο Caps Lock. Μετά από κάθε λέξη που γράφετε στο κουτάκι πρέπει να πατά-

τε το πλήκτρο Enter .  

5) Αφού τελειώσουμε με τις λέξεις μας πατάμε   . 

6) Στη συνέχεια πατάμε πάνω στο  και στο παράθυρο που θα εμφα-
νιστεί πατάμε επάνω στη λέξη που θέλουμε και στο πλαίσιο παρακάτω (οριζόντια ή κάθετα) 
γράφουμε τον ορισμό.  

 

 

Αφού το κάνουμε πατάμε δίπλα το πλήκτρο .Το ίδιο επαναλαμβάνουμε με 

όλες τις λέξεις του σταυρόλεξού μας. Αφού τελειώσουμε πατάμε  .  Το 
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σταυρόλεξό μας είναι έτοιμο!!! Για να αποθηκεύσουμε την εργασία μας πάνω αριστερά 

πατάμε  και μετά  . 

Το επόμενο βήμα είναι να το δώσουμε στην άλλη ομάδα εκτυπώνοντάς το Γι’αυτό πατάμε 

πάλι    και μετά   . 
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Συνοδευτικά φύλλα εργασίας 

 

• Παρουσίαση Microsoft Office PowerPoint 

• Φύλλα εργασίας με χρήση Microsoft Office Word 

• Χάρτες εννοιολογικής χαρτογράφησης με χρήση Inspiration 7.5 

• Ζωγραφική με τη χρήση του Tux Paint  

• Λογισμικό Π.Ι. Γλώσσας Α΄ Δημοτικού 

• Φύλλο εργασίας (Σταυρόλεξο) με τη χρήση του Hot Potatoes 

• Το διαδίκτυο με τη χρήση διαφυλλιστών διαδικτύου 

 

Ιστοσελίδες: 

 
www.paramithia.net 
 
www.youtube.com/watch?v=iX7ldsGW8xQ 
 
el.wikipedia.org/wiki/Παραμύθι 
 
www.junior.gr/paramyt-index.html 
 
www.matia.gr/5/53/53_1.html 
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Περίληψη 

Το «Σηντι-Ρωμ του Δυσαλέξη» αποτελεί μια πολυμεσική εκπαιδευτική εφαρμογή η οποία 
δεν απευθύνεται αποκλειστικά σε δυσλεκτικούς μαθητές, αν και λαμβάνει υπόψη της τις 
ιδιαίτερες δυσκολίες τους. Μέσα από το Δυσαλέξη οι μαθητές έχουν την ευκαιρία να εξα-
σκηθούν σε δραστηριότητες ανάγνωσης, γραφής και φωνολογικής ενημερότητας, αλλά και 
απλών Μαθηματικών και Αγγλικών.  Σκοπός τους συγκεκριμένου λογισμικού  είναι αφενός 
να εστιάσει στους βασικότερους στόχους που θα πρέπει να επιτευχθούν μέσα από την  πο-
ρεία κάθε παιδιού στην εκπαίδευση:  σωστή γραφή και ανάγνωση,  κατανόηση και επεξερ-
γασία γραπτού κειμένου, παραγωγή βασικού και σωστά δομημένου γραπτού λόγου και  
βασικές γνώσεις Μαθηματικών. Αφετέρου μέσα από χιουμοριστικό τρόπο να θίξει κάποια 
από τα χαρακτηριστικά συμπτώματα της δυσλεξίας. 

Λέξεις - κλειδιά: δυσλεξία, πολυμέσα, φωνολογία, βραχυπρόθεσμη μνήμη, μορφοσυντα- 
κτικό επίπεδο, σημασιολογικό επίπεδο 
 

Εισαγωγή 

Η δυσλεξία είναι μία πολύπλοκη μαθησιακή διαδικασία που επηρεάζει την εκμάθηση σε 
μία από τις παρακάτω περιοχές, ανάγνωση, ορθογραφία και γραφή. Οι αδυναμίες μπορούν 
να προσδιοριστούν στους τομείς της ταχύτητας επεξεργασίας, της βραχύχρονης μνήμης, της 
αλληλουχίας, της ακουστικής η/και οπτικής αντίληψης, της προφορικής γλώσσας και της 
κινητικής δεξιότητας. Συσχετίζονται ιδιαίτερα με την κατάκτηση και τη χρήση της γραπτής 
γλώσσας, η οποία μπορεί να περιλάβει αλφαβητικά, αριθμητικά και μουσικά σύμβολα (Brit-
ish Dyslexia Association, 2001). Υπάρχουν πολλές ενδείξεις ότι τουλάχιστον ένα ποσοστό της 
δυσλεξίας έχει γενετική βάση (Βλάχος, 2007). Επίσης παλαιότερες και πιο πρόσφατες έρευ-
νες αποδεικνύουν τη νευροβιολογική βάση της δυσλεξίας, έχοντας εντοπίσει δυσπλασίες 
στον εγκέφαλο δυσλεξικών ατόμων (Galaburda, 1999). Παρόλα αυτά είναι αποδεκτό ότι η 
δυσλεξία δεν αποτελεί νευρολογική διαταραχή ανεπίδεκτη παρέμβασης (Σίμος et al, 2004). 
Παράλληλα με τις νευροβιολογικές θεωρίες οι γνωστικές θεωρίες αποδίδουν τη δυσλεξία 
σε δυσχέρεια των δυσλεκτικών ατόμων σε επίπεδο γνωστικών διεργασιών. Η αδυναμία στη 
φωνολογική επεξεργασία (Snowling, 2000) είναι ίσως το πιο χαρακτηριστικό έλλειμμα των 
δυσλεκτικών. Συνοδά συμπτώματα το έλλειμμα στη χρονική επεξεργασία (Habib, 2000), 
στον αυτοματισμό (Nicolson & Fawcett, 1990) ή την εργαζόμενη μνήμη (Baddeley, 1986, 
Jeffries & Everatt,2004). 

Η δυσλεξία είναι μία πραγματικότητα που ταλανίζει όχι μόνο τον επιστημονικό κόσμο αλλά 
πολλούς μαθητές σε όλον τον κόσμο. Στην Ελλάδα, οι δυσλεκτικοί εκτιμώνται ότι   ανέρχο-
νται στο 4-6% του μαθητικού πληθυσμού. Η λογισμική εφαρμογή «Το Σήντι-Ρωμ του Δυσα-
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λέξη» αναπτύχθηκε με σκοπό να αποτελέσει ένα χρήσιμο εργαλείο εξάσκησης μαθητών σε 
γνωστικούς τομείς που δυσκολεύουν πολλούς μαθητές, ιδιαίτερα μαθητές με δυσλεξία.  

Στόχος του μέσω της πολυαισθητηριακής προσέγγισης που προσφέρει η εφαρμογή η άμ-
βλυνση των δυσκολιών των εμπλεκόμενων μαθητών, η δημιουργία κινήτρου μέσα από την 
ενασχόληση με  πρωτότυπο και ευχάριστο υλικό και ευρύτερα η εμπέδωση της αυτοεκτί-
μησης ως προϋπόθεση για περαιτέρω βελτίωση στη σχολική επίδοση. Χαρακτηριστική μα-
σκότ- ήρωας της εφαρμογής είναι ο Δυσαλέξης, ένας δυσλεκτικός μαθητής, ο οποίος μέσα 
από τις ιστορίες του διανθίζει με χιούμορ το υλικό της εφαρμογής.  

Γενικά στοιχεία για το λογισμικό 

Οι Δημιουργοί 
Η ανάπτυξη του «Σηντι Ρωμ του Δυσαλέξη» επιτεύχθηκε μέσα από τη συνεργασία ειδικού 
εκπαιδευτικού με ειδίκευση και πείρα στην αντιμετώπιση της δυσλεξίας και  σκιτσογράφου 
με πείρα στο σχεδιασμό και συγγραφή κόμικ. Απώτερος στόχος ήταν αφενός η    χιουμορι-
στική προσέγγιση του δύσκολου θέματος της δυσλεξίας μέσα από αστείες ιστορίες που θί-
γουν συνοδά συμπτώματα των δυσλεκτικών ατόμων και αφετέρου η ανάπτυξη εκπαιδευτι-
κού υλικού που θα ήταν ελκυστικό για τους δυνητικούς. μαθητές-χρήστες. Η εταιρία 
INTE*LEARN ανέπτυξε και ολοκλήρωσε στοιχεία της εφαρμογής. 

 
Σκοπός της εφαρμογής 

Το «Σηντι Ρωμ του Δυσαλέξη» αποτελεί ένα εργαλείο γλωσσικής ανάπτυξης που απευθύνε-
ται σε:  

• Μαθητές του δημοτικού σχολείου και μαθητές που παρουσιάζουν προβλήματα    
δυσλεξίας. 

• Επαγγελματίες που ασχολούνται  με την αποκατάσταση δυσκολιών λόγου και γρα-
φής (ειδικοί παιδαγωγοί, λογοπεδικοί κοκ)  

• Γονείς 
 

Στόχος της εφαρμογής είναι να προσφέρει: 
• Στο παιδί,  ευχάριστες εκπαιδευτικές δραστηριότητες  μέσα σε ένα πολυμεσικό   

παιγνιώδες περιβάλλον που υποστηρίζει τη βελτίωση δεξιοτήτων ανάγνωσης και 
γραφής. 

• Στον γονέα ή επαγγελματία, τη δυνατότητα μέσα από το περιβάλλον  του ειδικού, 
να παρακολουθήσει  το προφίλ και την πρόοδο του μαθητή μέσα από το αρχείο του 
μαθητή. 
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Περιγραφή της εφαρμογής 
 

 

Εικ. 1: Κεντρικό μενού της εφαρμογής 

Όπως προαναφέρθηκε η εφαρμογή έχει ως κεντρικό ήρωα τον Δυσαλέξη. Στην εφαρμογή 
περιλαμβάνονται κάποιες χιουμοριστικές ιστορίες του που σχετίζονται με τις δυσκολίες του 
και τα σχετικά παιχνίδια. 

Ειδικότερα εφαρμογή ο χρήστης μπορεί να κινηθεί στην εφαρμογή  σε 3 βασικούς άξονες: 

 Α) Παιχνίδια. Πρόκειται για εφαρμογές, οι οποίες έχουν σχεδιαστεί για την εξάσκηση των 
παιδιών σε βασικές δομές της γλώσσας, τα μαθηματικά αλλά και τα Αγγλικά 

Β) Animated ιστορίες. Μικρές χιουμοριστικές περιπέτειες του Δυσαλέξη που εκτός από το 
χιούμορ αποσκοπούν στο να καταδείξουν χαρακτηριστικά συμπτώματα της δυσλεξίας. Πα-
ραδείγματος χάριν, δυσκολία στον προσανατολισμό, στη μνήμη, στη φωνολογία κλπ) 

Γ) Περιπέτεια. Πρόκειται για μία συνδυασμένη περιήγηση στα παραπάνω με επιπρόσθετο 
στοιχείο ότι μέσα από τα παιχνίδια «ανοίγει» μία ακόμη animated περιπέτεια του Δυσαλέ-
ξη σαν επιβράβευση για την ολοκλήρωση του παιχνιδιού.  
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Εικ 2. Σελίδα δεδομένων χρήστη 

Η είσοδος στην εφαρμογή γίνεται εξατομικευμένα ώστε να υπάρχει η δυνατότητα τήρησης 
δεδομένων του χρήστη όσον αφορά στα παιχνίδια-δραστηριότητες που έχει ολοκληρώσει. 

Στη συνέχεια παρουσιάζονται οι παιδαγωγικοί στόχοι στους οποίους βασίζεται ο σχεδια-
σμός των παιχνιδιών:  

 

Εικ 3. Παιχνίδι: «Μήλα με συλλαβές» 
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1) ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (ΣΥΛΛΑΒΕΣ) Μήλα με συλλαβές. Ο παίκτης αφού ακούσει τη ζητούμε-
νη συλλαβή θα πρέπει στη συνέχεια να την επιλέξει μέσα σε συγκεκριμένο χρόνο.  
Η άσκηση αυτή αποσκοπεί στη φωνολογική ενημερότητα και στον οπτικοκινητικό 
συντονισμό, αλλά και βελτίωση της ταχύτητας ανάγνωσης αρχικά σε επίπεδο συλ-
λαβών. 
 

 
Εικ.4 Παιχνίδι: «Σχημάτισε τη λέξη» 

 
2) ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (ΛΕΞΕΙΣ) Σχημάτισε τη λέξη. Στο παιχνίδι αυτό ο χρήστης βλέπει και 

ακούει μία λέξη η οποία στη συνέχεια σπάει τα γράμματά της σε  τυχαία σειρά. Ο 
μαθητής καλείται στη συνέχεια να συνδέσει τα φωνήματα ώστε την  σχηματίσει ξα-
νά. Το παιχνίδι αυτό βοηθά τον χρήστη να ενισχύσει την ταχύτητα ανάγνωσης σε 
επίπεδο λέξης κι  να βελτιώσει τον οπτικοκινητικό του συντονισμό αλλά και τη φω-
νολογική του ενημερότητα. 
 

 
Εικ. 5 Παιχνίδι: « Καλάθι/ βροχή με λέξεις» 
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3) ΦΩΝΟΛΟΓΙΑ (ΑΝΑΓΝΩΣΗ) Καλάθι/βροχή με λέξεις. Ο Δυσαλέξης πρέπει να γεμίσει 
το καλάθι του με τις σωστές λέξεις μόνο. Αυτό το παιχνίδι είναι εσκεμμένα και το 
πιο απαιτητικό για πολλούς λόγους. Η βροχή από τις λέξεις που πέφτουν αποτελεί-
ται τόσο από σωστές όσο και από λάθος γραμμένες λέξεις οι οποίες περιέχουν κυ-
ρίως φωνολογικές παραποιήσεις (πχ φαρελι αντί για βαρέλι). Η δραστηριότητα α-
ποσκοπεί στη βελτίωση της φωνολογικής ενημερότητας και την αύξηση της ταχύτη-
τας ανάγνωσης. 

 
Εικ. 6 Παιχνίδι: «Κασετίνες» 

4) ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗ) Κασετίνες. Τα πιο πολλά παιδιά ακό-
μη και στο Γυμνάσιο δεν έχουν καταφέρει να διακρίνουν τα βασικά γραμματικά 
φαινόμενα. Για το λόγο αυτό δημιουργήσαμε το παιχνίδι με τις κασετίνες, όπου με 
τη μέθοδο drag n drop ο χρήστης επιλέγει σε ποια κατηγορία ανήκει κάθε λέξη. 
 

 
Εικ 7. Παιχνίδι: «Το τρένο των λέξεων» 

5) ΜΟΡΦΟΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ (ΣΥΝΤΑΚΤΙΚΟ) Το τρένο των λέξεων. Στο παιχνίδι αυ-
τό ο χρήστης αφού ακούσει μία πρόταση προσπαθεί με τη μέθοδο drag n drop να 
τη σχηματίσει φορτώνοντας την στα βαγόνια του τρένου. Η άσκηση αυτή εστιάζει 
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στην κατάκτηση της συντακτικής δομής της πρότασης με σκοπό να βοηθήσει τα 
παιδιά στη σωστή σύνταξη απλών προτάσεων. 

 
Εικ. 8. Παιχνίδι: «Μπλοκάκι» 

6) ΣΗΜΑΣΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ Μπλοκάκι. Αυτή η δραστηριότητα έχει ενδιαφέρον λόγω 
της πολλαπλής ωφέλειάς της. Ο χρήστης διαβάζει μία πρόταση με κενό και μέσω 
πολλαπλών επιλογών τη συμπληρώνει. Οι επιλογές είναι σχεδιασμένες έτσι ώστε να 
εστιάζουν α) στην ορθογραφημένη γραφή της λέξης  (πχ όμως ή ώμος), τη σημα-
σιολογία και τη φωνολογική ενημερότητα (πχ τραγουδώ/ ρταγουδω). Μέσα από 
όλα τα παραπάνω επιτυγχάνεται βέβαια και η βελτίωση της ανάγνωστικής ικανότη-
τας. 
 

 
Εικ.9.: Παιχνίδι « Βιβλία» 

7) ΒΡΑΧΥΠΡΟΘΕΣΜΗ ΜΝΗΜΗ Βιβλία. Η βραχυπρόθεσμη μνήμη είναι ασθενέστερη 
στα παιδιά με ΕΜΔ και όχι μόνο. Με το παιχνίδι αυτό επιδιώκεται η ενίσχυσή της. 
Επιπλέον ενισχύεται ο οπτικοκινητικός συντονισμός αλλά και η ταχύτητα αποκωδι-
κοποίησης- ανάγνωσης σε επίπεδο συλλαβής. 
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Εικ. 10.: Παιχνίδι: «Καράβι πράξεων» 

 
8) ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ Καράβι πράξεων.  Θέλοντας να παρέχουμε ένα εργαλείο που θα 

βοηθήσει και στα μαθηματικά, περιλάβαμε στον Δυσαλέξη το παιχνίδι με τα μαθη-
ματικά. Σε αυτό αφού ο χρήστης επιλέγει μία από τι τέσσερεις πράξεις οφείλει να 
βρει το σωστό αποτέλεσμα και να το συμπληρώσει στο κιβώτιο προτού το καράβι 
φτάσει στο λιμάνι. Στόχος είναι κυρίως η και η εκμάθηση της προπαίδειας, καθώς 
και η εξάσκηση σε μαθηματικές πράξεις. 
 
 

 
Εικ. 11.: Παιχνίδι: «Σταγόνες» 

 
9) ΑΓΓΛΙΚΑ. Σταγόνες. Η ελληνική αγορά στερείται λογισμικών που να υποστηρίζουν 

μαθητές με φωνολογικές δυσκολίες στην κατάκτηση της Αγγλικής γλώσσας . Προς 
αυτή την κατεύθυνση θα χρειάζονταν ένα εντελώς νέο προϊόν. Μέσα από το παι-
χνίδι αυτό, θέλουμε να εξασκήσουμε τα παιδιά στην οπτική αλλά και ακουστική 
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διάκριση φωνημάτων που είθισται να προκαλούν δυσκολίες  λόγω της ομοιότητας 
τους όχι μόνο στους Έλληνες αλλά και τους Άγγλους μαθητές με δυσλεξία, όπως για 
παράδειγμα τα γράμματα b/d, m/w, p,q. 

 

ΜΕΡΟΣ 2/ ANIMATED ΙΣΤΟΡΙΕΣ 

 

Εικ. 12. Μενού animated ιστοριών 

Οι 9 animated ιστορίες παρουσιάζουν περιπέτειες του Δυσαλέξη σε διαφορετικά περιβάλ-
λοντα. Ο Δυσαλέξης μέσα από τις περιπέτειές του επισημαίνει βασικά συμπτώματα και δυ-
σκολίες που "πλήττουν" ένα παιδί με Ειδικές Μαθησιακές Δυσκολίες. Παράλληλα μέσα από 
την υπερβολή και το χιούμορ χαλαρώνει τους αναγνώστες βοηθώντας τους να δουν τη... 
φωτεινή πλευρά των Ε.Μ.Δ., να απενοχοποιηθούν και να συνειδητοποιήσουν πόσο όμορφο 
τελικά είναι κάποιος να χαίρεται τη διαφορετικότητα και όχι να εστιάζει σε επιμέρους δυ-
σκολίες όπως οι Ε.Μ.Δ. 

Συμπεράσματα 

Είναι συχνό το φαινόμενο, γονείς , οι οποίοι ενημερώνονται ότι τα παιδιά τους αντιμετωπί-
ζουν κάποια μαθησιακή δυσκολία όπως η δυσλεξία να αναστατώνονται, αγχώνονται ή και 
να απελπίζονται. Είναι γνωστά άλλωστε τα ψυχολογικά στάδια ενός ατόμου όταν αντιμε-
τωπίζει ένα πρόβλημα. Άρνηση, Θυμός, Διαπραγμάτευση, Κατάθλιψη, Ενεργοποίηση. (Ku-
bler-Ross, 2005) 

Με τη φιγούρα του Δυσαλέξη μεταφέρεται  ένα μήνυμα αισιοδοξίας. Όσο σημαντική και να 
είναι η ανάγνωση και η γραφή στον κόσμο που ζούμε, άλλο τόσο σημαντικό είναι το να χαί-
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ρεται κανείς και να συνεχίσει να προσπαθεί παρ’ όλες τις δυσκολίες. Ο Δυσαλέξης κλείνει 
πονηρά το μάτι στις δικές του δυσκολίες και όχι μόνο δεν απελπίζεται αλλά εμπλέκεται ε-
νεργά  σε όλα και βάζει τα δικά του ξεχωριστά γκολ. 

Από την άλλη ο ίδιος ο Δυσαλέξης παίρνει τα παιδιά από το χέρι. Και τους δείχνει πως η 
γνώση μπορεί να γίνει με χαρά και παιχνίδι, πολυαισθητηριακά και χωρίς το άγχος αποτυ-
χίας. 
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Το ψηφιακό κόμικς «Το παράπονο του λουλουδιού» 
  

Αμαλία Καραλή 
Εκπαιδευτικός Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης 

karali_amalia@yahoo.gr 

Περίληψη 

Στην παρούσα εργασία παρουσιάζεται το ψηφιακό κόμικς «Το παράπονο του λουλουδιού», 
που έχει ως αντικείμενο την αναπαραγωγή των φυτών. Απευθύνεται σε μαθητές της Β΄ Δη-
μοτικού και δύναται να αξιοποιηθεί στη διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος, της 
Γλώσσας, των Εικαστικών, της Πληροφορικής  ή στα πλαίσια κάποιου καινοτόμου προ-
γράμματος την ώρα της Ευέλικτης Ζώνης. Το κόμικς αυτό σχεδιάστηκε με το λογισμικό Com-
icLab, με σκοπό να υπηρετήσει τη διαθεματική προσέγγιση της γνώσης. Μπορεί να χρησι-
μοποιηθεί εκτυπωμένο ως φύλλο εργασίας, είτε ως ψηφιακό βιβλίο προβαλλόμενο σε δια-
δραστικό πίνακα ή απλά στην οθόνη ενός υπολογιστή. Η επιλογή του τρόπου χρήσης γίνε-
ται ανάλογα με τους επιμέρους στόχους στους οποίους επιλέγει να εστιάσει ο δάσκαλος 
στη δική του διδασκαλία. Στο άρθρο παρουσιάζονται αναλυτικά οι διδακτικοί στόχοι, οι χα-
ρακτήρες, η πλοκή του σεναρίου, η πορεία υλοποίησης και τα συμπεράσματα από την α-
ξιοποίησή του. 

Λέξεις – κλειδιά: ψηφιακό κόμικς, Β΄ Δημοτικού,  διαθεματικότητα 

Διδακτικοί στόχοι 

Σύμφωνα με το ∆.Ε.Π.Π.Σ. και τα  συνακόλουθα Α.Π.Σ. σκοπός της σύγχρονης εκπαίδευσης 
είναι η ενιαιοποιημένη γνώση. Το ψηφιακό κόμικς «Το παράπονο του λουλουδιού» υπηρε-
τεί τους στόχους πολλών μαθημάτων συγχρόνως και συγκεκριμένα: στη διδασκαλία της 
Μελέτης Περιβάλλοντος (Κεφάλαιο 7, «Τα φυτά»), στο μάθημα της Γλώσσας (Ενότητα 3, 
«Στον κόσμο των κόμικς»), στο μάθημα των Εικαστικών (Ενότητα Β, «Μικρός περίπατος στη 
φύση»), στο μάθημα της Πληροφορικής  και στην Ευέλικτη Ζώνη.  

Ο εκπαιδευτικός που θα χρησιμοποιήσει αυτό το κόμικ θα επιλέξει να εστιάσει σε διαφορε-
τικούς στόχους, ανάλογα με το μάθημα στο οποίο θα το εντάξει. Για παράδειγμα, αν το 
χρησιμοποιήσει στα πλαίσια της Γλώσσας θα δοθεί μεγαλύτερη βαρύτητα στους στόχους 
που έχουν σχέση με την αποκωδικοποίηση του κειμένου ή την παραγωγή λόγου.  Επίσης, ο 
προσδιορισμός των στόχων θα τον βοηθήσει στο τέλος της διδασκαλίας να αξιολογήσει τα 
επιδιωκόμενα αποτελέσματα. Οι επιμέρους διδακτικοί στόχοι δομήθηκαν σύμφωνα με την 
στοχοταξινομία στόχων Bloom και είναι οι παρακάτω: 

(Οφείλουμε να σημειώσουμε πως το λεξιλόγιο που χρησιμοποιείται αφορά την καταγραφή 
και το σαφή προσδιορισμό ων στόχων κι όχι τον τρόπο παρουσίασης στη σχολική αίθουσα.) 

Οι μαθητές μετά την ολοκλήρωση του μαθήματος με τη χρήση του κόμικς: 
1. Να γνωρίζουν την αναπαραγωγή των φυτών με αμφιγονία (αρσενικά – θηλυκά άνθη) 

και με μονογονία (τμήμα του ίδιου του φυτού). 
2. Να γνωρίζουν τους τρόπους επικονίασης (έντομα και άνεμος). 
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3. Να γνωρίζουν το διαχωρισμό των μόνοικων (αρσενικά και θηλυκά άνθη στο ίδιο φυτό, 
π.χ. βελανιδιά) από τα  δίοικα φυτά (αρσενικά και θηλυκά άνθη σε διαφορετικά φυτά). 

4. Να επεξηγούν πώς γίνεται η γονιμοποίηση μιας πόας και ποια πορεία ακολουθείται 
μετά τη γονιμοποίηση (μαρασμός άνθους, δημιουργία καρπού, σκόρπισμα σπόρων, 
φύτρωμα σπόρων, νέα λουλούδια). 

5. Να γνωρίζουν ποια είναι η τροφή των μελισσών και των εντόμων γενικότερα.  
6. Να γνωρίζουν ποια χαρακτηριστικά των λουλουδιών έλκουν τα έντομα (χρώμα - άρω-

μα) 
7. Να γνωρίζουν ότι το μέλι  φτιάχνεται από τις μέλισσες και αποτελεί τροφή για αυτές. 
8. Να κατανοήσουν τη λειτουργία των κόμικς (παράλληλη ανάγνωση κειμένου και εικό-

νας) 
9. Να καταλάβουν διαισθητικά τη δομή μιας ιστορίας  (αρχή – μέση – τέλος). 
10. Να χρησιμοποιήσουν τις νέες γνώσεις τους για να ολοκληρώσουν το φύλλο εργασίας. 
11. Να τροποποιήσουν το αρχικό κείμενο. 
12. Να δημιουργήσουν το δικό τους σενάριο. 
13. Να μετατρέπουν το αφηγηματικό σενάριο που σκέφτηκαν σε διαλογική μορφή. 
14. Να παράγουν δικό τους κείμενο. 
15. Να διακρίνουν το ρόλο της πεταλούδας ως έντομο και να της αποδίδουν σχετικά λόγια. 
16. Να αξιολογήσουν τις νέες τους γνώσεις, παρουσιάζοντας την εργασία τους στους συμ-

μαθητές τους. 
17. Να εκτιμήσουν τη φύση και τα πλάσματά της. 
18. Να παίξουν και να ευχαριστηθούν με τις ζωγραφιές που θα δημιουργήσουν. 
19. Να παρατηρήσουν χρώματα, γραμμές και σχήματα στις εικόνες και να προσπαθήσουν 

να τα μιμηθούν. 
20. Να έρθουν σε επαφή με ένα νέο εργαλείο του ηλεκτρονικού υπολογιστή. 
21. Να πληκτρολογήσουν κείμενο σε ηλεκτρονικό υπολογιστή. 
22. Να εξοικειωθούν με τη χρήση του ποντικιού του ηλεκτρονικού υπολογιστή 

 

   

 

 

 

 

ΤΑΞΙΝΟΜΙΑ ΣΤΟΧΩΝ BLOOM ΣΤΟΧΟΙ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ 
γνώση 1, 2, 3, 5, 6, 7, 20 

κατανόηση 4, 8, 9, 17 
εφαρμογή 10, 11, 13, 21, 22, 18 
ανάλυση 15, 19 
σύνθεση 12, 14, 19 

αξιολόγηση 16 
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Χαρακτήρες και πλοκή της ιστορίας 

 

Η ιστορία του κόμικ λαμβάνει χώρα σε ένα δάσος. Η πλοκή εκτυλίσσεται κυρίως σε δύο 
πλαγίες (την πλαγία με τις βελανιδιές και την πλαγιά με τα λουλούδια)  και σε μια απομα-
κρυσμένη περιοχή με μελίσσια. 

Ο βασικός χαρακτήρας του σεναρίου είναι ένα παραπονεμένο λουλουδάκι που στεναχωριέ-
ται, γιατί δεν έχει παιδιά. Σημαντικοί χαρακτήρες στην εξέλιξη της ιστορίας είναι ο βάτρα-
χος και η μέλισσα. Στη συνέχεια της ιστορίας που θα δώσει ο μαθητής, βασικός χαρακτήρας 
είναι και η κυρία Πεταλούδα, η οποία έχει εμφανιστεί ήδη στην αρχική ιστορία, όταν το 
λουλούδι συνομιλεί με το βάτραχο.  

 

Δευτερεύοντες χαρακτήρες είναι τα μωρά της μέλισσας, η βελανιδιά και το μανιτάρι. Στα 
καρέ παρουσιάζονται επίσης πεταλούδες κι ένας σκίουρος που δε μιλούν. 

Ο χώρος του σεναρίου και οι παραπάνω χαρακτήρες αποτελούν οικείες φιγούρες στο μα-
θητή της Β΄ δημοτικού. Πολλές από αυτές τις μορφές έχει ήδη προσπαθήσει να τις ζωγρα-
φίσει. Τέλος, σε αυτή την ηλικία αποδίδει ακόμα ανθρωπόμορφα χαρακτηριστικά στα φυτά 
και στα ζώα, χωρίς να του φαίνεται παιδαριώδες.  
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Αρχικά,  βλέπουμε ένα ειδυλλιακό τοπίο, το οποίο όταν προσέχει κάποιος προσεκτικά βλέ-
πει ένα μικρό, στενοχωρημένο λουλουδάκι.  Ένας βάτραχος που περνά από εκεί το βλέπει 
λυπημένο και σταματά για να το ρωτήσει γιατί στεναχωριέται. Το λουλουδάκι του εξηγεί 
πως νιώθει μόνο, γιατί δεν έχει παρέα κανένα άλλο λουλούδι. Ζηλεύει που βλέπει τα υπό-
λοιπα πλάσματα της φύσης, όπως η σκιουρίνα κι άλλα ζώα να έχουν παιδάκια. (Τονίζεται η 
στατικότητα των φυτών έναντι των ζώων.) 

Στην επόμενη σελίδα, ο βάτραχος αρχίζει να απορεί πως τα υπόλοιπα φυτά έκαναν παιδιά. 
Το μανιτάρι εξηγεί ότι έριξε μόνο του στο έδαφος τα σποράκια από τα οποία φύτρωσαν τα 
παιδιά του (μονογονία). Η βελανιδιά περιγράφει πως ο άνεμος μεταφέρει τη γύρη από τα 
αρσενικά στα θηλυκά της λουλούδια (αμφιγονία) και έτσι φτιάχνει τον καρπό της. Μόνο το 
λουλουδάκι δεν έχει κοντά του άλλα λουλούδια για να γονιμοποιηθεί με τη γύρη τους. Ο 
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βάτραχος του δίνει ελπίδες, σκεφτόμενος ότι στην πίσω πλαγιά έχει πολλά λουλούδια. Δεν 
ξέρει όμως με ποιο τρόπο μπορεί η γύρη τους να φτάσει μέχρι εκεί. 

 

Εντωμεταξύ στην άλλη πλευρά του λόφου μια μητέρα μέλισσα συνειδητοποιεί πως τελειώ-
νει το μέλι. Ενημερώνει τα παιδία της πως θα πάει να μαζέψει νέκταρ, για να τους φτιάξει 
μέλι. Την παρακολουθούμε να έλκεται από τα χρώματα και το άρωμα των λουλουδιών. 
Όπως κάθεται όμως πάνω τους, κολλάει στο σώμα και τα φτερά της γύρη. Γυρνώντας στο 
σπίτι εντοπίζει από μακριά το μοναχικό λουλουδάκι και αποφασίζει να το πλησιάσει για να 
πιει το νέκταρ του... 

Στην επόμενη σελίδα το λουλουδάκι έχει ήδη γονιμοποιηθεί και εξηγεί στο φίλο του το μα-
νιτάρι πως θα μαραθεί. Δε λυπάται όμως για αυτό, γιατί γνωρίζει πως μέσα του έχει ξεκινή-
σει να γεννιέται νέος καρπός, που, όπως περιγράφει, θα σκορπιστεί με τον άνεμο, τα ζώα 
και τα έντομα, ώστε μετά από καιρό να φυτρώσουν νέα λουλουδάκια. Η επιθυμία του θα 
γίνει πραγματικότητα! 

Στην τελευταία σελίδα αντί για το βάτραχο εμφανίζεται μια πεταλούδα, η οποία γνωρίζει 
πως κουβαλάει πάνω της τη γύρη από λουλούδι σε λουλούδι. Ο μαθητής αντιμετωπίζει μια 
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πρόκληση: να συμπληρώσει τους διαλόγους και να δώσει το δικό του τέλος σε αυτή την 
ιστορία!  

Συμπεράσματα 

Με τη χρήση αυτού του ψηφιακού κόμικς παρέχεται στο μαθητή η  ευκαιρία να λάβει νέες 
γνώσεις με ευχάριστο τρόπο. Τα κόμικς  είναι οικεία και προσφιλή στους μαθητές των μι-
κρών ηλικιών. Το συγκεκριμένο μπορεί να χρησιμοποιηθεί εκτυπωμένο ως φύλλο εργασίας 
είτε ως ψηφιακό βιβλίο προβαλλόμενο σε διαδραστικό πίνακα. Ιδανικά ο μαθητής το δια-
βάζει και το επεξεργάζεται στην οθόνη ενός υπολογιστή. Βασική προϋπόθεση για την επε-
ξεργασία από τους μαθητές σε ηλεκτρονικό υπολογιστή είναι η εγκατάσταση του λογισμι-
κού (Comiclab). 

Στην τελευταία σελίδα, ο μαθητής εφαρμόζοντας αυτά που έμαθε από την επεξεργασία του 
κόμικς με τη βοήθεια του δασκάλου, δε δυσκολεύεται να αναπτύξει τους διαλόγους. Κά-
ποιες φορές οι μικροί μαθητές μας εκπλήσσουν ευχάριστα προτείνοντας πρωτότυπους δια-
λόγους και δίνοντας ένα απρόσμενο τέλος. Σε αυτή την περίπτωση δε θα πρέπει να θεωρη-
θεί πως απέτυχαν οι στόχοι εκμάθησης των μεθόδων αναπαραγωγής των φυτών. Θα έχει 
επιτευχθεί η σύνθεση πρωτογενούς κειμένου δραστηριοποιώντας τη φαντασία του παι-
διού. Ο πιο βασικός στόχος που θα έχει επιτευχθεί με την αξιοποίηση του συγκεκριμένου 
ψηφιακού κόμικς στη διδασκαλία είναι να εμπλακούν τα παιδία στη μαθησιακή διαδικασία 
παίζοντας, ζωγραφίζοντας και περνώντας ευχάριστα.  
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Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού για τη διδασκαλία του τετραγωνισμού 
σχηματιζόμενων μηνίσκων 

Κοντελές Ηλίας1, Χαραλάμπους Σταύρος2 
1Καθηγητής Μαθηματικών, Γυμνάσιο Μαλεσίνας 

ikonteles@sch.gr 
2Καθηγητής Μαθηματικών, Γενικό Λύκειο Μαλεσίνας 

starharal@gmail.com 

Περίληψη 

Το παρακάτω σενάριο παρουσιάζει μια πρόταση διδασκαλίας για τον τετραγωνισμό μηνί-
σκων με τη βοήθεια του λογισμικού GeoGebra. Κατά τη διδασκαλία του τετραγωνισμού μη-
νίσκων θα πρέπει να δοθούν και να συζητηθούν το εμβαδόν κυκλικού τομέα και κυκλικού 
τμήματος καθώς η κατασκευή και υπολογισμός εμβαδού μηνίσκου. Δίνοντας στους μαθη-
τές την δυνατότητα ή προτρέποντας τους να σχεδιάσουν οι ίδιοι μηνίσκους μπορούν να 
πειραματιστούν με τον τετραγωνισμό μηνίσκων. Το υλικό αυτό απευθύνεται σε μαθητές 
της Β΄ Γενικού Λυκείου και μπορεί να χρησιμοποιηθεί κυρίως στη συμβατική εκπαίδευση 
χωρίς να αποκλείεται η χρήση του στην μη συμβατική εκπαίδευση.  

Λέξεις - Κλειδιά: Κυκλικός τομέας, μηνίσκος, τετραγωνισμός μηνίσκου.  

Εισαγωγή 

Οι προϋποθέσεις κατασκευής και υπολογισμού εμβαδών μηνίσκων, μπορεί να οπτικοποιη-
θεί και να γίνει δυναμική αν η διδασκαλία τους υποστηριχθεί από κατάλληλο λογισμικό. Το 
εκπαιδευτικό λογισμικό διευκολύνει και υποστηρίζει τη μάθηση με χρήση υπολογιστή. Πα-
ρέχει στον εκπαιδευόμενο την ευκαιρία να αποκτήσει νέες γνώσεις και μαθησιακές εμπει-
ρίες μέσα από τους ήχους, τις εικόνες και τις προσομοιώσεις κινήσεων που περιέχουν τα 
πακέτα εκπαιδευτικού λογισμικού (Ζωγόπουλος, 2005). Το λογισμικό GeoGebra είναι ένα 
λογισμικό για τα μαθηματικά, ειδικά σχεδιασμένο για εκπαιδευτικούς σκοπούς που ενσω-
ματώνει Άλγεβρα και Γεωμετρία και είναι εύκολο ως προς τη χρήση του. Με το εκπαιδευτι-
κό λογισμικό μπορούν να τεθούν συγκεκριμένοι μαθησιακοί στόχοι και να επιτευχθούν μέ-
σα από την επανάληψη σχετικών θεμάτων και την ενεργό συμμετοχή του μαθητή. Η ποιό-
τητα του Εκπαιδευτικού Λογισμικού είναι ιδιαίτερα σημαντική παράμετρος για την αξιο-
ποίηση των Τεχνολογιών της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) στη μαθησιακή δια-
δικασία, καθώς επιδιώκεται η αξιοποίηση των δυνατοτήτων που προσφέρουν οι ΤΠΕ για τη 
δημιουργία πλούσιου και ελκυστικού μαθησιακού περιβάλλοντος. Ενός δυναμικού περι-
βάλλοντος που θα προκαλεί το μαθητή να πειραματίζεται, να δημιουργεί και «να μαθαίνει 
κάνοντας» (Jonassen, 1994). Οι μαθητές θα μπορέσουν να πειραματισθούν και να αναζητή-
σουν απαντήσεις άμεσα σε ό,τι τους ζητηθεί. Το λογισμικό θα ενισχύσει την ενεργό συμμε-
τοχή των μαθητών και θα τους ενθαρρύνει να εποικοδομήσουν την μάθηση και την κατα-
σκευή νέας γνώσης δίνοντας νόημα στην προσωπική κατασκευή και οργάνωση εμπειριών 
και πειραματισμού. Το μάθημα «Ευκλείδεια Γεωμετρία» που διδάσκεται στις Α΄ και Β΄ τά-
ξεις Γενικών Λυκείων μπορεί να αποκτήσει νέα διάσταση κάνοντας χρήση νέων μεθόδων 
διδασκαλίας βασιζόμενες στις ΤΠΕ. Η εργασία αυτή συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση, 
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προτείνοντας μια εναλλακτική πρόταση διδασκαλίας για τον τετραγωνισμό μηνίσκων με τη 
βοήθεια του λογισμικού GeoGebra. Παρακάτω θα γίνει αναφορά στη δομή και στους στό-
χους του σεναρίου, περιγραφή της προτεινόμενης διαδικασίας με την παρουσίαση κατάλ-
ληλων παραδειγμάτων, ασκήσεων και της προστιθέμενης αξίας.  

Άξονες περιγραφής διδακτικού σεναρίου 

Τίτλος διδακτικού σεναρίου: Χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού GeoGebra για τη διδασκαλία 
του τετραγωνισμού μηνίσκου. Εκτιμώμενη διάρκεια διδακτικού σεναρίου 2 ώρες. Ένταξη 
του διδακτικού σεναρίου στο πρόγραμμα σπουδών – προαπαιτούμενες γνώσεις. Ως προς τα 
μαθηματικά, οι μαθητές πρέπει να γνωρίζουν:  Βασικές έννοιες κύκλου (μήκος κύκλου, μή-
κος τόξου κ.ά.). Ως προς την τεχνολογία, οι μαθητές θα πρέπει να γνωρίζουν να χειρίζονται 
τις βασικές λειτουργίες του λογισμικού GeoGebra.  

Διδακτικά προβλήματα: Η έρευνα στο χώρο της Διδακτικής των Θετικών Επιστημών δείχνει 
ότι οι μαθητές όλων των εκπαιδευτικών βαθμίδων αντιμετωπίζουν συχνά μεγάλη δυσκολία 
στην κατανόηση βασικών εννοιών. Παρανοήσεις, αδρανής γνώση, λάθη και αντιφάσεις στη 
λύση ασκήσεων και στην ερμηνεία φυσικών φαινομένων είναι οι κύριες αιτίες της δυσκολί-
ας αυτής (Ζωγόπουλος 2001). Οι τεχνολογίες της Πληροφορίας και της Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
στην εξελιγμένη τους μορφή είναι σε θέση να διαμορφώσουν ένα σύγχρονο εκπαιδευτικό 
πλαίσιο το οποίο παρέχει σημαντικές δυνατότητες για το σχεδιασμό νέου τύπου μαθησια-
κών δραστηριοτήτων (Καραμηνάς 2006). 

Η διδασκαλία της Γεωμετρίας χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερες πτυχές των αντικειμένων 
που διαπραγματεύεται και που αφορούν την μελέτη του χώρου. Ερωτήματα, όπως αυτά 
που αφορούν τη φύση των αντικειμένων της γεωμετρίας, αν δηλαδή είναι αντικείμενα α-
παλλαγμένα από την εμπειρική θεώρηση του χώρου, αλλά και του ίδιου του χώρου, συνδέ-
θηκαν με την αξιωματική θεμελίωση της επιστήμης της γεωμετρίας (Laborde et al, 2006). 
Από την άλλη, ερωτήματα για το πώς μπορούν να αξιοποιηθούν οι εμπειρίες και οι διαι-
σθητικές αντιλήψεις των μαθητών για το φυσικό χώρο στη μάθηση και στη διδασκαλία της 
γεωμετρίας φάνηκαν να απασχολούν έντονα τους παιδαγωγούς και τους ερευνητές αλλά 
και να έχουν θετικό αντίκτυπο στην πράξη. Η αντιφατικότητα των ερωτημάτων για τη φύση 
των γεωμετρικών αντικειμένων αποδείχτηκε μια συνεχής πηγή ιδεών και κινητήρια δύναμη 
για μεταρρυθμίσεις τόσο στην μαθησιακή όσο και στην διδακτική προσέγγιση της ίδιας της 
γεωμετρίας αλλά και στον προσδιορισμό του περιεχομένου και των στόχων του σχετικού 
προγράμματος σπουδών. Είναι ευρύτατα αποδεκτό ότι οι ραγδαίες τεχνολογικές εξελίξεις 
των τελευταίων ετών και η διάδοση των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνίας (ΤΠΕ) 
έχουν άμεση επίδραση στην εκπαίδευση και μετασχηματίζουν τη δομή, το περιεχόμενο, 
τους στόχους και όλες τις πτυχές της εκπαιδευτικής διαδικασίας. Η αξιοποίηση των παιδα-
γωγικών χαρακτηριστικών των ΤΠΕ προσφέρει δυνατότητες ριζικών αλλαγών στο πλαίσιο 
διδασκαλίας και μάθησης, με πιο σημαντική τη δυνατότητα μετακίνησης από το δασκαλο-
κεντρικό σύστημα διδασκαλίας σε ανοικτά περιβάλλοντα, τα οποία ευνοούν την ενεργητι-
κή, αλληλεπιδραστική και ομαδοσυνεργατική μάθηση (Ζωγοπουλος & Τσαγκατάκης, 2010). 

Αν και το βασικό στοιχείο της θεωρητικής γεωμετρίας είναι η παραγωγική της μαθηματικής 
επιχειρηματολογίας, η οποία αναπτύσσεται στα γεωμετρικά αντικείμενα (γεωμετρικές έν-
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νοιες και σχέσεις), συζητείται και μαθαίνεται πάνω στα διαγράμματα των γεωμετρικών α-
ντικειμένων που είναι αναπαραστάσεις των γεωμετρικών εννοιών και σχέσεων. Με άλλα 
λόγια στη μάθηση και στη διδασκαλία της γεωμετρίας κυριαρχούν τα γεωμετρικά σχήματα 
και οι αναπαραστάσεις τους στο χαρτί ή στην οθόνη του υπολογιστή (ΙΤΥ, 2010). 

Σκοποί και στόχοι 

Οι δραστηριότητες που ακολουθούν έχουν ως στόχο μέσω του πειραματισμού, της παρα-
τήρησης, της επαλήθευσης και της ανατροφοδότησης την κατανόηση βασικών γεωμετρικών 
εννοιών. Δηλαδή οι μαθητές να είναι σε θέση να αναγνωρίζουν εποπτικά τον κυκλικό δίσκο, 
τον κυκλικό τομέα, το μηνίσκο. 

Οργάνωση της τάξης – Διδακτικό συμβόλαιο – Χρήση διδακτικών μέσων 

Το σενάριο προτείνεται να διεξαχθεί στο εργαστήριο Η/Υ με τουλάχιστον 10 Η/Υ, οπότε οι 
μαθητές μπορούν να εργασθούν σε ομάδες των 2 – 3 ατόμων με κοινό φύλλο εργασίας. Τα 
εργαστήρια Η/Υ είναι εξοπλισμένα με βιντεοπροβολέα ώστε ο διδάσκων καθηγητής να 
μπορεί να προβάλλει ενδεικτικές «ενημερώσεις» για την καθοδήγηση των μαθητών και για 
την απάντηση αποριών. 

Οι μαθητές εργάζονται σε ομάδες καθοδηγούμενοι από τα φύλλα εργασίας. Καλούνται να 
επινοήσουν τρόπους αξιοποίησης του λογισμικού το οποίο ο διδάσκων έχει φροντίσει να 
διαθέτουν οι Η/Υ των μαθητών. Η συνεργατική μέθοδος βοηθάει στην σωστή αντιμετώπιση 
των δυσκολιών που προκύπτουν κατά τη διαδικασία. Ο καθηγητής εποπτεύει, διευκολύνει, 
ενθαρρύνει, παρακινεί, καθοδηγεί με στοχευμένες υποδείξεις προς την σωστή κατεύθυνση 
τους μαθητές του. 

Τέλος όλοι μαζί θα πρέπει να συζητούν για την διαδικασία, να υποβάλλονται ερωτήσεις, 
απορίες, προτάσεις και να κάνουν αξιολόγηση της διδασκαλίας. 

Σκοπός όλων των παραπάνω είναι η ενδυνάμωση της συνεργασίας μεταξύ των μαθητών, η 
ομαδοσυνεργατική διδασκαλία και η πρωτοβουλία στη μάθηση.  

Περιγραφή – αιτιολόγηση διδακτικού σεναρίου 

Ο διδάσκων θα πρέπει να έχει ετοιμάσει τρία αρχεία λογισμικού με κατάλληλα κουτιά επι-
λογής εμφάνισης – απόκρυψης αντικειμένου και δρομείς, ώστε οι μαθητές να επικεντρω-
θούν στην διερεύνηση των φύλλων εργασίας και όχι στο τεχνικό μέρος της κατασκευής.  

Οι δραστηριότητες προτείνεται να διεξαχθούν σε δυο φάσεις. 
• Στην πρώτη φάση ο καθηγητής δίνει το 1ο φύλλο εργασίας και ζητά από τους μαθη-

τές να ανοίξουν το αρχείο ΕΜΒ_ΚΥΚ_ΤΜ.ggb στο οποίο παρουσιάζεται και υπολογί-
ζεται το εμβαδόν κυκλικού τμήματος, σχολικό βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία» σ.σ. 
246 – 247. Οι μαθητές έχουν την δυνατότητα να υπολογίσουν το εμβαδόν κυκλικού 
τμήματος και να συμπληρώσουν κατάλληλα το φύλλο εργασίας. Μπορούν να πει-
ραματισθούν μετακινώντας τον δρομέα ή αλλάζοντας την θέση κάποιου σημείου. 
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Τους ζητείται να ανοίξουν το αρχείο ΕΜΒ_ΜΗΝΙΣΚ_249.ggb και να παρατηρήσουν 
ότι ο μηνίσκος τετραγωνίζεται. 

• Στην δεύτερη φάση δίνεται το 2ο φύλλο εργασίας και ζητείται από τους μαθητές να 
ανοίξουν το αρχείο ΑΣΚ_4.ggb, να δώσουν συγκεκριμένες τιμές στο δρομέα και να 
συμπληρώσουν το φύλλο εργασίας. 

Φύλλα εργασίας - 1ο φύλλο εργασίας 

Να υπολογίσετε το εμβαδόν κυκλικού τμήματος, σχολικό βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία» 
σ.σ. 246 – 247. 

• Ανοίξτε το αρχείο: ΕΜΒ_ΚΥΚ_ΤΜ.ggb  
• Υπολογίστε στο φύλλο εργασίας σας το εμβαδόν του κυκλικού τμήματος όταν η α-

κτίνα είναι R = 2 και η γωνία είναι ω = 600.  

Εμβαδόν κυκλικού τομέα ΟΑΒ …………………………………………………………….................. 

Εμβαδόν τριγώνου ΟΑΒ ………………………………………………………………………………………… 

Εμβαδόν κυκλικού τμήματος ………………………………………………………………………………… 
• Ελέγξτε τα αποτελέσματα που βρήκατε συγκρίνοντάς τα με τις μετρήσεις που φαί-

νονται, εμφανίζοντας τα αντικείμενα μέσω των κουτιών επιλογής εμφάνισης / από-
κρυψης αντικειμένων  

• Μετακινώντας τον δρομέα R στο 4 και τον δρομέα ω στο 900, υπολογίστε το εμβα-
δόν του κυκλικού τμήματος 

• Εάν δώσετε στο δρομέα ω την τιμή 1800, τι παρατηρείτε;  

 

Εικόνα 1: ΕΜΒ_ΚΥΚ_ΤΜ 
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• Ανοίξτε το αρχείο ΕΜΒ_ΜΗΝΙΣΚ_249.ggb, είναι η δραστηριότητα από το σχολικό 
βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία» σ. 249. 

• Υπολογίστε στο φύλλο εργασίας σας το εμβαδόν του μηνίσκου ΒΔΓΕ ……………….. 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

• Ελέγξτε τα αποτελέσματα που βρήκατε συγκρίνοντάς τα με τις μετρήσεις που φαί-
νονται, εμφανίζοντας τα αντικείμενα μέσω των κουτιών επιλογής εμφάνισης / από-
κρυψης αντικειμένων 

• Τετραγωνίζεται ο σχηματιζόμενος μηνίσκος;  
• Ισχύει το παραπάνω για διάφορες τιμές του δρομέα a;  

 

 

Εικόνα 2: ΕΜΒ_ΜΗΝΙΣΚ_249 

2ο φύλλο εργασίας 

Άσκηση εμπέδωσης 4, σχολικό βιβλίο «Ευκλείδεια Γεωμετρία» σ. 250  

Να αποδείξετε ότι: (μ1) + (μ2) + (μ3) + (κ) = (ΑΒΓΔ) 
• Ανοίξτε το αρχείο: ΑΣΚ_4.ggb  
• Υπολογίστε τα εμβαδά των σχηματιζόμενων μηνίσκων: μ1, μ2, μ3  

………………………………………………………………………….. 
• Υπολογίστε το εμβαδόν του ημικυκλίου κ ………………………………………………………… 
• Υπολογίστε το εμβαδόν του τραπεζίου ΑΒΓΔ …………………………………………………… 
• Ικανοποιείτε η παραπάνω ισότητα; …………………………………………………………………….. 
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• Δώστε διάφορες τιμές στο δρομέα R και ελέγξτε αν ικανοποιείτε η παραπάνω ισό-
τητα; ………………………………………………………………………………… 

 

Εικόνα 3: ΑΣΚ_4 

Προστιθέμενη αξία 

Τα συγκεκριμένα φύλλα εργασίας μοιράσθηκαν σε μαθητές της Β΄ τάξης Γενικού Λυκείου. 

Επειδή κατά τη σχολική χρονιά έχουμε κάνει ανάλογες παρουσιάσεις, έχει ζητηθεί από τους 
μαθητές να αξιολογήσουν την όλη διαδικασία (φύλλα εργασίας, λογισμικό, τρόπος παρου-
σίασης, εκπαιδευτικό). Η προστιθέμενη αξία της διδασκαλίας με εποπτικά μέσα βοηθάει 
πάρα πολύ. Το προτεινόμενο εκπαιδευτικό σενάριο δεν αποτελεί μόνο μια καινοτομία στο 
παραδοσιακό πλαίσιο διδασκαλίας της συγκεκριμένης ενότητας των Μαθηματικών αλλά 
φιλοδοξεί να έχει και ευρύτερες επιρροές. Φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αλλαγή – βελτίω-
ση της στάσης των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά. Οι μαθητές αναμένεται να συνει-
δητοποιήσουν ότι τα Μαθηματικά μπορούν να αποτελέσουν αντικείμενο διερεύνησης και 
μάλιστα κάθε μαθητής μπορεί να δοκιμάσει στο πλαίσιο αυτό τις δικές του ιδέες και να κα-
ταλήξει στα δικά του συμπεράσματα τα οποία πρέπει να έχουν την ανάλογη κοινωνική α-
ποδοχή στα πλαίσια της τάξης και την επιστημονική τεκμηρίωση. Η χρήση των τεχνολογικών 
εργαλείων αναμένεται να διευκολύνει σημαντικά προς αυτή την κατεύθυνση. Η εμπλοκή 
των μαθητών με ένα ανοικτό πρόβλημα που απαιτεί διερεύνηση και πειραματισμό είναι 
διαπιστωμένο ότι ενισχύει από τη μεριά τους την δημιουργία εικασιών και τον έλεγχό τους, 
την διατύπωση κανόνων και γενικεύσεων, την αξιοποίηση ποικιλίας γνώσεων και εμπειριών 
μέσω των οποίων αναπτύσσουν στρατηγικές επίλυσης του προβλήματος (ΙΤΥ, 2010). Η γε-
ωμετρική εποπτεία βοήθησε τους μαθητές να κατανοήσουν καλύτερα τις έννοιες που συζη-
τήθηκαν κατά την παρουσίαση. Οι δυνατότητες του συγκεκριμένου λογισμικού βοήθησαν 
στην κατανόηση του τετραγωνισμού σχηματιζόμενου μηνίσκου υπήρχε η δυνατότητα να 

2253

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



πειραματισθούν οι μαθητές δίνοντας διάφορες τιμές στους δρομείς, παρέχεται η δυνατότη-
τα επαλήθευσης, συγκρίνοντας τις μετρήσεις κάνοντας χρήση του κουτιού εμφάνισης / α-
πόκρυψης αντικειμένων.  

Γενικότερα όταν ο υπολογιστής χρησιμοποιείται στην παραδοσιακή διδασκαλία ως συ-
μπληρωματικό μέσο, επιτυγχάνεται μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα απ’ ότι όταν χρησι-
μοποιείται ως η μοναδική βάση για διδασκαλία (Τουμάσης & Αρβανίτης, 2003).  
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Περίληψη 

Στόχος της παρούσας εργασίας είναι να καταδείξει την χρησιμότητα εκπαιδευτικών μέσων 
που χρησιμοποιούν ΤΠΕ στην εκπαίδευση ενηλίκων στις πρώτες βοήθειες. Θα χρησιμοποι-
ηθεί ως χαρακτηριστικό παράδειγμα η εκπαίδευση στην τεχνική της Καρδιοαναπνευστικής 
Αναζωογόνησης (στο εξής ΚΑΑ). Μετά από μια σύντομη αναφορά στην σπουδαιότητα της 
συγκεκριμένης εκπαίδευσης και τα αποτελέσματα που αυτή έχει, παρουσιάζεται το πρό-
βλημα σχετικά με την ΚΑΑ. Το πρόβλημα συνίσταται αφενός στην έλλειψη ρεαλισμού στην 
εκπαίδευση, γεγονός που κάνει τους εκπαιδευόμενους διστακτικούς στην αντιμετώπιση 
αληθινών περιστατικών και αφετέρου στην αδυναμία εκπαιδευτών και εκπαιδευόμενων, με 
βάση τα παλιάς τεχνολογίας εκπαιδευτικά μέσα, να αντιληφθούν αν αυτό που διδάσκουν - 
διδάσκονται και εφαρμόζουν είναι απόλυτα σωστό. Μία λύση θα μπορούσαν να αποτελέ-
σουν τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μέσα που είναι διαθέσιμα για την συγκεκριμένη εκπαίδευ-
ση και παρουσιάζονται στην συνέχεια της εργασίας. Τα μέσα αυτά (προπλάσματα και απι-
νιδωτές εφοδιασμένα με ΤΠΕ) προσφέρουν την δυνατότητα για μια ολοκληρωμένη και άρ-
τια εκπαίδευση, συντελώντας με τον τρόπο αυτό στην επίτευξη του στόχου της τεχνικής της 
ΚΑΑ που δεν είναι άλλος παρά η προάσπιση της ανθρώπινης ζωής. 

Λέξεις – Κλειδιά: Εκπαίδευση ενηλίκων, Πρώτες Βοήθειες, Καρδιοαναπνευστική Αναζωογό-
νηση, πρόπλασμα, απινίδωση, εκπαιδευτικά μέσα, εκπαιδευτικά βοηθήματα.  

Εισαγωγή 

Είναι πια κοινώς αποδεκτό το γεγονός ότι η όλο και εντατικότερη χρήση των ΤΠΕ στην εκ-
παίδευση έχει μεταβάλλει ριζικά τους τρόπους διδασκαλίας και μάθησης, προσφέροντας σε 
εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενους νέα μέσα για την λύση προβλημάτων που αντιμετώπιζαν 
κατά την εκπαιδευτική διαδικασία. Η Δια Βίου Μάθηση, η άτυπη εκπαίδευση ενηλίκων και 
ιδιαίτερα η εκπαίδευση ενηλίκων στις πρώτες βοήθειες δεν θα μπορούσαν να μην επηρεα-
στούν από την αλλαγή αυτή. 

Αν η μη τυπική εκπαίδευση ενηλίκων αποτελεί ένα διακριτό κομμάτι της εκπαίδευσης, με 
ιδιαίτερα γνωρίσματα που έχουν να κάνουν με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά των ενήλικων 
εκπαιδευόμενων (Κόκκος, 2005 α και β), η εκπαίδευση ενηλίκων στις πρώτες βοήθειες απο-
τελεί ένα πεδίο ακόμη πιο διακριτό. Όχι τόσο διότι έχουμε να κάνουμε με ένα τομέα γνώ-
σης λίγο έως πολύ άγνωστο (δυστυχώς) στους περισσότερους, αλλά διότι τα αποτελέσματα 
της συγκεκριμένης εκπαιδευτικής διαδικασίας έχουν άμεσο αντίκτυπο στην ανθρώπινη ζωή 
και υγεία.  
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Στο σημείο αυτό καλό θα ήταν να διευκρινισθεί τι σημαίνει ο όρος «Πρώτες Βοήθειες». 
Σύμφωνα με τον ορισμό που υπάρχει στα εγχειρίδια του Ερυθρού Σταυρού, πρώτες βοή-
θειες ονομάζονται «οι πρώτες ενέργειες που γίνονται στον τόπο του ατυχήματος, με ότι 
πρόχειρα μέσα είναι διαθέσιμα, με σκοπό να σωθεί η ζωή του θύματος, να ανακουφισθεί ο 
πόνος του αλλά και να προληφθεί περεταίρω επιδείνωση της κατάστασής του» (Γερασιμά-
τος & Καραγιάννης, 2008, σελ.5) . Ο παραπάνω ορισμός τονίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της 
εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες καθώς αυτή δεν αποτελεί μια απλή, θα μπορούσε να πει 
κανείς, διαδικασία μάθησης αλλά μια διαδικασία μάθησης που έχει ως αντικείμενο την αν-
θρώπινη ζωή.  

Ακριβώς λόγω αυτού του ευαίσθητου χαρακτήρα των πρώτων βοηθειών, δημιουργείται ένα 
ουσιαστικό πρόβλημα. Πολλές φορές οι εκπαιδευόμενοι έχουν αμφιβολίες για το αν θα 
μπορέσουν να ανταπεξέλθουν στην αντιμετώπιση ενός πραγματικού περιστατικού. Αν θα 
μπορέσουν να εφαρμόσουν σωστά τα πρωτόκολλα που διδάχθηκαν, αν θα καταφέρουν να 
βοηθήσουν το θύμα ή αν αντιθέτως με τις λανθασμένες ενέργειές τους επιδεινώσουν την 
κατάστασή του. Η διστακτικότητα αυτή φτάνει, πολλές φορές, σε τέτοιο σημείο που ακόμη 
και καλά εκπαιδευμένοι άνθρωποι μπροστά σε ένα αληθινό περιστατικό προτίμησαν να 
μην κάνουν απολύτως τίποτα, επέλεξαν να μην βοηθήσουν το θύμα. Το τι ακριβώς σημαίνει 
αυτό όσον αφορά την τύχη του θύματος το αντιλαμβάνεται εύκολα ο καθένας. Η σημασία 
του γεγονότος αυτού όμως, για την όλη εκπαίδευση που δέχθηκε ο άνθρωπος που προτί-
μησε να αδρανήσει, ίσως δεν έχει γίνει κατανοητή στις πραγματικές της διαστάσεις. Ουσια-
στικά αντιμετωπίζουμε την ακύρωση της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας, καθώς όχι μόνο 
το αποτέλεσμα της εκπαίδευσης στις πρώτες βοήθειες δεν ήταν αυτό που η στοχοθεσία 
είχε ορίσει αλλά έγινε το ακριβώς αντίθετο, το θύμα εγκαταλείφθηκε στην τύχη του, η αν-
θρώπινη ζωή δεν προασπίστηκε.  

Ποια όμως θα μπορούσε να είναι η λύση του παραπάνω προβλήματος; Για να αποκτήσει 
εμπιστοσύνη στις ικανότητές του ο εκπαιδευόμενος απαιτείται να έχει δεχθεί εκπαίδευση 
όσο το δυνατόν πιο ρεαλιστική. Ο ρεαλισμός στην εκπαίδευση θα μπορούσε να αποτελέσει 
μια λύση. Βέβαια η φράση «ρεαλισμός στην εκπαίδευση πρώτων βοηθειών» σίγουρα ηχεί 
παράξενα. Αλήθεια, πώς είναι δυνατόν να γίνει κάτι τέτοιο στις πρώτες βοήθειες; Είναι αυ-
τό ακριβώς το σημείο στο οποίο οι σύγχρονες ΤΠΕ μπορούν να προσφέρουν τον επιζητού-
μενο ρεαλισμό. Θα γίνει αντιληπτό από το παράδειγμα της ΚΑΑ που ακολουθεί ότι οι ΤΠΕ 
μπορούν πια να καταστήσουν την εκπαίδευση τόσο ρεαλιστική που εκπλήσσει ακόμη και 
τους ίδιους τους εκπαιδευτές.  

Το παράδειγμα της καρδιοαναπνευστικής αναζωογόνησης 

Η επιλογή της ΚΑΑ ως παράδειγμα για την χρήση ΤΠΕ δεν είναι τυχαία καθώς η εκπαίδευση 
στην ΚΑΑ αποτελεί ίσως το σημαντικότερο τμήματα της εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών. 
Αποτελεί ένα πρωτόκολλο το οποίο πρέπει να ακολουθηθεί για να αντιμετωπιστεί μια ανα-
πνευστική ή καρδιακή ανακοπή (Παπαδημητρίου, 2006). Είναι ουσιαστικά η τεχνική εφαρ-
μογής τεχνητού αερισμού και κυκλοφορίας του αίματος θύματος το οποίο έχει υποστεί α-
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νακοπή. Στόχος της είναι η έστω και μικρού βαθμού οξυγόνωση και αιμάτωση των ζωτικών 
οργάνων του σώματος, προσωρινά μέχρι να αποκατασταθούν οι αντίστοιχες φυσικές λει-
τουργίες (ο.π., 2006). Παράλληλα, ο χρόνος στην αντιμετώπιση μιας καρδιακής ανακοπής 
δεν είναι σύμμαχος. Τα εγκεφαλικά κύτταρα μπορούν να λειτουργούν μόνο για τέσσερα 
έως έξι λεπτά της ώρας χωρίς οξυγόνο (αναερόβια), από το σημείο αυτό και μετά οι βλάβες 
που θα υποστούν είναι μη αναστρέψιμες (Παπαδημητρίου, 2008). Συνεπώς η εφαρμογή 
ΚΑΑ μπορεί να αποβεί σωτήρια αν εφαρμοσθεί έγκαιρα, δηλαδή μέσα σε τέσσερα λεπτά 
από την στιγμή της ανακοπής.  

Πέρα από αυτό θα πρέπει να τονισθεί ότι μια καρδιακή ανακοπή δεν είναι και τόσο σπάνια 
όσο θα θέλαμε να πιστεύουμε. Στοιχεία από τα υπουργεία υγείας των χωρών μελών της ΕΕ 
δείχνουν ότι την δεκαετία 1995-2005 κάθε χρόνο στην Ευρώπη περίπου 700.000 άνθρωποι 
που αντιμετώπισαν καρδιακό πρόβλημα έχασαν την ζωή τους όπως αναφέρεται από τον 
Παπαδημητρίου, 2008). Ο θάνατος τους επήρθε είτε στο ίδιο το σημείο στο οποίο εκδηλώ-
θηκε η ανακοπή είτε αμέσως μετά την (καθυστερημένη) μεταφορά τους στο πλησιέστερο 
νοσοκομείο. Αντιθέτως, το ποσοστό αυτών που επιζούν μετά από μια ανακοπή δεν ξεπερνά 
το 10% των περιπτώσεων (ο.π., 2008). Πιο συγκεκριμένα, ο ανθρώπινος οργανισμός χάνει 
την μάχη γιατί στα πρώτα κρίσιμα λεπτά μετά την εκδήλωση του επεισοδίου δεν υπάρχει 
κάποιος που θα μπορούσε να βοηθήσει αποτελεσματικά. Με άρτια και άμεση προνοσοκο-
μειακή αντιμετώπιση θα μπορούσε να αυξηθεί το ποσοστό των επιζώντων από το 10% στο 
70% (ο.π., 2008). 

Τα δύο παραπάνω στοιχεία δηλαδή η ανάγκη για άμεση αντιμετώπιση του περιστατικού 
αλλά και η σπουδαιότητα της ύπαρξης εκπαιδευμένων πολιτών στο σημείο του συμβάντος, 
αναδεικνύουν την μεγάλη σημασία της ποιοτικής εκπαίδευσης στην ΚΑΑ.  

Τα μέσα της εκπαίδευσης στην Κ.Α.Α. και οι Τ.Π.Ε. 

Το παραδοσιακό εκπαιδευτικό βοήθημα στην εκπαίδευση στην ΚΑΑ είναι το πρόπλασμα 
ασθενούς. Πρόκειται ουσιαστικά για μια κούκλα ομοίωμα ανθρώπου με την βοήθεια της 
οποίας γίνεται η εκπαίδευση. Το κεφάλι της μπορεί να ανασηκωθεί από τον εκπαιδευόμε-
νο, να ανοιχθούν τα χείλη της και να γίνει η εμφύσηση, το γνωστό «φιλί της ζωής». Στα πιο 
εξελιγμένα μοντέλα υπάρχει σωληνάκι το οποίο συνδέει την στοματική κοιλότητα με το 
στήθος ούτως ώστε αυτό να ανασηκώνεται κατά την εμφύσηση προσφέροντας μεγαλύτερο 
ρεαλισμό. Ο θώρακας της κούκλας διαθέτει εσωτερικά μηχανισμό με την βοήθεια του ο-
ποίου μπορεί να γίνει η εκπαίδευση στις θωρακικές συμπιέσεις. Κατά την διάρκεια της συ-
μπίεσης και ανάλογα με την δύναμη που εφαρμόζεται, ο θώρακας υποχωρεί και παράγει 
έναν μικρής έντασης ήχο όταν η συμπίεση είναι σωστή. Με τον τρόπο αυτό, γίνεται η εκ-
παίδευση τα τελευταία χρόνια. Βέβαια όσο εξελιγμένο και αν είναι ένα πρόπλασμα το πρό-
βλημα του ρεαλισμού παραμένει. Ούτε οι εμφυσήσεις, ούτε οι συμπιέσεις μπορούν με βε-
βαιότητα να χαρακτηρισθούν αποτελεσματικές, τόσο από τους εκπαιδευτές όσο (κυρίως) 
και από τους εκπαιδευόμενους, με αποτέλεσμα να μην είναι σίγουροι αν αυτό που κάνουν 
είναι απόλυτα σωστό ή όχι. Με άλλα λόγια ο εκπαιδευτής από την μεριά του δεν μπορεί 
ούτε να διδάξει απόλυτα σωστά το αντικείμενο, ούτε να αξιολογήσει τους εκπαιδευόμε-
νους και το όλο πρόγραμμα αφού δεν διαθέτει τις απαιτούμενες πληροφορίες (Καράλης, 
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2005). Οι εκπαιδευόμενοι με την σειρά τους ουσιαστικά στερούνται την δυνατότητα να μά-
θουν απόλυτα ορθά την τεχνική.  

Ευτυχώς όμως η συνειδητοποίηση της σπουδαιότητας της εκπαίδευσης πολιτών στην ΚΑΑ 
και η απαίτηση για καλύτερα εκπαιδευτικά βοηθήματα, είχαν ως συνέπεια την δημιουργία 
νέων προπλασμάτων εφοδιασμένα με σύγχρονες ΤΠΕ. Αποτέλεσμα είναι η παροχή κατάλ-
ληλων πληροφοριών για μια απόλυτα άρτια εκπαίδευση.  

Τα νέα προπλάσματα είναι εφοδιασμένα με ένα πλήθος αισθητήρων οι οποίοι μεταδίδουν 
ασύρματα (τις περισσότερες φορές) σε κεντρικό ηλεκτρονικό υπολογιστή τις πληροφορίες 
που χρειάζονται εκπαιδευτές και εκπαιδευόμενοι για ουσιαστική μάθηση. Στα προπλάσμα-
τα αυτά υπάρχουν αισθητήρες τόσο στο κεφάλι όσο και στον θώρακα, στα χέρια και το λαι-
μό τους. Οι αισθητήρες του κεφαλιού ανιχνεύουν αν έχει γίνει σωστά η έκταση κεφαλής 
που απαιτείται, αν έχει κλείσει καλά η μύτη κατά την εμφύσηση αλλά και αν η ίδια η εμφύ-
σηση είναι αποτελεσματική ή όχι. Οι αισθητήρες του στήθους ανιχνεύουν αν τα χέρια του 
εκπαιδευόμενου έχουν τοποθετηθεί στο κατάλληλο σημείο, αν η εφαρμοζόμενη δύναμη 
είναι η πρέπουσα και αν η όλη συμπίεση είναι σωστή. Όλα αυτά τα στοιχεία εμφανίζονται 
ηλεκτρονικά σε υπολογιστή ή ταμπλέτα μέσω λογισμικού που διατίθεται μαζί με το πρό-
πλασμα. Με βάση τις πληροφορίες αυτές, ο εκπαιδευτής μπορεί να ανατροφοδοτεί τους 
εκπαιδευόμενους ή να τους αξιολογεί.  

Οι δυνατότητες των προπλασμάτων που διαθέτουν τέτοια τεχνολογία δεν σταματούν στο 
σημείο αυτό καθώς η επικοινωνία προπλάσματος και ηλεκτρονικού υπολογιστή δεν είναι 
μονόδρομη αλλά αμφίδρομη. Ο εκπαιδευτής έχει την δυνατότητα να ελέγχει κάποιες λει-
τουργίες της κούκλας π.χ. μπορεί να δώσει εντολή να αρχίσει αναπνευστική λειτουργία ή 
καρδιακός παλμός στο πρόπλασμα. Με τον τρόπο αυτό ανατροφοδοτεί τους εκπαιδευόμε-
νους και δημιουργεί εκπαιδευτικά σενάρια. Οι εκπαιδευόμενοι πρέπει να ανιχνεύσουν αν 
το πρόπλασμα «αναπνέει» ή έχει «καρδιακή λειτουργία» και να κάνουν τις κατάλληλες, 
προβλεπόμενες από το πρωτόκολλο, ενέργειες.  

Πέρα από τα παραπάνω όμως, η εφαρμογή σωστής ΚΑΑ απαιτεί και την σωστή στάση του 
σώματος αλλά και τις ορθές κινήσεις από τον αρωγό. Για τον λόγο αυτό, τα σύγχρονα προ-
πλάσματα διαθέτουν και μια κάμερα η οποία τοποθετείται σε κατάλληλο σημείο ούτως ώ-
στε να μπορεί να καταγράφει την όλη διαδικασία. Έπειτα το βίντεο αποστέλλεται στον υπο-
λογιστή του εκπαιδευτή και μετά από επεξεργασία με κατάλληλο λογισμικό, παρέχει πλη-
ροφορίες για την σωστή ή όχι στάση του σώματος του αρωγού αλλά και συμβουλές για σω-
στότερη τεχνική. Κάποια από τα λογισμικά που κυκλοφορούν στο εμπόριο είναι τόσο εξε-
λιγμένα μάλιστα, που σύμφωνα με την καταγραφή της κάμερας και αναλύοντας την στάση 
του σώματος του αρωγού πληροφορούν για τις πιέσεις που αυτός δέχεται σε διάφορα μέρη 
του σώματος του (κυρίως στην μέση του) και παρέχουν συμβουλές για μια πιο ξεκούραστη 
στάση.  

Όλες οι παραπάνω πληροφορίες καταγράφονται, συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό σύστημα 
του προπλάσματος επικοινωνεί με προσωπικούς υπολογιστές αλλά και κινητές συσκευές 
(κινητά τηλέφωνα, ταμπλέτες κτλ) που διαθέτουν το κατάλληλο λογισμικό. Δημιουργείται 
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με τον τρόπο αυτό μια βάση δεδομένων της οποίας η επεξεργασία μπορεί να προσφέρει 
σημαντικά στοιχεία για την όλη εκπαιδευτική διαδικασία που ακολουθήθηκε.  

Εκτός από αυτό όμως, η χρήση τέτοιας τεχνολογίας προπλασμάτων έχει και άλλες σημαντι-
κές επιπτώσεις στην διδασκαλία της ΚΑΑ. Ο εκπαιδευόμενος μπορεί πια να αποκτήσει μια 
ολοκληρωμένη εικόνα της σωστής τεχνικής, μπορεί πια να είναι απόλυτα σίγουρος ότι αυτό 
που κάνει και μαθαίνει είναι το σωστό. Ανατροφοδοτείται συνεχώς με νέα στοιχεία και 
διορθώνει μόνος του τα λάθη του αλλά παράλληλα έχει την δυνατότητα να εκπαιδεύεται 
και ως μέλος ομάδας (των δυο ή τεσσάρων διασωστών που αντιμετωπίζουν περιστατικό) 
κάτι ιδιαίτερα σημαντικό αφού έτσι επιτυγχάνονται ακόμη καλύτερα μαθησιακά αποτελέ-
σματα (Κόκκος, 2005 γ) Από την άλλη πλευρά, ο εκπαιδευτής μπορεί να κάνει καλύτερη ε-
κτίμηση των επιδόσεων των εκπαιδευόμενων και να τους προσφέρει αποτελεσματικότερη 
βοήθεια αφού διαθέτει πλέον τα απαραίτητα δεδομένα (Γερασιμάτος & Καραγιάννης, 
2009; Smaldino, Lowther, Russel & Αντωνίου, 2010). Ταυτόχρονα, έχει την δυνατότητα να 
δημιουργεί εκπαιδευτικά σενάρια που βελτιώνουν τις δεξιότητες των υποψηφίων ανανη-
πτών και τους δημιουργούν σιγουριά για τον εαυτό τους και τις γνώσεις τους.  

ΑΥΤΟΜΑΤΟΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΙ ΑΠΙΝΙΔΩΤΕΣ ΚΑΙ ΤΠΕ 

Θα ήταν όμως λάθος, αναλύοντας της χρησιμότητα των ΤΠΕ στην εκπαίδευση πρώτων βοη-
θειών και ιδιαίτερα της ΚΑΑ, να μην γίνει αναφορά στους Αυτόματους Εξωτερικούς Απινι-
δωτές (στο εξής ΑΕΑ). Ο ρόλος τους είναι να διορθώνουν τις καρδιακές αρρυθμίες που προ-
καλούν καρδιακή ανακοπή. Αυτό το πετυχαίνουν διοχετεύοντας ηλεκτρικό ρεύμα στην καρ-
διά, με σκοπό να επιτρέψουν στο ερεθισματαγωγό σύστημα να επανεκκίνηση σωστά την 
λειτουργία της καρδιάς. Οι ΑΕΑ αποτελούν ουσιαστικά τα μηχανήματα που επανεκκινούν 
την καρδιά. Σε αντίθεση με την απλή εφαρμογή ΚΑΑ που σκοπός της είναι η έστω και υπο-
τυπώδης τεχνίτη λειτουργία της καρδιάς μέχρι ο ασθενής να δεχθεί εξειδικευμένη βοήθεια, 
με την χρήση ΑΕΑ επανέρχεται η λειτουργία της (Γερασιμάτος, Καραγιάννης & Μαμαντό-
πουλος, 2006). Μέχρι πρόσφατα η προνοσοκομειακή απινίδωση μπορούσε να γίνει μόνο 
από ειδικούς παραϊατρικούς διασώστες, οι σύγχρονοι ΑΕΑ όμως έχουν απλοποιηθεί και 
είναι εύκολοι στην χρήση τους, με αποτέλεσμα να μπορεί να τους χειριστεί ο οποιοσδήποτε 
έχει εκπαιδευτεί σε αυτούς (European Resuscitation Council, 2010).  

Το γεγονός αυτό δημιουργεί την απαίτηση της άρτιας εκπαίδευσης πολιτών στην χρήση ΑΕ-
Α. Η απαίτηση αυτή γίνεται επιτακτικότερη αν ληφθούν υπ’ όψιν δύο σημαντικοί παράγο-
ντες. Πρώτος, ο παράγοντας που έχει ήδη αναφερθεί, η χρήση ΑΕΑ σώζει ανθρώπινες ζωές 
με μεγαλύτερο ποσοστό επιτυχίας από την απλή εφαρμογή ΚΑΑ. Δεύτερος (αλλά εξίσου 
σημαντικός) είναι ο παράγοντας «ασφάλεια του αρωγού» . Οι ΑΕΑ «στέλνουν» ανάλογα την 
περίπτωση, από 150 έως 360 joule ηλεκτρικής ενέργειας στον ασθενή μέσα σε λίγα χιλιοστά 
του δευτερολέπτου (National Safety Council, 2003), ο κίνδυνος για τον αρωγό είναι υπαρ-
κτός και η σωστή εκπαίδευση είναι ο μόνος τρόπος αποφυγής του.  

Η ρεαλιστική εκπαίδευση στην χρήση ΑΕΑ μπορεί να επιτευχτεί χάρη στους νέας τεχνολογί-
ας εκπαιδευτικούς ΑΕΑ οι οποίοι είναι εφοδιασμένοι με ΤΠΕ. Αυτοί μπορούν πια να συνδε-
θούν με το όλο σύστημα των προπλασμάτων που αναφέρθηκε παραπάνω, να επικοινωνούν 
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μαζί τους και να μεταφέρουν και τις δικές τους πληροφορίες στον υπολογιστή του εκπαι-
δευτή. Οι σύγχρονοι εκπαιδευτικοί ΑΕΑ δεν διαφέρουν σε κανένα σημείο από τους επιχει-
ρησιακούς παρά μόνο στο ότι δεν στέλνουν ρεύμα, η υπόλοιπη λειτουργία τους είναι ακρι-
βώς η ίδια. Καθοδηγούν τον εκπαιδευόμενο βήμα-βήμα στις ενέργειες που πρέπει να κάνει, 
διαθέτουν εικονογράφηση με τις ενέργειες αυτές και κάθε εικόνα εμφανίζεται στην οθόνη 
την κατάλληλη στιγμή. Ακόμη, διαθέτουν ηχογραφημένα κείμενα που «λένε» στον εκπαι-
δευόμενο τις ενέργειες αυτές αλλά και τον εμψυχώνουν. Ουσιαστικά το μηχάνημα «δεί-
χνει» και «λέει» ακριβώς το τι πρέπει να γίνει. Για τον λόγο αυτό η περίπτωση λάθους από 
την μεριά των εκπαιδευόμενων είναι ελάχιστη. Όσον αφορά στην περίπτωση λανθασμένης 
παροχής ρεύματος αυτή είναι μηδενική καθώς οι σύγχρονοι ΑΕΑ κάνουν καρδιογράφημα 
στο θύμα και μόνο αν ανιχνεύσουν προβληματική λειτουργία της καρδιάς προχωρούν στην 
παροχή ρεύματος (ο.π., 2003). Ο εκπαιδευτής από την μεριά του και σε αυτήν την περίπτω-
ση, έχει την δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά διαθέσιμα σενάρια και ο ΑΕΑ να 
καθοδηγεί κατάλληλα τους εκπαιδευόμενους. Έτσι τα σενάρια αυτά σε συνδυασμό με τις 
«αντιδράσεις» του προπλάσματος δημιουργούν ένα ελκυστικό περιβάλλον βιωματικής εκ-
παίδευσης.  

 Μέσα σε αυτό το περιβάλλον οι εκπαιδευόμενοι έχοντας ξεκάθαρες οδηγίες για το τι πρέ-
πει να κάνουν είναι σε θέση, έπειτα από λίγες ώρες εκπαίδευσης, να χρησιμοποιούν σωστά 
και με απόλυτη ασφάλεια τον ΑΕΑ. Η εμπιστοσύνη που αποκτούν στο μηχάνημα αλλά και 
στις γνώσεις τους είναι χαρακτηριστική και είναι αυτή που μπορεί να τους οδηγήσει να μην 
αδρανήσουν μπροστά σε ένα πραγματικό περιστατικό. 

Επίλογος 

 Επισυνάπτοντας όλα τα παραπάνω δεν θα πρέπει να διαφύγει της προσοχής η πρακτική 
χρησιμότητα αλλά και η ουσιαστική σημασία της χρήσης ΤΠΕ στην εκπαίδευση της ΚΑΑ, 
καθώς στόχος της όλης εκπαιδευτικής διαδικασίας είναι η προάσπιση της ανθρώπινης ζωής 
μέσω των πρώτων βοηθειών. Η παροχή ρεαλιστικής και άρτιας εκπαίδευσης σε υποψή-
φιους διασώστες, η οποία θα τους καταστήσει ικανούς να βοηθήσουν κάποιον συνάνθρω-
πο που τους έχει ανάγκη, αποτελεί ένα από τα σημαντικότερα μέσα επίτευξης του στόχου 
αυτού. Πολλές φορές λέγεται ότι μέσω τις εκπαίδευσης ενηλίκων δίνεται η δυνατότητα να 
αλλάξει μια ανθρώπινη ζωή, η διαπίστωση αυτή έχει ακόμη μεγαλύτερη ισχύ στο πεδίο της 
εκπαίδευσης πρώτων βοηθειών καθώς μέσα από αυτήν δίνεται η δυνατότητα να σωθεί μια 
ανθρώπινη ζωή. Με άλλα λόγια, θα μπορούσε να αναφερθεί συμπερασματικά ότι η χρήση 
ΤΠΕ στη συγκεκριμένη εκπαίδευση έχει άμεσο αντίκτυπο στην ζωή και την υγεία των αν-
θρώπων και για τον λόγο αυτό θα έπρεπε να χρησιμοποιείται σαν ένα ουσιαστικό εργαλείο 
μάθησης που δύσκολα μπορεί να αντικατασταθεί από κάποιο άλλο.  
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Περίληψη  

Από τα αρχαία χρόνια ως την ύστερη νεωτερικότητα, η παρουσία των ζώων στη ζωή μας 
είναι συνεχής. Η παιδαγωγική σχέση των ανθρώπων προς αυτά βρήκε την καλύτερη έκφρα-
σή της στους Αισώπειους μύθους. Μέσα σε αυτούς τα ζώα συμπεριφέρονται με αλληγορικό 
τρόπο. Οι χαρακτήρες τους συνδέονται με τις ανθρώπινες καταστάσεις και αποκτούν παι-
δαγωγικό χαρακτήρα. Στην εποχή μας, η ψηφιακή αφήγηση συνδυάζει την αλληλεπίδραση 
της χρήσης λόγου και ψηφιακών τεχνικών για την αναπαράσταση των στοιχείων μιας ιστο-
ρίας. Τα κυριότερα πλεονεκτήματά της είναι η διαδραστικότητα, το ελκυστικό περιβάλλον 
και η απόκτηση ψηφιακών δεξιοτήτων. Τα εργαλεία της επιτρέπουν στους μαθητές να δη-
μιουργήσουν τη δική τους ιστορία διαλέγοντας τους αγαπημένους τους μύθους. Οι εκπαι-
δευόμενοι επιλέγουν σκηνικά και αντικείμενα. Η ιστορία αποθηκεύεται με τη μορφή αλλη-
λεπιδραστικού βιβλίου. Αυτό μπορούν να το αποθηκεύσουν διαδικτυακά, να το διαβάσουν, 
να το τροποποιήσουν, να το εκτυπώσουν και να το μοιραστούν με φίλους τους. 

Λέξεις κλειδιά: Αισώπειοι μύθοι, ψηφιακή αφήγηση, δημιουργικότητα, γραμματισμός, 
power point, ομαδοσυνεργατικότητα  

Εισαγωγή 

Στην σύγχρονη σκέψη μύθος είναι οτιδήποτε στέκεται αντίθετα στην πραγματικότητα. Στις 
παραδοσιακές όμως κοινωνίες, οι μύθοι ήταν η βάση της κοινωνικής ζωής και κουλτούρας. 
Σε αυτές, οι μύθοι, αλλά και γενικότερα οι λαϊκές παραδόσεις, όχι μόνο ψυχαγωγούσαν 
αλλά μετέδιδαν στα νεαρά μέλη τους αξίες, γνώσεις, νοοτροπίες και πρακτικές με σκοπό να 
εξασφαλίσουν την ισορροπία, την αναπαραγωγή και τελικά τη βιωσιμότητά τους. Γι’ αυτές 
τις κοινωνίες ο μύθος «εκπροσωπούσε την απόλυτη αλήθεια γιατί ήταν ιερή ιστορία» (Eli-
ade, 1960:23). Ο μύθος ήταν πραγματικός και ιερός, γινόταν παράδειγμα και επαναλαμβά-
νονταν αφού «χρησιμοποιούνταν» (Τhury and Devinney 2005:4). Με άλλα λόγια ο μύθος 
ήταν η αληθινή ιστορία για την αρχή του ανθρώπινου χρόνου και «ένα πρότυπο για τις αν-
θρώπινες πράξεις» (Levi-Strauss, 1986:95). 

Οι μύθοι αποτελούν ιδιαίτερο τύπο αφήγησης με τη μορφή σύντομων ιστοριών. Σε αυτούς 
τα ζώα ή τα φυτά ανθρωποποιούνται ή εμφανίζουν ανθρώπινη συμπεριφορά. Η αφήγηση 
αυτή είναι επινοημένη και πλαστή ιστορία, η οποία εικονογραφεί το νόημα μιας αληθινής 
αφού συνδυάζει την αλήθεια με το ψέμα. Ως ένα ευρύ ορισμό του μύθου μπορούμε να ε-
ντάξουμε «κάθε λαϊκή φανταστική αφήγηση χωρίς την παρουσία των κανόνων της λογικής» 
(Ράπτης, 2008:138). Η ανθρώπινη αυτή δημιουργία αποδεσμευμένη από τη λογική, έδωσε 
απάντηση σε ερωτήματα τα οποία απασχόλησαν πολύ νωρίς τους ανθρώπους και ταυτό-
χρονα έδωσε νόημα στην ύπαρξή τους (Coupe, 2009). 

 

2262

__________________________________________________________________________________________________________ 
ISBN: 978-960-99435-6-7   Τα Πρακτικά του Συνεδρίου: "Η εκπαίδευση στην εποχή των Τ.Π.Ε."  Αθήνα, 22  &  23 Νοεμβρίου 2014



Από την άλλη μεριά, η αφηγηματική τέχνη είναι μια δύσκολη δεξιότητα, καθώς συνιστά έρ-
γο μέγιστης επικοινωνίας ανάμεσα στο παρελθόν και στο παρόν. Η ίδια αποτελεί μια από-
πειρα επαφής με την πολιτιστική κληρονομιά και τους ανθρώπους ενός τόπου. Οι μύθοι 
εντάσσονται σε αυτή αφού προσφέρονται κυρίως για διήγηση. Όλες οι μυθολογικές αφη-
γήσεις περικλείουν μηνύματα, τα οποία καθορίζονται από τις εκάστοτε συνθήκες. Ο σκοπός 
τους ήταν και παραμένει «κοινωνικός, ψυχαγωγικός και παιδευτικός» (Κοντάκος, 2003:175). 
Ο μυθοποιός λαμβάνεται ως άτομο δημιουργικό, με μεγάλη φαντασία και με ιδιαίτερη ικα-
νότητα να μυθοποιεί τα περιστατικά της ζωής. Ο ίδιος μιλάει συμβολικά με σκοπό την ενερ-
γοποίηση της φαντασίας των ακροατών του. Έργο του είναι η διδασκαλία και η προσπάθεια 
διαμόρφωσης συμπεριφορών και στάσεων ζωής (Κουλουμπή, 2005).  

Η ψηφιακή αφήγηση είναι μια σχετικά νέα μορφή τέχνης στην εποχή της ύστερης νεοτερι-
κότητας. Αυτή χρησιμοποιεί τη μουσική, την εικόνα, το βίντεο και την αφήγηση για τη δη-
μιουργία ιστοριών. Η εκπαιδευτική της σημασία είναι σημαντική γιατί παρέχει οφέλη στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων στο πλαίσιο του εκπαιδευ-
τικού συστήματος είναι δυνατή σε όλες τις εκπαιδευτικές βαθμίδες. Οι εκπαιδευτικοί όλων 
των επιπέδων μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν. Η εκπαιδευτική τους προσπάθεια έγκειται 
στο να προξενήσουν το ενδιαφέρον των μαθητών, την προσοχή τους και στο να τους δη-
μιουργήσουν κίνητρα. Επιπλέον να δώσουν έμφαση στο δημιουργικό τους ταλέντο. Παράλ-
ληλα με την ψηφιακή αφήγηση, οι μαθητές αναπτύσσουν επικοινωνιακές δεξιότητες, μα-
θαίνουν να εκφράζουν τις απόψεις τους, να δομούν τις αφηγήσεις και να γράφουν για ένα 
ακροατήριο. Με αυτό τον τρόπο αυξάνουν τις δεξιότητές τους και τις γνώσεις τους στη χρή-
ση των υπολογιστών, συνδυάζοντας ποικίλα πολυμέσα (Κοτρωνίδου και Τόζιου, 2011). 

Οι μύθοι των ζώων και η παιδαγωγική τους σημασία 

Τα ζώα είχαν προκαλέσει από τους πανάρχαιους χρόνους το ενδιαφέρον των ανθρώπων. Οι 
μύθοι που δημιούργησαν οι άνθρωποι πάνω σε αυτά αρχικά θα πρέπει να στηρίζονταν στο 
φόβο, στην λατρεία τους και μεταγενέστερα στην ανάγκη φυγής από την πολιτισμένη κοι-
νωνία. Για τον άνθρωπο της φύσης το ζώο θεωρήθηκε ο μεγάλος αδερφός, ο πρόγονος της 
φυλής και αργότερα ο προσφιλής σύντροφος στο παιχνίδι. Δεν είναι τυχαίο άλλωστε που 
και σήμερα πολλές οικογένειες έχουν ένα αγαπημένο κατοικίδιο. Οι μύθοι με ζώα είναι από 
τα παλιότερα είδη ιστοριών. Παρά το πέρασμα των αιώνων ο μύθος δεν απέβαλε τα αρχικά 
γνωρίσματά του που είναι ο «ανθρωπομορφισμός και η προσωποποιία» (Κατσαδώρος, 
2005:51).  

Πολλοί παιδαγωγοί έχουν ασχοληθεί με τους Αισώπειους μύθους εξαιτίας της διδακτικής 
τους αξίας και των συμβολισμών τους (Μερακλής, 1993:207). Οι Αισώπειοι μύθοι είναι 
σπουδές πάνω στους ανθρώπινους χαρακτήρες και στα καθημερινά τους προβλήματα. Τα 
ζώα, οι συνήθεις ήρωες των μύθων, έχουν συμβολική αξία και προβάλλονται ως αντιπρό-
σωποι των ανθρώπων. Αυτά κατέχουν τα χαρίσματα της λογικής και της ομιλίας. Γνωρίσμα-
τά τους αποτελούν οι ανθρώπινες αρετές ή τα ελαττώματά τους. Πίσω από τη συμβολική 
χρησιμοποίηση των ζώων αποκαλύπτονται οι ανθρώπινες σκέψεις, πράξεις, αρετές, αξίες ή 
τα ανθρώπινα πάθη στις μεταξύ τους διαπροσωπικές σχέσεις. Εκτός από τα ζώα, στους Αι-
σώπειους μύθους υπάρχουν και άλλοι πρωταγωνιστές όπως οι άνθρωποι, οι θεοί και άλλα 
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στοιχεία της υπαίθρου, όπου είναι και ο χώρος στον οποίο διαδραματίζονται (Χωρεάνθη, 
1987).  

Η διαχρονικότητα των Αισώπειων μύθων στηρίζεται στη φύση και στους κανόνες της. Μέσα 
σε αυτή υπάρχουν αδιαπραγμάτευτες αξίες, όπως η φιλία, η τιμιότητα, ο σεβασμός, η αγά-
πη, η ευγνωμοσύνη, η πίστη στον αγώνα της ζωής. Παράλληλα, απορρίπτονται ελαττώματα 
όπως ο κομπασμός, η ματαιοδοξία, η απληστία και η αχαριστία. Τα θετικά και αρνητικά 
στοιχεία αλληλοσυνδέονται έτσι ώστε να διατηρείται η ισορροπία. Η αξία τους έγκειται κυ-
ρίως στο ότι αποτέλεσαν ένα πολύ σημαντικό εργαλείο μετάδοσης ηθικών ιδεών και μηνυ-
μάτων (Ράπτη, 2011).  

Οι μύθοι του Αισώπου έχουν σκοπό να καταδείξουν τις «αδυναμίες των ανθρώπων» και 
όλοι τους σχεδόν τελειώνουν με ένα «ηθικό δίδαγμα» (Κατσαδώρος, 2005:52). Τα ηθικά 
διδάγματα των μύθων αφορούν κυρίως την καθημερινή ζωή των ανθρώπων και έχουν πρα-
κτική εφαρμογή. Από την αρχαιότητα, οι μύθοι του Αισώπου χρησιμοποιήθηκαν ευρέως σε 
διάφορες ρητορικές σχολές για την άσκηση των μαθητών στον γραπτό και προφορικό λόγο, 
εξαιτίας του σύντομου και ηθοπλαστικού τους μηνύματος. Το ενδιαφέρον προς τους μύ-
θους ως παιδαγωγικού μέσου χρησιμοποιήθηκε στην εκπαίδευση από παλαιά. Οι μύθοι 
διδάσκονταν με σκοπό την ηθική διαπαιδαγώγηση των παιδιών, αλλά και την ψυχαγωγία 
τους. Έτσι οι μύθοι έγιναν δεκτοί ως λογοτεχνικό είδος με «παιδαγωγική αξία» (Κοντάκος, 
2003:158). 

Κατά την άποψη του La Fontaine το να μπορεί κάποιος να κατανοεί τα ζώα συνεπάγεται ότι 
ο ίδιος μπορεί να κατανοεί «τον ίδιο του τον εαυτό» (Κατσαδώρος, 2005:60). Στην Ελλάδα 
οι Αισώπειοι μύθοι θεωρήθηκαν ένα ευχάριστο διδακτικό ανάγνωσμα αφού συνδύαζαν την 
ηθική διαπαιδαγώγηση με την γνωριμία της αρχαίας κληρονομιάς. Γενικότερα οι μύθοι των 
ζώων εντάχθηκαν στην σχολική διαδικασία με καθαρά ηθικοπαιδαγωγικό στόχο μέσα και 
έξω από τη σχολική τάξη. Παράλληλα αποτέλεσαν και αφετηρία για λογοτεχνικές διασκευές 
με σκοπό την τέρψη των αναγνωστών. Μέσα από την ιστορία τους, οι μύθοι των ζώων έ-
χουν εξυπηρετήσει πολλούς σκοπούς, διδάσκουν, πείθουν, σατιρίζουν, προκαλούν και ψυ-
χαγωγούν. Ακόμα και στην ψηφιακή εποχή μας παραμένουν ένα ευχάριστο ανάγνωσμα 
(Παπαντωνάκη, 2011). 

Η ψηφιακή αφήγηση  

Η αφήγηση (narrative) και η διήγηση ιστοριών (storytelling) από οικεία πρόσωπα είναι σύ-
νηθες φαινόμενο σε όλες τις ανθρώπινες κοινωνίες. Μέσα από αυτές διαχέονται «γνώσεις, 
στάσεις και αξίες» από γενιά σε γενιά (Ρούσσου, 2002:13). Επιπλέον, τα ίδια μπορεί να 
χρησιμοποιηθούν και ως ψυχαγωγικό μέσο αφού διεγείρουν τη φαντασία των ανθρώπων. 
Όλοι μας αναπτύσσουμε την ικανότητα αφήγησης με «μαθητεία» μέσα στην κοινωνία. Ειδι-
κότερα, η μυθοπλαστική αφήγηση είναι συνδεδεμένη με τη λογοτεχνία, αφού συστήνει έ-
ναν ολόκληρο καινούριο κόσμο προσώπων και καταστάσεων «από το μηδέν». Η σπουδαιό-
τητά της έχει αναγνωριστεί από την εκπαίδευση γιατί αποτελεί «πρωταρχικό μέσο διαπαι-
δαγώγησης» (Frazel, 2011:1).  
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Τα τελευταία χρόνια μετά την εισαγωγή των πολυμεσικών στοιχείων δημιουργήθηκε μια 
νέα μορφή αφήγησης, η ψηφιακή (Digital Storytelling). Ως ψηφιακή αφήγηση μπορούμε να 
ορίσουμε τον συνδυασμό της παραδοσιακής αφήγησης με διάφορα πολυμεσικά στοιχεία 
όπως οι εικόνες, ο ήχος ή το βίντεο. Σχεδόν όλες οι ψηφιακές ιστορίες συγκεντρώνουν μίγ-
ματα ψηφιακής γραφικής παράστασης, κειμένου, καταγραμμένης ακουστικής αφήγησης, 
βίντεο και μουσικής για να μας προσφέρουν πληροφορίες πάνω σε συγκεκριμένο θέμα. 
Όπως συμβαίνει με την παραδοσιακή αφήγηση, οι ψηφιακές ιστορίες περιστρέφονται γύρω 
από ένα επιλεγμένο θέμα και περιέχουν συχνά μια ιδιαίτερη άποψη. «Οι ιστορίες είναι ολι-
γόλεπτες και έχουν ποικίλες χρήσεις. Σε αυτές συμπεριλαμβάνονται η αφήγηση προσωπι-
κών ιστοριών, η εξιστόρηση ιστορικών γεγονότων, ή ακόμη και ως μέσα με σκοπό να ενημε-
ρώσουν ή να καθοδηγήσουν σε ένα συγκεκριμένο θέμα» (Robin, 2006:709). 

Η ψηφιακή αφήγηση αποτελεί εξέλιξη της απλής αφήγησης με τη χρήση πολυμεσικών και 
διαδραστικών στοιχείων. Η παραπάνω πρακτική προσφέρει πολλαπλά πλεονεκτήματα στην 
εκπαιδευτική διαδικασία. Μέσα από αυτή, οι μαθητές εξοικειώνονται στις Τεχνολογίες της 
Πληροφορίας και των Επικοινωνιών (ΤΠΕ). Ειδικότερα οι ψηφιακές αφηγήσεις αποτελούν: 
«α) ένα πρωτογενές κίνητρο για την εξοικείωση με τον σχεδιασμό και την παραγωγή πολυ-
μεσικών στοιχείων, β) ένα καινοτόμο εργαλείο για την μάθηση των διαφόρων γνωστικών 
αντικειμένων και γ) ένα πεδίο για την ανάπτυξη σύγχρονων ικανοτήτων όπως η συνεργασία, 
η επικοινωνία, η δημιουργικότητα και η καινοτομία» (Σεραφείμ και Φεσάκης, 2010:1559). 

Η παραγωγή και δημοσίευση ψηφιακού περιεχομένου αποτελεί στην εποχή μας βασικό 
εγγραμματισμό (Peppler & Kafai, 2007) μέρος του οποίου είναι και η ψηφιακή αφήγηση. Οι 
ψηφιακές αφηγήσεις μπορούν να αναρτηθούν σε ιστοσελίδες, ιστολόγια και αποθετήρια. 
Επιπλέον, αυτά μπορούν να γίνουν αντικείμενο συζήτησης και σχολιασμού επεκτείνοντας 
την εμβέλεια και τον χρόνο ζωής τους. Το γεγονός αυτό αποτελεί ένα ακόμη κίνητρο για 
τους μαθητές, οι οποίοι δημοσιεύουν ήδη σε διάφορα μέσα (π.χ. youtube) ψηφιακές αφη-
γήσεις με ποικίλη θεματολογία. 

Οι μύθοι του Αισώπου στην ψηφιακή εποχή 

Τα παιδιά από νωρίς έρχονται σε επαφή με τον κόσμο της αφήγησης ακούγοντας ή αφη-
γούμενα τα ίδια. Τις πρώτες αφηγήσεις ένα παιδί τις ακούει από τους οικείους του. Στην 
εκπαίδευση αυτό ενισχύεται από τους εκπαιδευτικούς. Ειδικότερα στο σχολείο οι μαθητές 
για να γνωρίσουν τη διαδικασία της αφήγησης χρειάζεται ο ίδιος ο εκπαιδευτικός να αφη-
γείται συχνά ιστορίες, να ενθαρρύνονται τα παιδιά να αναδιηγηθούν μία ιστορία που ά-
κουσαν, αλλά και να διηγηθούν μια δική τους ιστορία. Όταν ο ίδιος ο μαθητής γίνεται αφη-
γητής αναγκάζεται να εμπλουτίσει το λόγο του με σκοπό να αναπαράγει μια ιστορία 
(Τσιλιμένη, 2011).  

Όταν τα παιδιά προετοιμάζονται για τη δημιουργία μιας ιστορίας απαραίτητο πάντα είναι 
το αρχικό ερέθισμα. Οι διηγήσεις των μαθητών μπορεί να είναι ελεύθερες και άλλες φορές 
πάλι βοηθούμενες από τις εικόνες κάποιου βιβλίου. Αυτές οι αφηγήσεις μπορεί να κατα-
γράφονται με τη χρήση ψηφιακής συσκευής εγγραφής ήχου. Με αυτό τον τρόπο τα παιδιά 
θα μπορέσουν να ακούσουν πολλές φορές την ιστορία που διηγήθηκαν με σκοπό να βελ-
τιωθούν (Λάππας, 2011).  
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Η διδακτική των ΤΠΕ στην εκπαίδευση προσεγγίζεται στις μέρες μας ως αυτόνομο γνωστικό 
αντικείμενο και ως εργαλείο γνώσης που διαχέεται σε όλο το φάσμα του αναλυτικού προ-
γράμματος. Δηλαδή διδάσκονται ως μάθημα γενικών γνώσεων. Παράλληλα, εντάσσονται 
σε όλα τα γνωστικά αντικείμενα με ιδιαίτερη έμφαση στην καλλιέργεια δεξιοτήτων ψηφια-
κού γραμματισμού. Με τον όρο ψηφιακός γραμματισμός εννοούμε την ικανότητα του ατό-
μου να διαχειρίζεται την ψηφιακή τεχνολογία για να προσεγγίζει, να αξιολογεί και να δη-
μιουργεί πληροφορίες, «ώστε να συμμετέχει στην κοινωνία της γνώσης με σκοπό να ικανο-
ποιεί τις ανάγκες του» (Κοτρωνίδου και Τόζιου, 2011:15). 

Η δημιουργία ψηφιακών αφηγήσεων στο δημοτικό σχολείο είναι δυνατή σε όλες τις τάξεις. 
Οι εκπαιδευτικοί όλων των ειδικοτήτων μπορούν να τη χρησιμοποιήσουν με σκοπό τη δη-
μιουργία κινήτρων και την απόκτηση δεξιοτήτων των μαθητών. Για τη δημιουργία της ψη-
φιακής αφήγησης δεν είναι απαραίτητη η χρήση υψηλής τεχνολογίας, αλλά ούτε και ιδιαί-
τερες γνώσεις από τους εκπαιδευτικούς.  

Σύμφωνα με τον αμερικανό ειδικό Jakes τα βήματα που πρέπει να ακολουθηθούν για την 
δημιουργία μιας ψηφιακής αφήγησης είναι: α) το γράψιμο της ιστορίας, β) η δημιουργία 
του σεναρίου, γ) η δημιουργία του εικονογραφημένου σεναρίου, δ) η επιλογή και η προ-
σθήκη των κατάλληλων πολυμέσων, ε) η δημιουργία της ψηφιακής ιστορίας και στ) η κοι-
νοποίηση της ψηφιακής ιστορίας (Jakes, 2007).  

Επιπλέον, τα απαραίτητα εργαλεία για να δημιουργηθεί μια ψηφιακή ιστορία είναι: α) ο 
ηλεκτρονικός υπολογιστής, β) ο σαρωτής, γ) η ψηφιακή συσκευή εγγραφής ήχου, δ) το μι-
κρόφωνο και ε) η ψηφιακή φωτογραφική μηχανή. Τα συστήματα ψηφιακής αφήγησης είναι 
αυτά που επιτρέπουν στους μαθητές να αφηγηθούν ή να παρουσιάσουν ιστορίες με νέους 
τρόπους. Τα κυριότερα από αυτά είναι: α) power point, β) story mat, γ) story rooms, δ) my 
story maker, ε) kid pix στ) Sam, κ.α. 

Η Β΄ τάξη αφηγείται ψηφιακά  

Στην δημιουργία της τεχνικής της ψηφιακής αφήγησης έλαβε μέρος η μαθητική κοινότητα 
του τμήματος Β2 του 1ου Δημοτικού Σχολείου Πόρτο Ράφτη. Η τεχνική εφαρμόστηκε στην 
διδακτική ώρα της ευέλικτης ζώνης. Το μάθημα είχε ως αντικείμενο τους μύθους του Αισώ-
που. Παράλληλα με την προώθηση της φιλαναγνωσίας και της προφορικής επικοινωνίας 
μέσα από την ανάγνωση και αναδιήγηση των μύθων τέθηκαν και οι περαιτέρω παιδαγωγι-
κοί στόχοι: η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης διαμέσου της δραματοποίησης και το παιχνίδι 
ρόλων όπως και η προώθηση του γραμματισμού μέσα από τη σύνθεση ενός διαλόγου τον 
οποίο κλήθηκαν να δημιουργήσουν οι μαθητές. Επιπλέον, η όξυνση της ικανότητάς τους να 
χειρίζονται κριτικά και δημιουργικά την «πληθώρα των οπτικοακουστικών προϊόντων που 
αποτελούν αναπόσπαστο μέρος της καθημερινότητάς τους» (Τσαφταρίδης, 2011:81).  

Η προετοιμασία είχε διάρκεια δύο μήνες. Στο διάστημα αυτό οι μαθητές χωρίστηκαν ανά 
δύο σε ομάδες και κάθε ομάδα ανέλαβε να μελετήσει από ένα μύθο και να τον παρουσιά-
σει με αφήγηση ή με δραματοποίηση στην τάξη. Κατόπιν, οι ομάδες με τη βοήθεια του εκ-
παιδευτικού άρχισαν να μετατρέπουν το κείμενο του μύθου σε μικρά στιγμιότυπα και ζω-
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γράφισαν από τρεις εικόνες για κάθε μύθο. Τις εικόνες αυτές ο εκπαιδευτικός τις σάρωσε 
και τις αποθήκευσε. 

Όταν τελείωσε το στάδιο της προετοιμασίας, οι ομάδες κλήθηκαν από τον εκπαιδευτικό να 
περάσουν στην αίθουσα της πληροφορικής. Εκεί κάθε ομάδα άνοιξε από ένα power point. 
Στην πρώτη διαφάνεια πρόσθεσε τον τίτλο του μύθου. Στις επόμενες τρεις διαφάνειες προ-
στέθηκαν οι εικόνες των μύθων που είχαν ζωγραφίσει οι μαθητές. Τα μικρά στιγμιότυπα τα 
οποία είχε γράψει κάθε ομάδα μπήκαν μέσα σε συννεφάκια και τοποθετήθηκαν πάνω σε 
κάθε διαφάνεια. Η αφήγηση ηχογραφήθηκε σε ψηφιακή μορφή και προστέθηκε ο ήχος της 
πάνω σε κάθε διαφάνεια. Στο τέλος κάθε ομάδα σχεδίασε το φόντο της κάθε διαφάνειας 
χρησιμοποιώντας το εργαλείο σχεδιασμού tux paint με σκοπό να την εμπλουτίσουν και να 
την κάνουν ελκυστικότερη.  

Οι παιδαγωγικές αρχές που διέπουν τις παραπάνω τεχνικές ήταν: α) η αρχή της διερευνητι-
κής προσέγγισης της μάθησης και β) της ομαδικής συνεργασίας των μαθητών. Οι παραπά-
νω αρχές «αλλάζουν τον ρόλο των εκπαιδευτικών, τους μαθησιακούς ρόλους των μαθητών 
και καθιερώνουν νέες εκπαιδευτικές πρακτικές διερεύνησης και συνεργασίας» (Ματσαγ-
γούρας, 2011:9). Αναφορικά με το βαθμό καθοδήγησης του εκπαιδευτικού αυτός στηρίζο-
νταν στην ελεγχόμενη μορφή διερευνητικής μάθησης. Σε αυτή ο εκπαιδευτικός ορίζει τα 
ερωτήματα και τα ακριβή βήματα της διερεύνησης. Οι μαθητές ακολουθούν τους προτει-
νόμενους τρόπους και κάνουν συγκεκριμένες δράσεις για να επαληθεύσουν τη συγκεκριμέ-
νη αρχή. 

Σαν συμπεράσματα από την όλη διαδικασία μπορούμε να πούμε πως τα πλεονεκτήματα 
που αποκόμισαν οι μαθητές ήταν: α) γνώρισαν την ομαδοσυνεργατικότητα, β) έμαθαν να 
διηγούνται μικρές ιστορίες, γ) εμπλουτίστηκε το λεξιλόγιό τους και απέκτησαν καλύτερες 
τεχνικές στην έκφρασή τους, δ) ειδικότερα, σημαντική βελτίωση παρατηρήθηκε στους μα-
θητές που είχαν προβλήματα έκφρασης, ε) έμαθαν να βάζουν χρώμα στη φωνή τους ανά-
λογα με την ιστορία που αφηγούνταν και ανάλογα με την ιδιαίτερη πλευρά της κάθε ιστο-
ρίας, στ) ήρθαν σε επαφή με τις νέες τεχνολογίες και με την χρήση τους. Συγκεκριμένα έμα-
θαν να χρησιμοποιούν την εργαλειοθήκη της ζωγραφικής, την αποθήκευση και τα διάφορα 
λογισμικά. Τέλος, ζ) έμαθαν την τεχνική της αναζήτησης στο διαδίκτυο. Όλα τα παραπάνω 
θεωρούμε ότι τους έκαναν ωριμότερους με αποτέλεσμα την πλήρη εισαγωγή τους στον κό-
σμο της ψηφιακής εποχής.  
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Προγραμματιστικός αυτοσχεδιασμός ή κριτική πληροφορική κουλτούρα; 
Το παράδειγμα μιας καθημερινής «e-training suite» εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

Σαρρής Δημήτρης 
Εκπαιδευτικός Μουσικής, ΜΑ  

Υπεύθυνος Σχολικών Δραστηριοτήτων Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας 
sarris@sch.gr 

Περίληψη 

Κριτική ή λειτουργική θέση της πληροφορικής, στην εκπαίδευση (αλλά) και την εκπαίδευση 
εκπαιδευτικών; Αυτό θα μπορούσε να είναι το ερώτημα της εργασίας μας, αν δεν είχε ήδη 
συζητηθεί για πολλά χρόνια με τις αναφορές στον κριτικό χαρακτήρα της εκπαίδευσης να 
κυριαρχούν σε κάθε δόκιμο σχεδιασμό. Γι’ αυτό θα ασχοληθούμε με ένα επόμενο ζήτημα, 
εφαρμοσμένης πρακτικής. Στην εργασία μας θεωρείται δεδομένο ότι η πληροφορική στο-
χεύει στην καλλιέργεια των δεξιοτήτων (λειτουργική προσέγγιση) γι’ αυτό και προτείνεται η 
ενδυνάμωση της εισαγωγής της στην εκπαίδευση αναστοχαστικά και μεταγνωστικά (κριτική 
προσέγγιση). Για την κατανόηση της πρότασης αυτής εισάγουμε δύο σύγχρονες ιδέες: (α) ότι 
ο προγραμματισμός ως έννοια αφορά όλους μας και είναι η δίοδος για ουσιαστική, εποικο-
δομητική σχέση με την πληροφορική και (β) ότι υπάρχει μια ιδιαίτερη κουλτούρα για την 
πληροφορική (computing culture) της οποίας η κριτική προσέγγιση έχει πολλά να μας προ-
σφέρει στην επαφή μας με αυτή. Κλειδί για την πρώτη ιδέα θα είναι η έννοια του «προγραμ-
ματιστικού αυτοσχεδιασμού», που περιγράφει την πολυδιάστατη καθημερινή μας προσπά-
θεια να συντονίσουμε και να χρησιμοποιήσουμε τους πληροφορικούς πόρους που μας περι-
βάλλουν. Κλειδί για τη δεύτερη ιδέα είναι η «κριτική πληροφορική κουλτούρα», που περι-
γράφει την προσέγγιση της πληροφορικής όχι ως δεδομένη, ως ένα απρόσωπο «σύστημα», 
αλλά ως ένα έργο «από τον άνθρωπο για τον άνθρωπο», για το οποίο θα πρέπει όλοι να 
στοχεύουμε στην κατανόηση των πραγματικών επιδράσεων στον άνθρωπο και στην ποιοτι-
κότερη μορφοποίησή του. Η εφαρμοσμένη πρακτική που μελετάμε είναι μια «ακολουθία» 
(σουίτα – suite) λογισμικών, που διατίθενται ελεύθερα, και χρησιμοποιήθηκαν για τις Σχολι-
κές Δραστηριότητες των Εκπαιδευτικών στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Τα αποκαλούμε «e-
training suite», γιατί κύρια χαρακτηριστικά του εγχειρήματος είναι οι δυνατότητες εκπαίδευ-
σης με χαρακτήρα επιμόρφωσης, εξ αποστάσεως και ο συνδυασμός πολλών επιλογών. Θα 
αναφερθούμε σε ζητήματα θεωρητικά, αλλά και πρακτικά για όσους εκπαιδευτικούς λει-
τουργούς ή άλλους ενδιαφερόμενους θα δραστηριοποιηθούν σε ένα τέτοιο σχήμα. 

Λέξεις - κλειδιά: Σχολικές Δραστηριότητες, τηλεκπαίδευση, επιμόρφωση, εκπαίδευσης εκ-
παιδευτικών, εξ αποστάσεως, πληροφορική κουλτούρα.  

Εισαγωγικά: Είμαστε όλοι εκπαιδευόμενοι «αυτοσχέδιοι» προγραμματιστές 

Το «χτίσιμο» και η χρήση ενός υπολογιστή, είναι κάθε φορά μια μοναδική εμπειρία. Η «μο-
ναδικότητα» αναφέρεται εδώ κυριολεκτικά. Περιγράφει το γεγονός ότι από τη στιγμή που η 
άδεια από λογισμικά μνήμη (και ο άδειος (σκληρός ή άλλος) δίσκος) του υπολογιστή θα αρ-
χίσει να γεμίζει προγράμματα, με πρώτο το λειτουργικό σύστημα, οι επιλογές του λεγόμενου 
«χρήστη», ακόμα και για δημοφιλείς τύπους πανομοιότυπων προγραμμάτων, τελικά θα είναι 
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εξατομικευμένοι. Λίγο έως πολύ, κάθε συσκευή θα είναι ιδιαίτερη, μοναδική και ανεπανά-
ληπτη, όπως είναι οι προσωπικότητές μας, των οποίων οι υπολογιστές είναι «προέκταση» 
(McLuhan, 1990).  

Αν λοιπόν στόχος της εκπαίδευσης που παρέχουμε είναι πολίτες κριτικοί, δημιουργικοί, αυ-
τοδιαμορφούμενοι, αυτοεπιμορφούμενοι γνωστικά, δεν έχει νόημα να παρουσιάζουμε την 
πληροφορική ως μια ενιαία εμπειρία (experience) ομοιότροπης χρήσης λογισμικών, στα ο-
ποία οι χρήστες καλούνται να διαχειρίζονται «κουμπιά», εντολές και ρουτίνες, σαν να ήταν 
τα μόνα και κοινά για όλους εργαλεία που έχουν στη διάθεσή τους. Στη διδακτική πράξη, 
έχουμε τα μοναδικά πρόσωπα (faces) των εκπαιδευομένων, αλλά και τα μοναδικά 
«interfaces» των υπολογιστών. Θα μπορούσε αυτό το στοιχείο να διαφεύγει από μια κριτική, 
αναστοχαστική εκπαίδευση; 

Η στροφή των αναλυτικών προγραμμάτων ώστε να «προάγουν την αυτογνωσία, την αυτε-
νέργεια, την υπευθυνότητα, τη δημοκρατική συνείδηση, τη διαλεκτική ικανότητα, τη συνερ-
γατικότητα, τον σεβασμό στη διαφορετικότητα, την ανακαλυπτική μάθηση, την καλλιέργεια 
μεταγνωστικών δεξιοτήτων, την κριτική σκέψη, τη φαντασία, την αναζήτηση και αξιοποίηση 
πηγών, την ικανότητα για τη λήψη αποφάσεων, την ευαισθητοποίηση σε κοινωνικά θέματα, 
τις ανθρωπιστικές αρχές και αξίες» (Π.Ι. 2009:5), καταδεικνύει πως «όχι, δεν θα μπορούσε», 
αλλά αντίθετα θα ήταν δόκιμο να συνυπολογίσει αυτό το στοιχείο.  

Έχει παρατηρηθεί αυτή η μοναδικότητα της σχέσης μας με την πληροφορική; Τα τελευταία 
χρόνια όλο και περισσότερο καταγράφεται η «χαοτική» - όπως θα μπορούσε να ονομαστεί - 
σχέση μας με αυτήν, που συνεπάγεται «χαοτικές» καταστάσεις (Matthews, 2006) με πλη-
θώρα λογισμικών, που παρουσιάζουν ασυμφωνίες, διαφορές και ασυμβατότητες, που επι-
τείνουν τα «σφάλματα» και τις αστοχίες (faults) της πληροφορικής, μειώνοντας την «ανθρω-
ποκεντρικότητά» της (Dertouzos 2002:3-5:196-197). Στις πολλαπλές επιλογές μας, τα κριτή-
ρια είναι ασαφή, και φυσικά δε θα μπορούσαμε να τα ορίσουμε με σταθερότητα, μπροστά 
στις ραγδαίες εξελίξεις και την αύξηση δυνατοτήτων της πληροφορικής.  

Ισχύει, λοιπόν, αυτή η «χαοτική» κατάσταση στην εκπαίδευση; Ο λειτουργός της εκπαίδευ-
σης, που συναντά όλες τις μορφές αρχείων, κειμένου, εικόνας, ήχου, βίντεο και άλλα ειδικά 
αρχεία, βιώνει την κατάσταση αυτή ίσως διαφορετικά κι από έναν εξειδικευμένο προγραμ-
ματιστή, που δεν έχει αυτό το εύρος θεματικών δραστηριοτήτων σε καθημερινή βάση. Για 
τον εκπαιδευτικό, ωστόσο, η κριτική στάση απέναντι στο ατέλειωτο αυτό υλικό προς διαχεί-
ριση, είναι μέρος της δυναμικής του λειτουργήματός του, μέρος δηλαδή της εκπαιδευτικής 
διαδικασίας. Ο εκπαιδευτικός καλείται να δώσει λύσεις στις αποκλίνουσες σχέσεις των μα-
θητών με την τεχνολογία, να τονώσει την σχολική ψυχική υγεία εν μέσω παθογενειών που 
μπορεί να σχετίζονται με τη χρήση της τεχνολογίας, χωρίς βέβαια να είναι προγραμματιστής 
υπολογιστών. Κι όμως, κάθε μέλος της εκπαιδευτικής κοινότητας, γίνεται – όπως θα αναπτύ-
ξουμε παρακάτω – ενός είδους «προγραμματιστής». Για την ώρα, ας κρατήσουμε ότι η θέ-
λησή μας για μια κριτική πληροφορική εκπαίδευση μας οδηγεί αναπόφευκτα σε εκ νέου θε-
ωρήσεις, μας οδηγεί να ξανασκεφτούμε αναπλαισιωτικά, ποια θα πρέπει να είναι η στάση 
μας στο κομμάτι που η εκπαίδευση μας φέρνει σε επαφή με την ραγδαία εξελισσόμενη και 
τόσο καθοριστική πλέον για τον πολιτισμό μας πληροφορική τεχνολογία.  
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Σε αυτή τη διαδικασία αναπλαισίωσης σύμφωνα με την υπόθεση εργασίας μας η μοναδική 
σχέση κάθε προσώπου με το «πρόσωπο» της πληροφορικής (face – interface (ενδεικτικά για 
τη χρήση του όρου: Wikipedia, 2014α)) παίζει καθοριστικό ρόλο. Ποια στοιχεία της «εμπει-
ρίας» μας στην πληροφορική μπορούμε να λάβουμε υπ’ όψιν και να τα αξιοποιήσουμε στην 
εκπαίδευση; 

Πρώτα απ’ όλα ας αναλογιστούμε, αν πράγματι «είμαστε όλοι προγραμματιστές». Μια ση-
μαντική έννοια για τη συζήτησή μας, είναι η «προγραμματιστικότητα» (programmability) και 
απορρέει από το ευρύ και διαχρονικό νόημα των εργασιών προγραμματισμού. Η ευρεία έν-
νοια του προγραμματισμού, συμπεριλαμβάνει τις περιπτώσεις όπου ο χρήστης μπορεί να 
παρέμβει σε παραμέτρους του προγράμματος, κατά τον σχεδιασμό από τον αρχικό προγραμ-
ματιστή και να προβεί σε συνθέσεις λειτουργιών των λογισμικών, προκειμένου να επιτύχει 
τον στόχο του. Σε κάθε τι που χρησιμοποιούμε στον υπολογιστή μας υπάρχει προγραμματι-
στικότητα κάποιου βαθμού. Η άποψη ότι καθημερινά όλοι λίγο – πολύ συμμετέχουμε σε δια-
δικασίες προγραμματισμού δεν είναι καινούργια. 

Στο ιστολόγιό του, ο προγραμματιστής Frank Davis (2014) αναφέρει ότι «είμαστε όλοι προ-
γραμματιστές», καθώς παρατηρεί ότι προγραμματιστικές συνήθειες διατρέχουν την καθημε-
ρινότητά μας ασχέτως της παρουσίας ενός ηλεκτρονικού υπολογιστή. Άρθρο του περιοδικού 
Wired προσθέτει στη φράση χρονικό προσδιορισμό: «είμαστε όλοι προγραμματιστές 
(«coders») τώρα» και προσθέτει: «να γράφεις λογισμικό δεν θα έπρεπε να είναι για τους 
«μηχανικούς» (engineers, εννοείται υπολογιστών) – μπορεί να είναι εύκολο σαν την αλφα-
βήτα» (Thompson, 2010). Και μήπως η «αλφαβήτα» της ζωής μας δεν είναι δραστηριότητες 
προγραμματισμού; Μια συνταγή, οι «ομάδες» οδηγιών που καθημερινά ακούγονται στο σχο-
λείο, για μαθηματικές πράξεις, γλωσσική έκφραση και πολλά άλλα, δεν είναι παρά σημεία 
προγραμματισμού στην ίδια λογική με ό,τι συμβαίνει στο εσωτερικό ενός υπολογιστή.  

Δεν είναι του παρόντος να αναπτύξουμε τον τρόπο που συνδέεται ο προγραμματισμός με 
την καθημερινότητά μας και τη διδακτική. Απλά θα επισημάνουμε την επιμονή των ανθρώ-
πων της πληροφορικής ιδιαίτερα στις μέρες μας, γι’ αυτή τη σύζευξη. Πολλοί προγραμματι-
στές παρατηρούν ότι ακόμη και η καθαρή δημιουργία κώδικα (code) είναι πλέον περισσό-
τερο προσιτή από ποτέ στο μέσο χρήστη (NRP Stuff, 2014). Σε ένα συνεργατικό τόμο του MIT 
με τίτλο «How to Design Programs: An Introduction to Programming and Computing» οι συγ-
γραφείς (Felleisen κ.α., 2001:xx) υποστηρίζουν ξεκάθαρα την ιδέα της σύζευξης προγραμμα-
τισμού και εκπαίδευσης, αναπτύσσοντας μεταξύ άλλων ένα κεφάλαιο με τίτλο «Γιατί ο κα-
θένας θα έπρεπε να μαθαίνει να προγραμματίζει» (why everyone should learn to program). 
Εκεί αναφέρεται χαρακτηριστικά:  

«Η αξίωσή μας ότι ο καθένας προγραμματίζει ή θα έπρεπε να μαθαίνει να προγραμματίζει 
ίσως φαίνεται παράξενη, αν αναλογιστούμε ότι, εκ πρώτης όψεως, όλο και λιγότεροι άνθρω-
ποι φαίνεται να προγραμματίζουν στις μέρες μας. Αντ’ αυτού, η πλειοψηφία χρησιμοποιεί 
πακέτα εφαρμογών, τα οποία δε φαίνεται να απαιτούν κανενός είδους προγραμματισμό. Α-
κόμη και οι προγραμματιστές χρησιμοποιούν πακέτα δημιουργίας προγραμμάτων 
(«programm generators» packages), που δημιουργούν προγράμματα βάση - ας πούμε - κα-
νόνων εργασίας. Γιατί, λοιπόν, θα έπρεπε να μαθαίνει ο καθένας να προγραμματίζει;  
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Η απάντηση αποτελείται από δύο μέρη. Πρώτον, είναι όντως αλήθεια ότι οι παραδοσιακές 
μορφές προγραμματισμού είναι χρήσιμες για λίγους ανθρώπους. Όμως, προγραμματισμός, 
έτσι όπως εμείς οι δημιουργοί (προγραμμάτων) τον καταλαβαίνουμε, είναι χρήσιμος για τον 
καθένα: η διοικητική γραμματέας χρησιμοποιεί υπολογιστικά φύλλα, ακριβώς όπως ο προ-
γραμματιστής υψηλής τεχνολογίας. Με άλλα λόγια, έχουμε μια ευρύτερη έννοια του προ-
γραμματισμού κατά νου, από την παραδοσιακή. (...) Δεύτερον, διδάσκουμε τις αντιλήψεις 
μας για τον προγραμματισμό με μια τεχνολογία που βασίζεται στην "αρχή της ελάχιστης 
διείσδυσης και εμπλοκής" (minimal intrusion). Ως εκ τούτου, η δική μας έννοια για τον προ-
γραμματισμό διδάσκει δεξιότητες για την ανάλυση και επίλυση προβλημάτων, χωρίς επιβολή 
επιπλέον παραδοσιακών προγραμματιστικών συμβόλων και εργαλείων. 

Όσο κι αν οι απόψεις αυτές των προγραμματιστών φαίνονται να είναι μακριά από τις βασικές 
επίμονες ανάγκες της εκπαιδευτικής καθημερινότητας το εύρος των ειδικών επιστημόνων 
που τις υποστηρίζει μας οδηγεί σε προβληματισμό. Είμαστε όλοι όντως προγραμματιστές; Τι 
θα μπορούσε να γίνει στην εκπαίδευση; Οι Felleisen κ.α. προτείνουν (2001:xi): 

«Κανείς δεν μπορεί να προβλέψει τι είδους πακέτα εφαρμογών θα υπάρχουν πέντε ή δέκα 
χρόνια από τώρα. Ωστόσο, τα πακέτα των εφαρμογών θα εξακολουθούν να απαιτούν κάποια 
μορφή προγραμματισμού. Για να προετοιμάσουμε τους μαθητές για αυτά τα είδη των δρα-
στηριοτήτων προγραμματισμού, το σχολείο μπορεί είτε να τους παρωθήσει να μελετήσουν 
άλγεβρα, που είναι η μαθηματική θεμελίωση του προγραμματισμού, είτε να τους φέρει ενώ-
πιον κάποιας μορφής προγραμματισμού». 

Από τη μια υπάρχει η τεκμηριωμένη προτροπή να αξιοποιηθεί ο προγραμματισμός στην εκ-
παίδευση και από την άλλη, υπάρχουν πολλά σημεία που «θέλοντας και μη» προγραμματί-
ζουμε. Που συμβαίνει τελικά αυτό; Μερικές προτάσεις και έννοιες που απορρέουν από την 
προαναφερθείσα «μοναδικότητα» της σχέσης μας με την πληροφορική, ενώ παράλληλα α-
ποτελούν απαρχές «προγραμματιστικού αυτοσχεδιασμού», στην εκπαίδευση, αλλά και την 
καθημερινότητά μας, ούσες σε αλληλεπίδραση μεταξύ τους (εικόνα 1) αναφέρονται παρα-
κάτω. Είναι οι συνθήκες που μας καθιστούν όλους προγραμματιστές: 

(α) Οι δυνατότητες πρόσβασής μας (τεχνικές, οικονομικές, γεωγραφικές) σε λογισμικά μπο-
ρεί να ποικίλουν. 

(β) Καθένας μας είναι ένας «μοναδικός επισκέπτης» (τεχνικά συναντάται μάλιστα και ο όρος: 
«Unique Visitor» (Beasley 2013:32)) του διαδικτύου, από το οποίο αντλούμε τις πηγές και 
(κατά κανόνα) τα λογισμικά που συνθέτουν τα υπολογιστικά μας συστήματα. 

(γ) Καθένας μας διαμορφώνει δυναμικά το βαθμό «εξάρτησης» αλλά και παρέμβασης στα 
λογισμικά, που με τη σειρά τους μπορεί να έχουν «ανοιχτό» ή «κλειστό» σχεδιασμό, συνεπώς 
και διαφορετικό βαθμό «προγραμματιστικών» δυνατοτήτων. 

(δ) Χρησιμοποιώντας έναν άλλο υπολογιστή από το δικό μας, συναντούμε ένα διαφορετικά 
εξατομικευμένο περιβάλλον, στο οποίο καλούμαστε να προσαρμόσουμε τις δεξιότητές μας. 

(ε) Η τελική επιλογή και σύνθεση λογισμικών είναι διαφορετική για κάθε άτομο. 
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(στ) Ακόμη και τα ίδια τα λογισμικά μεταβάλλονται καθώς αναθεωρούνται και αναβαθμίζο-
νται διαρκώς, ώστε τελικά αλλάζει και η γνώση, οι δεξιότητες, η προσβασιμότητά μας. 

(ζ) Παρόλο που τα λογισμικά ενδέχεται να έχουν κοινά στοιχεία και εντολές στο οπτικοποιη-
μένο περιβάλλον τους, υπάρχουν στοιχεία τα οποία πρέπει να «ανακαλύψουμε» και να προ-
σαρμόσουμε τον τρόπο δράσης μας στη δική τους (προγραμματιστική) λογική. 

(η) Οι - κάθε κλίμακας - υπολογιστές μας (desktop, laptop, notebook, tablet, smartphone 
κ.λπ.), αποτελούν τελικά εξατομικευμένες και μοναδικές συσκευές. 

(θ) Οι ιστοσελίδες και οι ιστότοποι, όντας διαδικτυακά (Online) λογισμικά που χρησιμοποι-
ούμε, διαφοροποιούνται χρόνου καθώς αναβαθμίζονται και ενημερώνονται. 

(ι) Οι μορφές αρχείων που εισέρχονται στον υπολογιστή μας ποικίλουν ως προς τις μορφές, 
τις εκδόσεις και τις συμβατότητες και ίσως απαιτούν συγκεκριμένα λογισμικά. 

(ια) Από τον υπολογιστή μας εξέρχονται συγκεκριμένων τύπων αρχεία και δεδομένα. 

(ιβ) Στο τελικό στάδιο, τα περιφερειακά (π.χ. τύπος και ανάλυση οθόνης) διαφοροποιούν και 
μεταλλάσσουν το τελικό αποτέλεσμα των λογισμικών. 

 

 
Εικόνα 1 

Πως όμως είναι δυνατόν να είμαστε προγραμματιστές αν δεν έχουμε στο ελάχιστο σχετικές 
γνώσεις; Παρακάτω θα δούμε το ενδεχόμενο να είμαστε ήδη «αυτοσχέδιοι» προγραμματι-
στές, να προβαίνουμε δηλαδή σε έναν «προγραμματιστικό αυτοσχεδιασμό», μέσα από την 
άτυπη καθημερινή μάθηση και την βιωματική επαφή με τους υπολογιστές. Η έννοια του αυ-
τοσχεδιασμού (improvisation) ευρέως χρησιμοποιημένη στη μουσική (Bailey 1993) και τις τέ-
χνες γενικότερα, έχει εμπνεύσει με αυτόν τον τρόπο μελέτες για τον «αυτοσχεδιασμό» κατά 
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την εργασία μιας συλλογικότητας ή ενός ατόμου (Kamoche, κ.α. 2002:1). Ήδη από την προη-
γούμενη δεκαετία, ο αυτοσχεδιασμός είχε προσελκύσει το ενδιαφέρον των ερευνητών, κα-
θώς πολλοί είδαν σε αυτό τη δυνατότητα νέων ερμηνειών της «οργανωτικής δράσης» 
(organizational action), έως και των διαδικασιών «επιμόρφωσης επιμορφωτών» (Darling κ.α., 
2008). Ειδικότερα συνδέθηκε με τη διερεύνηση των παραγόντων που συμβάλλουν στη δη-
μιουργικότητα, την ανάπτυξη δομών, την καινοτομία. Γενικά είμαστε όλοι εξοικειωμένοι με 
την «αυτοσχεδιαστική συμπεριφορά» (improvisational behaviour) ιδιαίτερα στο χώρο των 
τεχνών, όμως αυτή η παρουσία του αυτοσχεδιασμού είναι μόνο η απαρχή για να κατανοή-
σουμε και άλλες δραστηριότητες της ζωής. Αν και οι μελέτες αυτές είναι σε αρχικό στάδιο, 
δείχνουν να προσφέρουν πολλά και να υπάρχουν ακόμη πολλά να ανακαλυφθούν (Kamoche, 
κ.α. 2002).  

Πως εννοούμε όμως εδώ τον «αυτοσχεδιασμό», στον προγραμματισμό; Οι σύγχρονες συν-
θήκες, συχνά δε μας αφήνουν χρονικά περιθώρια προκειμένου να βρούμε μια λύση (και να 
προβούμε σε κάποιον προγραμματισμό). Συνεπώς ο «αυτοσχεδιασμός» βρίσκεται στο επί-
πεδη της «δράσης στη στιγμή». Στον αντίποδα, όταν δημιουργείται ένα πλαίσιο – για παρά-
δειγμα – ένα σχέδιο μαθήματος ή ένα πρόγραμμα διδασκαλίας, έχουμε απλά «σχεδιασμό». 
Όμως ο σχεδιασμός είναι μια δράση μετατεθειμένη «στο μέλλον». Κύριοι παράγοντες εκδή-
λωσης του αυτοσχεδιασμού έναντι του σχεδιασμού κατά τον Kamoche (κ.α. 2002:28) είναι η 
«διαίσθηση» και ο «αυθορμητισμός». Μάλιστα, - πολύ κοντά στον χαρακτήρα της εκπαίδευ-
σης - ο Kamoche τοποθετεί το «όραμα» στο σημείο όπου η διαίσθηση είναι αυξημένη, αλλά 
λείπει ο αυθορμητισμός της άμεσης δραστηριοποίησης, ενώ όταν απλά ο αυθορμητισμός 
υπερτερεί, επιτυγχάνουμε σίγουρα τη διεκπεραίωση που επιθυμούμε, χωρίς απαραίτητα κά-
ποιο «όραμα». Σε μια «ενδιάμεση κατάσταση», είμαστε στα πρόθυρα του αυτοσχεδιασμού 
μέσα από ένα σενάριο που κάνουμε αλλά δεν το υλοποιούμε. Όλα αυτά, καθώς και τον «αυ-
τοσχεδιασμό» ως σύνθεση υψηλού βαθμού διαίσθησης και αυτοσχεδιασμού, περιγράφει η 
παρακάτω εικόνα (εικόνα 2) (Kamoche κ.α. 2002:29):  

  
Εικόνα 2 

Η άποψη αυτή για την «τοποθέτηση» (positioning) του «αυτοσχεδιασμού» στα πλαίσια της 
οργανωσιακής (organizational) δράσης, θα μπορούσε να συμβάλλει στην κατανόηση του 
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«προγραμματιστικού αυτοσχεδιασμού», όπως τον βιώνουμε στην εκπαιδευτικής πραγματι-
κότητα μέσα από μια εικόνα (εικόνα 3), που περιέχει τις απαραίτητες περιγραφές, με βάση 
την έννοια της «κουλτούρας» του αυτοσχεδιασμού αυτού, μια έννοια που θα αναπτύξουμε 
παρακάτω: 

 

 
Εικόνα 3 

Ωφελεί λοιπόν να μιλήσουμε για «προγραμματιστικό αυτοσχεδιασμό»; Γιατί όχι, αν με αυτό 
βάζουμε τις απαρχές να μετατρέψουμε την καθημερινή φαινομενικά χαοτική σχέση μας με 
τους υπολογιστές σε μια δημιουργική, κριτική εκπαιδευτική αλλά και επιμορφωτική διαδι-
κασία. Γιατί όχι, αν ο αυτοσχεδιασμός αποδεικνύεται έννοια κλειδί για να γίνει η εκπαίδευση 
δημιουργία με διαίσθηση και αυθορμητισμό, με άλλα λόγια με επίγνωση και πρωτοβουλία. 
Γιατί όχι, αν έμπρακτα παραδείγματα δείχνουν τα προτερήματα της «αυτοσχέδιας» πρακτι-
κής; 

Κριτική Πληροφορική Κουλτούρα, Εκπαίδευση και Εκπαίδευση Εκπαιδευτικών 

Η κουλτούρες της πληροφορικής και των νέων τεχνολογιών (ό,τι εδώ αποκαλούμε «πληρο-
φορική κουλτούρα») άρχισαν να συζητούνται έντονα λίγες δεκαετίες πριν σε όλο τον κόσμο 
(Ενδεικτικά: Leigh Star, 1996 - Castells, 1997 – Cubitt, 1998 ), με δοκιμιακά έργα και στην 
Ελληνόγλωσση βιβλιογραφία, (Ενδεικτικά: Postman, 1999 - Lévy, 1999 - Robins & Webster, 
2002). Ο όρος «κουλτούρα», που χρησιμοποιούμε εδώ, έχει μια προϊστορία «ασάφειας» ως 
προς το περιεχόμενό του (Cuche, 2001), η οποία επιτείνεται διαχρονικά κατά την απόδοσή 
της στην εγχώρια βιβλιογραφία (Αθανασόπουλος, 1990). Αυτό όμως δεν εμπόδισε τις κοινω-
νικές επιστήμες να τον αξιοποιήσουν, πραγματοποιώντας μια «πολιτισμική στροφή» 
(cultural turn) σε πολλούς κλάδους (Bonnell & Hunt, 1999). Συνέβαλε έτσι στην κατανόηση 
πολλών πολιτισμικών «συστημάτων» (Γκιζέλης, 1980), που δεν είναι παρά συστημάτων ι-
δεών μιας συλλογικότητας, δυναμικών και σε αλληλεπίδραση (Williams, 1994), οι συχνά α-
κουστές πλέον «κουλτούρες» της καθημερινότητας. 

Η πληροφορική κουλτούρα είναι ένα τέτοιο σύνολο ιδεών σε δυναμική διάδραση μεταξύ 
τους και καταγράφεται καθημερινά με μεγάλο εύρος θεματικών (ενδεικτικά για τις μέρες 
μας: Wikipedia 2014β). Εξακολουθεί να απασχολεί και σήμερα την επιστημονική κοινότητα 
(Ishida, 2010). Το σύστημα ιδεών που αφορά στην πληροφορική, λοιπόν, το αποκαλούμε 
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«πληροφορική κουλτούρα». Περιλαμβάνει ένα εύρος σχετικών όρων, που την περιγράφουν, 
όπως «computing culture» (Brinkman & Sanders 2013) «computer culture» (Rose, 2003) και 
«computational culture» (Fuller κ.α. 2011).  

Στα πλαίσια της συζήτησης της κουλτούρας αυτής σημαντικοί άνθρωποι της πληροφορικής 
συνέβαλαν με τα κείμενά τους ώστε οι υπολογιστές να μη θεωρούνται «ανεξερεύνητα κου-
τιά», εκπρόσωποι μιας απροσδιόριστης λογικής, στην οποία πρέπει να προσαρμοστούν όλες 
μας οι δραστηριότητες. Μας τους περιγράφουν ως έργα της δημιουργικότητας των ανθρώ-
πων, που (πρέπει να) βρίσκονται υπό την κρίση μας, κατά πόσο εξυπηρετούν τον άνθρωπο, 
ώστε να βελτιωθούν και να εισέλθουν ακόμη πιο εύστοχα στη ζωή μας (Ενδεικτικά: Dertouzos 
1997, 2002, Negreponte, 1995, Berners-Lee 2000, Papert, 1980). 

Ο έντονος αναστοχαστικός χαρακτήρας της συζήτησης αυτής οδηγεί σε μια «κριτική στάση», 
απέναντι στην πληροφορική. Με την έννοια της «κριτικής» εννοούμε την δυνατότητα θεώ-
ρησης των πραγμάτων «σε μηδενική βάση», αναζητώντας «τι πιστεύουν ότι επιτυγχάνουν οι 
άνθρωποι» και «τι πραγματικά επιτυγχάνουν». Αυτή η σύγχρονη «κριτική προσέγγιση», α-
πόρροια κυρίως των θεωριών του «κριτικού γραμματισμού» (Baynham, 2002), έχει σαφή 
συγγένεια με την σύγχρονη και λίγο παλαιότερη «κριτική παιδαγωγική» (Τσουρέκης, 
1987:68). Όταν οι ιδέες αυτές εμφανίζονται στην εκπαιδευτική καθημερινότητα ως μέρος 
των διδακτικών στόχων και πρακτικών μιλάμε για την «κριτική πληροφορική κουλτούρα» 
στην εκπαίδευση.  

Συνδέοντας την κριτική πληροφορική κουλτούρα με την εκπαιδευτική πραγματικότητα του 
καθημερινού «προγραμματιστικού αυτοσχεδιασμού», που έχουμε αναπτύξει γίνεται σαφές 
ότι η εκπαίδευση έχει τη συγκριτική δυνατότητα αλλά και σκοπό να καλλιεργήσει με τον 
πλέον γόνιμο τρόπο τη σχέση μας με την πληροφορική. Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών 
είναι «πεδίο δόξης λαμπρόν», για την ανάπτυξη της κριτικής πληροφορικής κουλτούρας, ως 
την ιδανική οδό στα αδιέξοδα και τις δυσλειτουργίες της σχέσης μας με την πληροφορική. Οι 
επιμορφώσεις, η ανάπτυξη σχολικών δραστηριοτήτων, η δι-εκπαιδευτική και δια-σχολική ε-
πικοινωνία στα πλαίσια δημιουργικής και βιωματικής εκπαίδευσης, είναι σημεία σχετικών 
δυνατοτήτων στην εκπαίδευση. Παρακάτω θα ολοκληρώσουμε την παρουσίαση όλων των 
προαναφερθέντων με ένα συγκεκριμένο παράδειγμα.  

Το παράδειγμα μιας καθημερινής «e-training suite» εκπαίδευσης εκπαιδευτικών 

H «ακολουθία» (suite) για επιμόρφωση εξ αποστάσεως (e-training) που θα παρουσιάσουμε 
παρακάτω λειτούργησε δοκιμαστικά στην αρχή και σε πλήρη ανάπτυξη στη συνέχεια το διά-
στημα 2012-2014, στη μορφή που θα την παρουσιάσουμε εδώ και είναι σε ανάπτυξη για τη 
χρονιά 2014-2015 (Δ. Π. Ε. Μεσσηνίας, 2014). Ένα σύνολο λογισμικών που διατίθενται στο 
διαδίκτυο με περισσότερο ή λιγότερο δυνατότητες παρέμβασης, εγκαταστάθηκαν στο Πα-
νελλήνιο Σχολικό Δίκτυο. Η σύνδεση με το Π.Σ.Δ. δίνει τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες 
εκπαιδευτικούς να βλέπουν στην πράξη δυνατότητες που και οι ίδιοι έχουν, μιας και τα χα-
ρακτηριστικά συμμετοχής στο Π.Σ.Δ. είναι κοινά για όλους. Στην εικόνα 4 παρατίθεται η σύν-
θεση της «e-training suite» αυτής στο τέλος του έτους 2013-2014. Σε παρένθεση βρίσκονται 
οι συγκεκριμένες εφαρμογές, όταν έχουν ονομασία και ακολουθεί ο σύνδεσμος (link) στο 
διαδίκτυο. 
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Εικόνα 4 

Στο παραπάνω σχήμα, βασικά στοιχεία της σύγχρονης πληροφορική ζωής, όπως τα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης (social media), το «σημαντικό» (semantic) δίκτυο (web 2.0), η σύγχρονη 
και ασύγχρονη επικοινωνία, το «cloud computing» αλλά και πιο «παραδοσιακά» στοιχεία, 
όπως η δημιουργία ιστοσελίδας, η διαχείριση δυναμικής ιστοσελίδας, ιστολογίου και ηλε-
κτρονικού ταχυδρομείου, γίνονται «από εκπαιδευτικό προς εκπαιδευτικό» (teacher to 
teacher – T2T). Σε όλα τα στάδια δημιουργίας και διαχείρισης της «σουίτας», ο δημιουργός 
και ο χρήστης είναι εκπαιδευτικός με δυνητικά αντιστρέψιμους ρόλους. Αυτή θα μπορούσε 
να είναι η «βάση» μιας κριτικής πληροφορικής κουλτούρας.  

Τι σημαίνει πρακτικά αυτό; ότι ακόμη και η ενασχόληση (εγγραφή, δημιουργία λογαριασμού, 
διαχείριση δυνατοτήτων λογαριασμού κ.λπ.) αποτελεί μια εκ των πραγμάτων «επιμόρ-
φωση», πριν καν αρχίσει η «επιμόρφωση». Έτσι, υπάρχει όλο το χρονικό περιθώριο να συζη-
τηθούν κριτικά πολλά θέματα και με όλους. Σε ένα επόμενο στάδιο αυτή η «κριτική πληρο-
φορική κουλτούρα» εισάγεται από τον εκπαιδευτικό στα διδακτικά του μέσα.  

Που υπάρχει ο «προγραμματιστικός αυτοσχεδιασμός» στο παράδειγμά μας; Είναι προφανές 
ότι όλες αυτές οι πληροφορικές δυνατότητες μαθαίνονται με αυτομόρφωση ή από την πρα-
κτική ενασχόληση που απορρέει από κάποια επιμόρφωση. Όπως και στην αρχή είδαμε, ού-
τως ή άλλως για να δημιουργήσουμε αυτή την «σουίτα» αυτοσχεδιάσαμε. Χρησιμοποιήσαμε 
τα τρέχοντα διαθέσιμα εργαλεία τις τρέχουσες δυνατότητές μας στο διαδίκτυο, τις τρέχουσες 
δεξιότητές μας. Αν υπάρχει επίγνωση (διαίσθηση) η πρωτοβουλία (αυθορμητισμός), όπως 
είδαμε, έχουμε αυθεντική αυτοσχεδιαστική πρακτική. Αυτό σημαίνει, επιπλέον, ότι δαπανή-
θηκε χρόνος για να δοκιμαστούν ομοειδή πληροφορικά εργαλεία, να αναπτυχθεί η δεξιότητα 
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αναζήτησής τους στο διαδίκτυο, να «στηθούν» οι εφαρμογές, και όποτε μετέπειτα χρειαζό-
ταν να αντικατασταθούν αν τελικά υπήρχε κάτι πιο χρήσιμο να εφαρμοστεί. Παράλληλα υ-
πήρχε η καίρια υποστήριξη (helpdesk) του Πανελληνίου Σχολικού Δικτύου.  

Ζητήματα Κριτικής Πληροφορικής Κουλτούρας στην Εκπαίδευση  
και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών 

 
Εικόνα 5 

Μέσα από την πρακτική αυτή καταγράφεται ένα σύμπλεγμα αναγκών και τρόπων ικανοποί-
ησής τους σε επίπεδο «εκπαίδευσης εκπαιδευτικών», που εμπειρικά έχουν συνοψιστεί στα 
εξής ζητήματα, όπως φαίνονται και στην εικόνα 5: 

(α) Ανάπτυξη της «Εκπαιδευτικός προς Εκπαιδευτικό» (Teacher to Teacher – T2T) επικοινω-
νίας ως ενισχυμένη μορφή επιστημονικής επικοινωνίας και «αλληλοδιδακτικής». 

(β) Επίγνωση και αξιοποίηση της «άτυπης επιμόρφωσης» που συντελείται με την καθημερινή 
τριβή μας με την πληροφορική τεχνολογία. 

(γ) «Αναστοχαστικότητα» πάνω σε μαθησιακά αντικείμενα («Αναστοχαστική μάθηση») σχε-
τικών επιμορφώσεων πληροφορικής στις οποίες έχει συμμετάσχει ο εκπαιδευτικός. 

(δ) Πολλαπλασιαστικότητα στις αποκτούμενες γνώσεις (θα μπορούσαμε να την αποκαλέ-
σουμε «γνωστική πολλαπλασιαστικότητα») μέσα από τον χαρακτήρα κριτικής «μελέτης πε-
ρίπτωσης» που αποκτούν οι γνώσεις ώστε να έχουν πολλές εφαρμογές. 

(ε) Βίωμα της έννοιας της «προσβασιμότητας» και της δυνατότητα (και δυνητικότητα) «ισό-
τιμης συμμετοχής» στις ψηφιακές κοινότητες, για την κατανόηση των κοινωνικών φαινομέ-
νων, και των φαινομένων πολιτειότητας (citizenship) που διαμορφώνουν οι Τ. Π. Ε. 

(στ) Ανάδειξη και αποτίμηση των πρακτικών ωφελειών και δυσχερειών των ψηφιακών υπο-
δομών, από θέματα τεχνικά, γεωγραφικά, προϋπολογιστικά, χρονικούς περιορισμούς κ.λπ. 

(ζ) Διαδραστικότητα με τον επιμορφωτή που εξασφαλίζει επιμόρφωση «κατ’ απαίτηση» (on 
demand), βασισμένη στις καθημερινές ανάγκες και δυνατότητες της σχολικής ζωής. 
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(η) Κριτική κατανόηση της μετάβασης από το web 1.0 στο web 2.0, με χαρακτηριστικές εφαρ-
μογές όπως τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (social media), τις βάσεις δεδομένων συγκεκρι-
μένων θεματικών (photo galleries, library systems), τη διαχείριση των δυναμικών στοιχείων 
των ιστοσελίδων (tags/ετικέτες, λέξεις κλειδιά, τρόποι αναζήτησης κ.λπ.). 

(θ) Ουσιαστική διασύνδεση με κοινότητες και εκπαιδευτικούς από όλη την επικράτεια (και 
τη γη), που διευρύνει τις δυνατότητες εξεύρεσης πηγών από άλλα περιβάλλοντα. 

Επιλογικά: Δυνατότητες και Προοπτικές 

Η αναγκαιότητα για αποτελεσματική χρήση των λογισμικών και ο περιορισμένος χρόνος, 
μπροστά σε πολλές απαιτήσεις, είναι δυνατό να μας κάνει να αμελήσουμε το βαθύτερο ε-
κείνο γνωστικό κομμάτι, χάρη στο οποίο κατανοούμε κριτικά «τι κάνουμε», «τι είναι πραγ-
ματικά αυτό που βιώνουμε» εμείς ατομικά αλλά και σαν σύνολο, όταν χρησιμοποιούμε την 
πληροφορική. Έτσι, καθημερινή εμπειρία και βιώματα δεν παίρνουν την πραγματική τους 
θέση στη σχέση μας με αυτή. Ο προβληματισμός αυτός εμφανίζεται στη σχολική ζωή όταν 
στοχεύουμε στον αυριανό κριτικό πολίτη, τον ενεργό και δημιουργικό άνθρωπο που περι-
γράφεται από τα σύγχρονα αναλυτικά προγράμματα. Μπορεί να εισαχθεί στην εκπαίδευση 
των εκπαιδευτικών, ώστε να αξιοποιηθεί μια δυνατότητα κριτικής σκέψης που υπάρχει κατ’ 
εξοχήν στην εκπαίδευση. 

Η προοπτική αυτή μας οδηγεί σε μια δόκιμη εισαγωγή τεχνολογιών στην εκπαίδευση και στην 
εκπαίδευση εκπαιδευτικών, όπου ενδυναμώνεται η επίγνωση του πολιτισμικού, κοινωνικού, 
γνωστικού χαρακτήρα των εργαλείων αυτών. Επαυξάνει τη δημιουργικότητα και απεγκλωβί-
ζει τη σκέψη και τη φαντασία, προς όφελος όλων. Και, βέβαια, ενισχύει τις μαθησιακές δια-
δικασίες και το εκπαιδευτικό έργο, διαχρονικές, πανανθρώπινης αξίας γνώσεις.  

Ο κόσμος της πληροφορικής μας παρέχει σε αφθονία – θα λέγαμε – τα ερεθίσματα, αρκεί να 
ανταποκριθούμε στο αναστοχαστικό αυτό κάλεσμα. Έτσι ο καθημερινός «προγραμματιστικός 
αυτοσχεδιασμός» μας, από δυσχέρεια θα μετατραπεί σε υλικό εκπαίδευσης, η σύνδεσή μας 
με το χώρο της πληροφορικής θα είναι σύνδεση «ζωής», αντί αποσπασματικών, χρηστικών 
προσεγγίσεων.  

Ποιες δυνατότητες, όμως, έχουμε στην πράξη για τις διαδικασίες αυτές; Στην εργασία μας 
αναφέρθηκε μια πρώτη ενδεικτική βιβλιογραφία, η οποία μπορεί – μέσα από τα κείμενα 
αυτά – να διευθυνθεί, καθώς οι συγγραφείς κάνουν εταιροαναφορές. Από το «σώμα» αυτό 
μπορούν να αναπηδήσουν ιδέες, επιχειρήματα, μεθοδολογικές αναλύσεις, προσεγγίσεις, για 
χρήση σε κάθε μορφής εκπαίδευση για την πληροφορική. Στη συνέχεια, μπορεί να γίνει απ’ 
ευθείας σύνδεση με την καθημερινή εμπειρία, στην «τάξη» ή το «αμφιθέατρο». Η ενθάρ-
ρυνση για ανάπτυξη πληροφορικών εργαλείων και χρήση λογισμικών, είναι δόκιμο να συνο-
δεύεται από τις κατάλληλες επεξηγήσεις, ώστε να γίνεται κατανοητή – ας πούμε – ιστορικά 
η σχέση εκπαίδευσης και πληροφορικής, να τοποθετείται σε διαχρονική βάση, με ενσυναί-
σθηση της μεταβατικής περιόδου που διανύουμε. Όπως φάνηκε υπάρχουν ήδη ιδέες για να 
εντοπίσουμε πότε στην καθημερινότητά μας γινόμαστε «προγραμματιστές», καθημερινές 
σχολικές δραστηριότητες, παραδείγματα που θα μας δώσουν μια άλλη οπτική της καθημερι-
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νής πληροφορικής εμπειρίας. Η παρούσα εργασία προσπάθησε να εντοπίσει και να απαριθ-
μήσει σημεία σε διάφορα στάδια της συλλογιστικής αυτής, που προκύπτουν από την πραγ-
ματική εμπειρία. Οι δυνατότητες για την ανάπτυξη ενός τέτοιου κομματιού στην εκπαίδευση 
είναι πολλές, ριζώνουν βαθιά στο μέλλον, ενώ το αρχικό ζητούμενο έχει διατυπωθεί και ε-
δραιωθεί ήδη στα αναλυτικά προγράμματα, στο παρελθόν. 
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Περίληψη 
 
Το κείμενο αυτό επιχειρεί να παρουσιάσει, να ορίσει αλλά και να εξετάσει πολύπλευρα την 
έννοια της μάθησης με τη χρήση φορητών συσκευών, handheld devices, mobile devices.  Η 
μάθηση με τη χρήση των συσκευών αυτών αποτελεί μια καινοτόμα προσπάθεια διεύρυν-
σης και ανάπτυξης της γνώσης στην εκπαίδευση. Στη σημερινή σύγχρονη, έντονα ανταγωνι-
στική εποχή της διαρκούς μετακίνησης πληθυσμών, πτώσης συνόρων αλλά και εμφάνισης 
νέων πολύμορφων μαθησιακών και διδακτικών αναγκών, γεννάται μια έντονη απαίτηση για 
δια βίου μάθηση καθώς και για την ανάπτυξη ικανοτήτων και δεξιοτήτων των μαθητών σε 
μια αέναη προσπάθεια για ομαλή, απρόσκοπτη και παραγωγική ένταξή τους στο κοινωνικό 
σύνολο. Σημαντικό ρόλο στη χρήση της μορφής αυτής εκπαίδευσης παίζει το κατάλληλο 
παιδαγωγικό μοντέλο μάθησης, διδασκαλίας αλλά και αξιολόγησης που θα αποτελέσει επι-
τυχή επιλογή.  Εξετάζονται λοιπόν τα εργαλεία, τα μοντέλα, οι δυνατότητες, χρήσεις, καθώς 
και τα σχέδια διδασκαλίας αλλά και αξιολόγησης. Επιπλέον και τα εκπαιδευτικά σενάρια με 
το συγκεκριμένο είδος μάθησης.  Η χρήση των τεχνολογιών αυτών έχει αποδειχθεί ότι ελ-
κύει το ενδιαφέρον των μαθητών και συμβάλλει στην αύξηση του ενδιαφέροντος και των 
γνώσεων μέσα από ένα αυθεντικό, ελκυστικό και σύγχρονο περιβάλλον διδασκαλίας και 
μάθησης. 
 

Εισαγωγή 
 
Κατά τα τελευταία χρόνια στην Ελλάδα καθώς και περισσότερα στο εξωτερικό γίνεται πολύς 
λόγος για τη "φορητή μάθηση", το λεγόμενο "mobile learning". Στην Αμερική, σε χώρες της 
Δυτικής Ευρώπης, αλλά και σε άλλα μέρη του κόσμου το  mobile learning έχει αρχίσει να 
εντάσσεται οργανικά στις διαδικασίες μάθησης εντός και εκτός σχολείου και τα αποτελέ-
σματα των εφαρμογών  αυτών καταγράφονται ως θετικά. Στην Ελλάδα παρακολουθούμε 
τις σχετικές εξελίξεις και συζητήσεις με δισταγμό, αδιαφορία ή άγνοια. Κάποιοι δαιμονο-
ποιούν τις φορητές συσκευές ως εκπαιδευτικά εργαλεία, ενώ άλλοι ταυτίζουν τη φορητή 
μάθηση με την εξ αποστάσεως εκπαίδευση. Όπως, συμβαίνει συχνά στη χώρα μας, αλλά 
και σε άλλες χώρες, ο νέος όρος "mobile learning", προκαλεί την αντανακλαστική αντίδραση 
του εκπαιδευτικού, ο οποίος θέλει να θωρακίσει το χώρο και τον χρόνο του αρκούμενος 
στα δοκιμασμένα και επιτυχημένα παραδοσιακά μοντέλα διδασκαλίας, τα οποία εξελίσσο-
νται κατά προτίμηση εντός του σχολικού περιβάλλοντος.  

Με τις δυνατότητες που προσφέρει η σύγχρονη τεχνολογία, η μάθηση έχει πλέον υπερβεί 
την έννοια του χώρου και συνεπώς αποτελεί διά βίου διαδικασία η οποία εξελίσσεται ο-
ποιαδήποτε στιγμή του 24ώρου, χωρίς οριοθετημένο χρόνο. Η αντίληψη ότι περιμένουμε 
να μάθουμε τα πάντα από το σχολείο ή από ένα βιβλίο είναι σήμερα άτοπη. Πλέον έχουμε 
ήδη μεταβεί από το βιβλίο ως μέσο μάθησης στην οθόνη ως μέσο μάθησης και ανάπτυξης 
της γνώσης. Η εικονογνώση είναι πλέον κάτι που έχει εισέλθει στον εκπαιδευτικό χώρο. 
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Αυτή η επανάσταση και σημαντική αλλαγή στον εκπαιδευτικό τομέα είναι κάτι που θα πα-
ραμείνει και θα εμπλουτίζεται συνεχώς με νέες δυνατότητες, πηγές γνώσεων και πληροφο-
ρίες. Μαθαίνουμε στο σχολείο, μαθαίνουμε απ' τα βιβλία, αλλά μαθαίνουμε -και μάλιστα 
με πηγαίο ενδιαφέρον και με τρόπο προσαρμοσμένο στο μαθησιακό προφίλ μας- και από 
άλλες πολλαπλές πηγές και τρόπους που προσφέρουν οι τεχνολογίες της πληροφορίας και 
της επικοινωνίας. Στο πλαίσιο αυτό είναι σκόπιμο να εξοικειωθούμε με την έννοια της φο-
ρητής μάθησης και να αρχίσουμε να σκεφτόμαστε πώς θα μπορούσαμε να την αξιοποιή-
σουμε για τη βελτίωση του μαθησιακού αποτελέσματος. Μια πρώτη γνωριμία θα μπορού-
σε να γίνει από τον ορισμό του Mobile Learning. 

Η Φορητή Μάθηση 

Ο όρος  φορητή μάθηση αφορά μάθηση διαφόρων γνωστικών αντικειμένων του σχολικού 
προγράμματος με τη χρήση και αξιοποίηση συγκεκριμένων μοντέλων φορητών συσκευών 
που υποστηρίζουν δυνατότητες ανάπτυξης μάθησης σε σχολικό περιβάλλον και όχι μόνο.  
Κατά τους Roschelle, 2003; Trifonova and Roncheti, 2004; Liang et al. 2005: Με τον όρο κι-
νητή μάθηση αναφέρουμε τη διαμοίραση μαθητικού περιεχομένου με κινητές συσκευές 
όπως τηλέφωνα ή ηλεκτρονικές ταμπλέτες. Γενικότερα κινητή μάθηση αποτελεί κάθε μορ-
φή μάθησης μέσω μικρών αυτόνομων συσκευών που μπορούν να συνοδεύουν τους χρή-
στες παντού και πάντα. Η κινητή μάθηση επίσης δεν αφορά την πλατφόρμα και τις λειτουρ-
γίες όσο το διαφοροποιημένο πλαίσιο εργασίας, επικοινωνίας και συνεργασίας και λέγο-
ντας διαφοροποιημένο εννοούμε τις πολλές εφαρμογές-σενάρια  της κινητής μάθησης ό-
πως το να περιδιαβούμε σε μια γειτονιά μελετώντας τον χάρτη και τα σημεία ενδιαφέρο-
ντος μέχρι το να ελέγχουμε τα συστατικά ενός προϊόντος στο σούπερ μάρκετ μέσω των bar-
codes, να διαβάζουμε άρθρα και να παίζουμε παιχνίδια.  

Οι Roschelle & Pea χρησιμοποιούν τον όρο WILDs (Wireless Internet Learning Devices – 
Ασύρματες Δικτυακές Συσκευές Μάθησης) για να περιγράψουν τις υπάρχουσες και μελλο-
ντικές εφαρμογές της κινητής μάθησης, και αναφέρουν χαρακτηριστικά, (Roschelle & Pea, 
2002): 

 επαύξηση του φυσικού χώρου με ψηφιακές πληροφορίες 

 δυνατότητα αναπαράστασης τόσο του φυσικού όσο και του σημειολογικού χώρου 

 σύνθεση και οργάνωση των ατομικών και ομαδικών συνεισφορών των μαθητών 

 αλλαγή του παραδοσιακού ρόλου του δασκάλου 

 η εκπαιδευτική δραστηριότητα γίνεται αντικείμενο μελέτης 

Το κινητό τηλέφωνο είναι μια μοναδική συσκευή που περιλαμβάνει τις ακόλουθες συσκευ-
ές μαζί: 
Τηλέφωνο, Υπολογιστής, Δικτυακή σύνδεση, Ήχος/Βίντεο με δυνατότητα αναπαραγωγής 
και εγγραφής, Σύστημα Θεσιθεσίας μέσω χαρτών (GPS), Προβολή ζωντανής τηλεόρασης και 
ραδιοφώνου από όλον τον κόσμο, Παιχνίδια, Πολυαισθητήρες π.χ. ήχου, ταχύτητας, χρω-
μάτων και εμποδίων. Όταν σκεφτόμαστε για την μάθηση μέσω κινητών συσκευών σκεφτό-
μαστε τη μάθηση μέσω αυτών των δυνατοτήτων.  
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Τελικώς πως μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τις δυνατότητες των κινητών συσκευών για 
την ενίσχυση των μαθησιακών αποτελεσμάτων; Ποια από αυτές τις δυνατότητες θα με εν-
διέφερε τους μαθητές; Ποιος τρόπος σύνδεσης θα επιτρέψει την καλύτερη εκμάθηση; Ποια 
οδηγία μέθοδοι και στρατηγικές υποστήριξης θα βοηθήσουν τους μαθητές να είναι πιο πα-
ραγωγικοί; Ποιο περιεχόμενο / υλικό είναι ήδη έτοιμο και σε χρήση, που θα μπορούσε να 
κάνει ευκολότερη την πρόσβαση μέσω κινητών συσκευών; Χρειαζόμαστε να ψηφιοποιή-
σουμε / μετασχηματίσουμε / και προσαρμόσουμε το εκπαιδευτικού περιεχόμενο; Όλες αυ-
τές οι ερωτήσεις ζητούν άμεσα απαντήσεις για την απρόσκοπτη και επιτυχή εφαρμογή της 
μεθόδου στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία. 

Η μάθηση με τη χρήση φορητών συσκευών θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική, Peter 
Lonsdale, Chris Baber and Mike Sharples, 2003 από την άποψη ότι είναι εύκολα προσβάσιμη 
και παρέχει άμεση ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών για ένα μεγάλο εύρος θεμάτων 
διαρκώς εμπλουτιζόμενο, είναι συνεργατική, η ανταλλαγή εργασιών γίνεται σχεδόν άμεσα 
με την ηλεκτρονική μεταφορά των αρχείων και δεδομένων και παρέχει τη δυνατότητα άμε-
σης ανατροφοδότησης, και παροχής σχολίων και συμβουλών. Μπορεί να αντικαταστήσει 
ογκώδη βιβλία με την ηλεκτρονική διάθεση συγκεκριμένων, επιλεγμένων ενοτήτων προς 
μάθηση, κατανόηση και επεξεργασία, κατάλληλων για το γνωστικό αντικείμενο και το επί-
πεδο των μαθητών. Επιπλέον το είδος αυτό της μάθησης ελκύει το ενδιαφέρον των μαθη-
τών και θεωρείται ευχάριστη ενασχόληση αλλά και ελκυστικό περιβάλλον μάθησης, σύμ-
φωνα με πρόσφατες έρευνες, Nyiri, K. (2003),  Trifonova A., Ronchetti M., 2004.  Εξαιτίας 
αυτών των δεδομένων μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εκπαίδευση για μια εποικοδομητική 
και παραγωγική γνωστική και μαθησιακή διαδικασία. 

Παιδαγωγική 

Ένα επιτυχημένο μοντέλο παιδαγωγικής στην εφαρμογή της κινητής μάθησης αποτελεί το 
μοντέλο ταξινόμησης του Bloom, 1956.  Η ταξινόμηση κατά τον Bloom, αναγνωρίζει 5 επί-
πεδα μάθησης.  Ξεκινώντας από τη βάση και την ‘επιφανειακή μάθηση’ (surface learning) 
και προχωρώντας προς την κορυφή και τη βαθειά μάθηση, (deep learning).  Με την εφαρ-
μογή της κινητής μάθησης ο μαθητής ξεκινά από τα χαμηλά προσπαθώντας να αποκτήσει 
τη γνώση και σιγά σιγά ανεβαίνει προς την κορυφή κατακτώντας τη γνώση μέσα από τα 
διαφορετικά επίπεδα μάθησης.  Με τη χρήση της κινητής μάθησης, ο μαθητής παρακινείται 
ενεργά, του κεντρίζεται το ενδιαφέρον και συμμετέχει στην διαδικασία δημιουργίας, ανα-
θεώρησης, ανάλυσης και κριτικής του θέματος με το οποίο ασχολείται.  Σαν αποτέλεσμα 
εμπλέκεται συμμετοχικά και δημιουργικά σε μια διαδικασία καρποφόρα που θα τον οδη-
γήσει σε βαθιά γνώση του αντικειμένου μέσα από μια δυναμική μάθηση, ‘dynamic 
learning’.  Αρκετές γνωστές θεωρίες βρίσκουν εφαρμογή στην κινητή μάθηση όπως οι πα-
ρακάτω: 

Συμπεριφορισμός: 

Η μάθηση θεωρείται ότι διευκολύνεται μέσω της ενίσχυσης της σύνδεσης μεταξύ ενός συ-
γκεκριμένου ερεθίσματος και αντίδρασης (εξάσκηση και ανατροφοδότηση). 
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Μελέτες Περίπτωσης 
Κινητά τηλέφωνα για την εκμάθηση γλωσσών 

Οι μαθητές λαμβάνουν συχνά μηνύματα με το λεξιλόγιο και το υλικό αναθεώρησης μέσω 
κινητών τηλεφώνων που χρησιμοποιούν μηνύματα κειμένου SMS. Τα κινητά τηλέφωνα με 
τις  online υπηρεσίες επιτρέπουν στους μαθητές να έχουν πρόσβαση σε ερωτήσεις πολλα-
πλής επιλογής και απαντήσεις, καθώς και πρακτικές ασκήσεις. 

Η χρήση κινητών συσκευών  παρουσιάζει διδακτικό υλικό / περιεχόμενο με συγκεκριμένες 
ερωτήσεις (ερέθισμα), με σκοπό να λάβει απαντήσεις από τους εκπαιδευόμενους (απάντη-
ση), και να παρέχει την κατάλληλη ανατροφοδότηση (ενίσχυση) - παρέχουν δραστηριότητες 
«εξάσκηση και ανατροφοδότηση»,  

Οι Κινητές συσκευές επιτρέπουν στους μαθητές να επανεξετάσουν, να ακούσουν και να 
ασκηθούν στην ομιλία, και την παροχή υπηρεσιών, όπως η μετάφραση, το κουίζ και ζωντα-
νή συζήτηση (Stanford Learning Lab). Yuen, S.C.Y., & Wang, S. Υ. (2004). M-learning: Κινητι-
κότητα στη μάθηση. Πρακτικά elearn 2004. 

Κονστρουκτιβισμός 

Εποικοδομητική μάθηση είναι μια ενεργητική διαδικασία κατά την οποία οι μαθητές κατα-
σκευάζουν νέες ιδέες ή έννοιες με βάση τις τρέχουσες και προηγούμενες γνώσεις τους 
(Bruner, 1966).   Μέσα σε ένα πλαίσιο οι εκπαιδευτικοί πρέπει να ενθαρρύνουν τους μαθη-
τές να ανακαλύψουν τις αρχές για τον εαυτό τους. Για να μετατραπούν οι μαθητές από πα-
θητικοί δέκτες των πληροφοριών σε ενεργοί κατασκευαστές της γνώσης πρέπει να τους δο-
θεί ένα περιβάλλον στο οποίο να συμμετέχουν στη διαδικασία της μάθησης, με τα κατάλ-
ληλα εργαλεία. 

Οι κινητές συσκευές προσφέρουν μια μοναδική ευκαιρία για τους μαθητές να ενσωματω-
θούν σε ένα ρεαλιστικό πλαίσιο, την ίδια στιγμή που έχουν πρόσβαση σε εργαλεία υποστή-
ριξης. Κάθε μαθητής φέρει μια συσκευή δικτύου που του επιτρέπει να γίνει μέρος του δυ-
ναμικού συστήματος μάθησης. 

 

Εμπλαισιωμένη Μάθηση 

Η (Lave et al., 1991) υποστηρίζει ότι η μάθηση δεν είναι απλώς η απόκτηση γνώσεων από 
τους μαθητές , αλλά αντ 'αυτού μια διαδικασία κοινωνικής συμμετοχής.  Οι Brown et al 
(1989) τονίζουν επίσης την ιδέα της γνωστικής μαθητείας όπου οι εκπαιδευτικοί (οι ειδικοί) 
λειτουργούν παράλληλα με τους μαθητές (οι μαθητευόμενοι) για να δημιουργήσουν κατα-
στάσεις όπου οι μαθητές μπορούν να αρχίσουν να εργάζονται για τα προβλήματα, ακόμη 
και πριν  να τα κατανοήσουν πλήρως. Η εμπλαισιωμένη μάθηση απαιτεί γνώσεις που 
πρέπει να παρουσιάζονται σε αυθεντικά περιβάλλοντα που οι μαθητές θα συμμετάσχουν 
σε μια κοινότητα πρακτικής και μάθησης. 
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Κινητές συσκευές για την εκμάθηση των φυσικών επιστημών: χρησιμοποιήστε PDA για να 
υποστηρίξει μελέτες πεδίου, π.χ. λαμβάνοντας σημειώσεις με παρατηρήσεις, λήψη φωτο-
γραφιών, ρωτώντας σε δικτυωμένη βάση δεδομένων, συγκρίνετε δεδομένα, κλπ. 

Μάθηση Μέσω  Επίλυσης Προβλήματος 

Problem-based learning (PBL) (Koschmann et al 1996) στοχεύει στην ανάπτυξη δεξιοτήτων 
κριτικής σκέψης των μαθητών, δίνοντάς τους ένα ασαφή πρόβλημα που είναι αντιπροσω-
πευτικό του τι θα αντιμετωπίσουν ως εν ενεργεία επαγγελματίες.  

Καθ 'όλη τη διαδικασία της εξερεύνησης ενός προβλήματος, οι μαθητές ενθαρρύνονται να 
εντοπίσουν τους τομείς της γνώσης που θα χρειαστούν για να κατανοήσουν το πρόβλημα. Η 
ομάδα συλλέγει αυτά τα ζητήματα γνώσης, μαζί με τα στοιχεία, παραδοχές και τα σχέδια 
για το μέλλον της έρευνας με οργανωμένη μέθοδο, η οποία μπορεί να διευκολυνθεί με κοι-
νόχρηστες πηγές πληροφόρησης (π.χ. φυσικό ή ηλεκτρονικό πίνακα), χρησιμοποιεί τις πλη-
ροφορίες που συλλέγονται για να αναπτύξει ένα σχέδιο για την μελέτη και επίλυση του 
προβλήματος, την ιδεοθύελλα, τον προβληματισμό, την  επίγνωση και την αναθεώρηση. 

Επίγνωση του Περιβάλλοντος 

Ευαισθητοποίηση πλαισίου σημαίνει συλλογή πληροφοριών από το περιβάλλον για να πα-
ρέχει μία μέτρηση του τι συμβαίνει ανάμεσα στον χρήστη και τη συσκευή. Δραστηριότητες 
και περιεχόμενο που είναι ιδιαίτερα σημαντικά σε αυτό το περιβάλλον μπορεί στη συνέχεια 
να διατεθούν προς μελέτη και χρήση 

Οι κινητές συσκευές είναι ιδιαίτερα κατάλληλες με την χρήση εφαρμογών με περιβαλλοντι-
κή επίγνωση, γιατί μἐσω αυτών μπορεί ο μαθητής να βασιστεί στην αναγνώριση και επί-
γνωση αυτών των καταστάσεων για την ενίσχυση της μαθησιακής δραστηριότητας. Οι κινη-
τές συσκευές, με τις εφαρμογές αυτές μπορούν να υποστηρίξουν τους μαθητές επιτρέπο-
ντας τους να διατηρήσουν την προσοχή τους προσφέροντας την κατάλληλη βοήθεια όταν 
απαιτείται. 

Μελέτες Περίπτωσης: Μουσείο και γκαλερί πολυμέσων: παρέχουν πρόσθετες πληροφορίες 
σχετικά με τα εκθέματα με βάση τη θέση του επισκέπτη στο εσωτερικό τους. Podcasts  Νέα/ 
θέματα που σχετίζονται με το αντικείμενο, σχόλια βιβλία / περιοδικά / ταινίες, επεξήγηση 
των βασικών εννοιών / ορολογίες, βασικές πληροφορίες σχετικά με το θέμα, συνδέσμους 
για να κάνουν ευρύτερα κατανοητά  τα ερωτήματα οι μαθητές. (University of Leicester, 
University of Gloucestershire & Πανεπιστημίου Kingston, Πανεπιστήμιο Duke, του Πανεπι-
στημίου της Ουάσιγκτον Mary, Πανεπιστήμιο Charles Sturt) MOBIlearn. 

Η Κοινωνικοπολιτισμική Θεωρία της Μάθησης 

Η κοινωνικοπολιτισμική θεωρία της μάθησης θεωρεί ότι η μάθηση λαμβάνει χώρα σε ένα 
κοινωνικό πλαίσιο (Rogers, 2003), και η διαμόρφωση και την αναδιαμὀρφωση των εννοιών, 
δεν χρειάζεται κατ 'ανάγκη να λάβει χώρα μόνο στο επίπεδο του ατόμου, αλλά ότι είναι 
συλλογική εργασία της ομάδας που μοιράζονται με συνομηλίκους μπορεί να είναι ένας ι-
σχυρός τρόπος αντιμετώπισης των λαθεμένων αντιλήψεων ενός ατόμου (προκαταλήψεις), 
συμβάλλοντας στην ανάγκη αναδιάρθρωσης των γνωστικών σχημάτων του. Έτσι, η εκμάθη-
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ση γίνεται αντιληπτή ως επικοινωνία, δεδομένου ότι είναι σχετική με το περιεχόμενο. Φυ-
σικά, η επικοινωνία δεν περιορίζεται μόνο μεταξύ συμμαθητών . Μπορεί να περιλαμβάνει 
εκπαιδευτικούς, ειδικούς, έμπειρους συναδέλφους, φίλους κ.α. 

Το κινητό περιβάλλον μάθησης μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στη διαδικασία αυτή. Με 
τη διευκόλυνση της ταχείας πρόσβασης σε άλλους χρήστες οποιαδήποτε στιγμή / οπουδή-
ποτε, με την ανταλλαγή περιεχομένου, τη γνώση, την εμπειρία και τα σχόλια, οι μαθητές 
μπορούν να αναπτύξουν «κοινότητες πρακτικής» (Wenger, McDermott και Snyder, 2002), 
καθώς και άτυπες ομάδες συζήτησης, όπως και όταν που απαιτούνται για τη βελτιστοποίη-
ση των διαδικασιών της μάθησης. 

Συνεργατική Μάθηση 

Τόσο οι δυνατότητες των κινητών συσκευών όσο και το ευρύ πλαίσιο χρήσης τους συμβάλ-
λουν στην τάση να ενισχυθεί η συνεργασία. Οι κινητές συσκευές μπορούν εύκολα να επι-
κοινωνούν με άλλες συσκευές του ίδιου ή παρόμοιου τύπου, που επιτρέπει στους εκπαι-
δευόμενους να μοιραστούν τα δεδομένα, τα αρχεία και τα μηνύματα. Μπορούν επίσης να 
συνδεθούν με ένα κοινόχρηστο δίκτυο δεδομένων, ενισχύοντας περαιτέρω τις δυνατότητες 
για επικοινωνία. Οι συσκευές αυτές επίσης χρησιμοποιούνται συνήθως σε μια ομάδα εργα-
σίας, και έτσι οι αλληλεπιδράσεις και η συνεργασία τείνει να λάβει χώρα όχι μόνο μέσω των 
συσκευών, αλλά και μεταξύ αυτών. 

Επικοινωνιακή Μάθηση 

Θεωρία συνομιλίας (Pask, 1976) περιγράφει τη μάθηση μέσα από τις συνομιλίες μεταξύ των 
διαφόρων συστημάτων γνώσης. Η μάθηση είναι μια συνεχής συνομιλία με τον εξωτερικό 
κόσμο και προϊόντα αυτής, καθώς επίσης και με άλλους μαθητές και καθηγητές. Η πιο επι-
τυχημένη μάθηση συντελείται όταν ο μαθητής έχει τον έλεγχο της δραστηριότητας, είναι σε 
θέση να δοκιμάσει τις ιδέες μέσα από την εκτέλεση πειραμάτων, να κάνει ερωτήσεις, να 
συνεργαστεί με άλλους ανθρώπους, να αναζητήσει νέες γνώσεις, και να σχεδιάσει νέες 
δράσεις. 

Τα πιο συναρπαστικό παραδείγματα επικοινωνιακής μάθησης συμβαίνουν όταν η κινητή 
τεχνολογία χρησιμοποιείται για να παρέχει έναν κοινόχρηστο χώρο συνομιλίας. Η Αποτελε-
σματική μάθηση λαμβάνει χώρα όταν οι άνθρωποι μπορούν να συνομιλούν μεταξύ τους, με 
την υποβολή ερωτημάτων και την ανταλλαγή  των περιγραφών τους για τον κόσμο. 

Μια συσκευή κινητής μάθησης μπορεί να βοηθήσει την επικοινωνιακή μάθηση με την εν-
σωμάτωση  της περιγραφικής μάθησης σε διάφορες περιοχές, όπως για παράδειγμα με την 
πραγματοποίηση των γνωστικών συνδέσεων μεταξύ των εκθεμάτων σε ένα μουσείο, αλλά 
και διατηρώντας τα αποτελέσματα της μελέτης για μεταγενέστερη ανάκτηση και προβλη-
ματισμό. 

Θεωρία Δραστηριοτήτων 

Η θεωρία δραστηριότητας βασίζεται στο έργο του Vygotsky (1987) και είναι ένας τρόπος 
μάθησης που χρησιμοποιεί τρία χαρακτηριστικά - περιλαμβάνει ένα υποκείμενο (ο μαθη-
τής), ένα αντικείμενο (το έργο ή δραστηριότητα) και τα εργαλεία ή τους διαμεσολαβητές 
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αποτελεσμάτων και εργασιών. Κεντρικό δόγμα της είναι ότι η ανθρώπινη συμπεριφορά 
βρίσκεται μέσα σε ένα κοινωνικό πλαίσιο που επηρεάζει τις δράσεις. Οι έννοιες των ενερ-
γειών καθορίζονται από τους κανόνες της κοινότητάς ενώ ο καταμερισμός της εργασίας ε-
ντός της κοινότητας επηρεάζει τους τρόπους με τους οποίους μπορούμε να συμπεριφερό-
μαστε. 

Η έμφαση που δίνει η Θεωρία Δραστηριότητας για τα εργαλεία, συμπεριλαμβανομένων 
των εργαλείων υπολογιστή που βασίζονται κυρίως στον τρόπο παρουσίασης των δραστη-
ριοτήτων είναι πολύ χρήσιμη. Αυτό μετατοπίζει την προσοχή μας από απλά την αλληλεπί-
δραση μεταξύ υπολογιστή στην κυρίως δραστηριότητα ως γνωστικό σύνολο. Η Θεωρία 
δραστηριότητα ς είναι ένας παραγωγικός τρόπος για να αξιολογήσει ο μαθητής και ο δά-
σκαλος μαθησιακά περιβάλλοντα που είναι πλούσια σε τεχνολογία όπως οι κινητές συ-
σκευές και οι δυνατότητες που παρέχουν. 

Σενάρια 

Υπάρχουν πολλές δυνατότητες αξιοποίησης της κινητής μάθησης. Παρακάτω παρουσιάζο-
νται κάποιες ενδεικτικές προτάσεις εφαρμογής στην εκπαίδευση. 

1.  Χρήση Text / SMS:  Η χρήση SMS έχει καθιερωθεί στις ζωές των σπουδαστών αλλά έχει 
ακόμα έναν ουσιαστικό αντίκτυπο στην εκπαίδευση. Οι μαθητές μπορούν να υιοθετήσουν 
εφαρμογές τύπου διαχείρισης - παραδείγματος χάριν τα sms να υπενθυμίζουν στους μαθη-
τές πότε μπορούν και πρέπει να παραδώσουν μια εργασία αλλά και για τη διαθεσιμότητα 
κειμένων και πηγών.  Επίσης μπορούν να λειτουργήσουν ως μια μορφή κουίζ γνώσεων αλ-
λά και γνωστικού συναγωνισμού μεταξύ ομάδων ή και ατόμων σε συγκεκριμένα γνωστικά 
αντικείμενα ή θεματικές ενότητες. 

2.  Χρήση Mobile Internet-GPS:  Η χρήση του Διαδικτύου σε ένα τηλέφωνο ή ένα PDA μπο-
ρεί να είναι μια αποθαρρυντική εμπειρία - για να μην αναφέρουμε και δαπανηρή. Υπάρ-
χουν συγκεκριμένα θέματα όπως ποιος πληρώνει για την πρόσβαση, πόσο κοστίζει και αν 
θα αποτελέσει αντικείμενο αποδεκτής χρήσης με τη μη πρόσβαση σε αμφιλεγόμενους Ιστό-
τοπους αλλά και χωρίς το φόβο των κακόβουλων λογισμικών.  Πλάνο εργασίας:  Αναζήτηση 
ιστορικών πηγών και πληροφοριών για ένα ιστορικό γεγονός ή μια τοποθεσία.  Με τη χρήση 
του λογισμικού γεωγραφικής πλοήγησης, (GPS), οι μαθητές εντοπίζουν στο χάρτη μια συ-
γκεκριμένη τοποθεσία αλλά και υπολογίζουν την απόσταση από τον τόπο τους.  Έπειτα ερ-
γαζόμενοι σε ομάδες ή και ατομικά ανακαλύπτουν στο Διαδίκτυο ιστορικές πληροφορίες 
για την συγκεκριμένη τοποθεσία ή και κάποιο ιστορικό γεγονός που συντελέστηκε εκεί.  
Π.χ. Η μάχη των Θερμοπυλών.  Κατόπιν συντάσσουν ένα κείμενο με τα στοιχεία που ανέσυ-
ραν από το Διαδίκτυο για τη συγκεκριμένη περιοχή και το ιστορικό γεγονός και τα παρου-
σιάζουν στην τάξη αλλά και το σχολείο.  Σίγουρα η πλοήγηση από μια φορητή συσκευή α-
ποτελεί μια τελείως διαφορετική εμπειρία σε σχέση με την οθόνη ενός υπολογιστή.  Ήδη 
αρκετές Ιστοσελίδες διαρκώς αυξανόμενες υποστηρίζουν και σχεδιασμό για πλοήγηση από 
φορητή συσκευή , αλλά και το λογισμικό  γεωγραφικής πλοήγησης, (GPS), αποτελεί εργα-
λείο που κινητοποιεί τους μαθητές, τους κεντρίζει το ενδιαφέρον και καθιστά τη μάθηση 
μια δυναμική και παραγωγική εμπειρία.  
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3. Μελέτη του Περιβάλλοντος κόσμου: Αναγνώριση των ειδών φυτών και δέντρων μέσω της 
εφαρμογής Leafsnap. Συνεργατική αναζήτηση ειδών και οικογενειών φυτών και λουλου-
διών και παρουσίασή τους από τους μαθητές. 

Στ) Γλωσσολογικές ασκήσεις και εκμάθηση γλωσσών: Χρήση της εφαρμογής Duolingo. Μέ-
σω της εφαρμογής οι μαθητές και ευχάριστο και παιγνιώδη τρόπο εξοικειώνονται με τη 
γλώσσα και αποκτούν τις νέες δεξιότητες σε σύντομο χρόνο. 

Αξιολόγηση 

Ένα σημαντικό καθήκον της εκπαιδευτικής αξιολόγησης είναι να εντοπίσει και να αναλύσει 
τη μάθηση εντός και μεταξύ των μαθησιακών περιβαλλόντων. Για την κινητή μάθηση, το 
ενδιαφέρον δεν είναι μόνο για το πώς συντελείται η μάθηση μέσα σε μια σειρά από ρυθμι-
στικά γνωστικά περιβάλλοντα, αλλά και το πώς οι άνθρωποι να δημιουργήσουν αυτά τα 
νέα περιβάλλοντα μάθησης μέσω των αλληλεπιδράσεών τους και πώς θα προοδεύσουν 
μαθαίνοντας ανάμεσα σε αυτά τα μαθησιακά περιβάλλοντα.” Vavoula & Sharples (2009). 

Ένα πλαίσιο τριών επιπέδων για την αξιολόγηση για το mobile learning: Μικρο-επίπεδο, 
εξετάζει τις επιμέρους δραστηριότητες των χρηστών της τεχνολογίας και αξιολογεί την χρη-
στικότητα και τη χρησιμότητα του συστήματος εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Π.χ. οι δραστη-
ριότητες θα μπορούσαν να περιλαμβάνουν: συλλογή αντικειμένων μέσω των κωδικών, ση-
μειώσεις, επαφή με τους ανθρώπους είχαν συλλέξει ένα συγκεκριμένο στοιχείο, εγγραφή 
ήχου και λήψη φωτογραφιών.  Μεσο-επίπεδο, εξετάζει την μαθησιακή εμπειρία στο σύνο-
λό της, για την αναγνώριση της μάθησης μέσω ανακαλύψεων και ταξινομήσεων. Εξετάζεται 
επίσης το πόσο καλά η μαθησιακή εμπειρία ενσωματώνεται με άλλες συναφείς δραστηριό-
τητες και εμπειρίες. Π.χ. Η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο περιλαμβάνει αν υπάρχει επιτυ-
χημένη σχέση μεταξύ μάθησης στο νέο χώρο-θέση και στην τάξη, καθώς και τον προσδιορι-
σμό των σημαντικών μαθησιακών καταστάσεων στο νέο χώρο-θέση που αποκαλύπτουν νέα 
σχέδια και μορφές της μάθησης ή όπου η δραστηριότητα μάθησης πιθανόν να εμποδίζεται.  
Μακρο-επίπεδο, όπου εξετάζεται η επίδραση της νέας τεχνολογίας στις καθιερωμένες εκ-
παιδευτικές πρακτικές και την εκμάθηση θεσμών. Π.χ. αυτό θα μπορούσε να αφορά την 
οργάνωση μιας αίθουσας σε σχολείο μουσείο (ή οποιοδήποτε άλλο μέρος του εκπαιδευτι-
κού ενδιαφέροντος) όπως οι εκπαιδευτικές επισκέψεις. Η αξιολόγηση σε αυτό το επίπεδο 
εξετάζει την αποδοχή και εποικοδομητική χρήση των νέων τεχνολογιών από τους εκπαιδευ-
τικούς, η ανάδειξη νέων πρακτικών εκθεσιακού χώρου με την υποστήριξη επισκέψεων σχο-
λείων, και το πώς αυτά σχετίζονται με τα αρχικά οράματα του έργου. Vavoula, Sharples, 
(2009) 

Ο Scriven, (2007) προτείνει τον όρο της διαμορφωτικής αξιολόγησης για την περιγραφή 
μιας αξιολόγησης ενός προγράμματος κατά την πρόοδό του με στόχο τη βελτίωση. Η α-
θροιστική αξιολόγηση εξετάζει προς τα πίσω και εξετάζει τις παρελθούσες δραστηριότητες 
ενώ η διαμορφωτική αξιολόγηση εξετάζει προς τα εμπρός και επηρεάζει νέες δραστηριότη-
τες και τα νέα προγράμματα κατάρτισης, (Rogers, 2003). 
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Συμπεράσματα 

Η μάθηση μέσω κινητών συσκευών αποτελεί πλέον ένα πολύ σημαντικό και διαρκώς εξε-
λισσόμενο τομέα έρευνας και ανάπτυξης άλλα και εκπαίδευσης, γνώσης και δια βίου μά-
θησης 

Η πλήρης αξιοποίηση των κινητών τεχνολογιών στη μάθηση προβλέπεται ότι θα χρειαστεί 
κάποιο χρονικό διάστημα για να επιτευχτεί. Ο λόγος είναι ότι τα θεωρητικά και διδακτικά 
μοντέλα  πάνω στην οποία θα στηριχθεί αυτή η ανάπτυξη αναμένεται να χρειαστούν κά-
ποιο χρόνο για την ωρίμανση τους.  Πολλές από τις θεωρίες αυτές χρειάστηκε να τροποποι-
ηθούν αλλά και να προσαρμοστούν στα νέα δεδομένα που έφερε η κοινωνία της γνώσης.  

Χρήζει ιδιαίτερης σημασίας ότι ο διαχωρισμός του τρόπου μάθησης και η χρήση του όρου 
‘mobile learning’ γίνεται τη συγκεκριμένη χρονική περίοδο, όπου έχει αρχίσει η φορητή τε-
χνολογία μέσω της αλματώδους ανάπτυξης των εφαρμογών και του λογισμικού, να επηρεά-
ζει τις κοινωνίες και τη μάθηση σε σημαντικό βαθμό. Σε τέτοιο βαθμό και χρόνο που μας 
ωθεί στο να συζητούμε για τεχνολογική και κοινωνική επανάσταση καθώς και, ευρύτερα, 
έναν διαφορετικό τρόπο μάθησης και ανάπτυξης γνώσεων και δεξιοτήτων που κερδίζει συ-
νεχώς έδαφος ανά τον κόσμο. Πιστεύω ότι σε λίγα χρόνια ή φορητή μάθηση θα ενσωματω-
θεί στην εκπαιδευτική διαδικασία ως αναπόσπαστο κομμάτι της όπως σήμερα οι υπολογι-
στές και τα διαδραστικά συστήματα παρουσίασης, δηλαδή οι διαδραστικοί πίνακες.  

Η μάθηση με τη χρήση κινητών συσκευών αποτελεί πλέον παρόν στην εκπαίδευση.  Η εκ-
μάθηση ενασχόληση και εποικοδομητική χρήση του μέσου αυτού μπορεί να αποτελέσει 
μοχλό για μια πιο ποιοτική, αποτελεσματική αλλά και δυναμική διδακτική διαδικασία.  Έ-
γκειται λοιπόν στη θέληση και προσπάθεια από τη μεριά των εκπαιδευτικών αλλά και γενι-
κότερα της εκπαιδευτικής κοινότητας για την είσοδο του μέσου αυτού στα σχολεία, την ε-
ποικοδομητική χρήση του αλλά και την  γρήγορη αποκομιδή των γνωστικών, αποτελεσμά-
των της εφαρμογής του.  Όσον αφορά τη σημερινή γενιά μαθητών αλλά και μελλοντικών, 
των επονομαζόμενων ψηφιακά γηγενών, (Digital Natives), η απόκτηση δεξιοτήτων χρήσης, 
αξιολόγησης και αξιοποίησης των γνώσεων μέσω των φορητών υπολογιστικών συστημάτων 
είναι πλέον  προαπαιτούμενο για την επιτυχή διαβίωση και ανάπτυξή τους στον σημερινό  
ραγδαία εξελισσόμενο σύγχρονο κόσμο, αυτόν του 21ου αιώνα. 
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Περίληψη 

Εξουδετέρωση κατά το γενικό σχήμα της είναι η αντίδραση ενός οξέος με μία βάση, με την 
οποία σχηματίζεται άλας και νερό. Στον κρύσταλλο του χλωριούχου νατρίου (NaCl) υπάρχει 
μια συνεχής διαδοχή ιόντων Na+ και Cl- η οποία απλά παριστάνει την αναλογία νατρίου και 
χλωρίου και όχι τη σύσταση ενός δεδομένου μορίου. Μέσω της παρούσας εργασίας προ-
τείνεται η διδασκαλία παρασκευής χλωριούχου νατρίου ως προϊόντος της εξουδετέρωσης 
του HCl από διάλυμα ΝαΟΗ με στόχο την οικοδόμηση γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτή-
των και στάσεων από μαθητές και μαθήτριες σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης με 
τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών με πολυμεσικές εφαρμογές (ΤΠΕ) οι οποίες οδηγούν σ’ ένα 
ολιστικό μοντέλο μάθησης. Το γνωστικό αντικείμενο αναφοράς απηχεί στους μαθητές της 
Γ΄ Γυμνασίου. Η παρούσα διδακτική πρόταση αποτελείται από ένα φύλλο εργασίας δίωρης 
διάρκειας επεξεργασίας και ολοκληρώνεται στο τέλος της δεύτερης διδακτικής ώρας με μια 
σύντομη αξιολόγηση σχεδιασμένη στο περιβάλλον του λογισμικού Hot Potatoes 6. 

Λέξεις - κλειδιά: χλωριούχο νάτριο, εξουδετέρωση, διδακτικό σενάριο με ΤΠΕ 

Εισαγωγή 

Εξουδετέρωση κατά το γενικό σχήμα της είναι η αντίδραση ενός οξέος με μία βάση, με την 
οποία σχηματίζεται άλας και νερό. Η αντίδραση αυτή γίνεται με την ανταλλαγή ιόντων , δη-
λαδή τα οξέα στα υδατικά τους διαλύματα παρέχουν Η+ ενώ οι βάσεις ΟΗ-, τα οποία αντι-
δρούν μεταξύ τους και παράγουν νερό (Κατάκης και Πνευματικάκης 1988). Ονομάζεται έτσι 
διότι «εξαφανίζονται» τόσο οι ιδιότητες του οξέος όσο και αυτές της βάσης (Θεοδωρόπου-
λος κ.ά. 2007). Τα άλατα είναι ετεροπολικές ενώσεις και ανήκουν στην κατηγορία των ηλε-
κτρολυτών. Οι χημικοί τύποι των αλάτων δείχνουν την απλούστερη ακέραιη αναλογία που 
υπάρχει μεταξύ των ιόντων στο κρυσταλλικό πλέγμα. Στον κρύσταλλο του χλωριούχου να-
τρίου (NaCl) υπάρχει μια συνεχής διαδοχή ιόντων Na+ και Cl- και δεν είναι δυνατόν να δια-
κριθούν μόρια ως μεμονωμένα και ελεύθερα σωματίδια τα οποία να ανταποκρίνονται στο 
σχετικό «μοριακό» τύπο που εδώ απλά παριστάνει την αναλογία νατρίου και χλωρίου στον 
κρύσταλλο (Κατάκης και Πνευματικάκης 1988).  

Το χλωριούχο νάτριο (αλάτι) βρίσκεται άφθονο στη φύση ως ορυκτό αλάτι (αλίτης) και ως 
αλάτι της θάλασσας. Το 70% της παγκόσμιας κατανάλωσης αλατιού καλύπτεται από το ο-
ρυκτό αλάτι, που άφησαν πίσω τους οι ωκεανοί μετά την απόσυρση του νερού. Το χλω-
ριούχο νάτριο αποτελεί το κύριο συστατικό του θαλασσινού ύδατος στο οποίο ανέρχεται σε 
περιεκτικότητες 2.7-3.8% ανάλογα με τη θερμοκρασία και τα χαρακτηριστικά του περιβάλ-
λοντος (Βαλαβανίδης και Ευσταθίου 2011). Το αλάτι (NaCl) είναι απαραίτητο συστατικό κά-
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θε ζωντανού οργανισμού και παίζει σπουδαίο ρόλο στα βιολογικά οικοσυστήματα όπως 
στην κυτταρική ισορροπία των μεμβρανών των ζωικών κυττάρων.  

Από τους προϊστορικούς χρόνους ο άνθρωπος γνώριζε το αλάτι σαν μέσο που νοστίμιζε το 
φαγητό και κυρίως συντηρούσε τις τροφές. Ήταν το μόνο μέσο συντήρησης κρεάτων και 
ψαριών πριν την ανακάλυψη του ψυγείου. Η διαδικασία αυτή ονομάζεται αλιπάστωση 
(curing) και τα προϊόντα της διαδικασίας αυτής αλίπαστα (Weller & Dumitroaia 2005). Σε 
κάποιες περιοχές, το αλάτι ήταν τόσο σημαντικό που το χρησιμοποιούσαν για τις συναλλα-
γές τους. Το χλωριούχο νάτριο βρίσκεται άφθονο στη φύση και τα αποθέματά του είναι 
πρακτικά ανεξάντλητα. Οι τρόποι παραγωγής του είναι ουσιαστικά οι τρόποι απομόνωσης 
και καθαρισμού του από τη θάλασσα, τις αλατούχες λίμνες και τα αλατωρυχεία. Αρχικά, οι 
άνθρωποι έπαιρναν το αλάτι από τη θάλασσα, με τις αλυκές που η λειτουργία τους βασίζε-
ται στη βραδεία εξάτμιση του νερού, υπό την επίδραση του ήλιου και του ανέμου. Στις ελ-
ληνικές αλυκές η διαδικασία κρυστάλλωσης ξεκινάει τον Απρίλιο. Το Σεπτέμβριο τα "τηγά-
νια" στραγγίζονται από την άλμη (κορεσμένη σε NaCl και πλούσια στο εξαιρετικά ευδιάλυτο 
MgCl2) που έχει παραμείνει και παραλαμβάνεται το κρυσταλλωμένο αλάτι. Το αλάτι αυτό 
σωρεύεται σε αλατοσωρούς για μια προκαταρκτική ξήρανση και στη συνέχεια αποθηκεύε-
ται σε σιλό. Στη συνέχεια, μεταφέρεται στις αλατοβιομηχανίες για περαιτέρω καθαρισμό ή 
διατίθεται απ' ευθείας για διάφορους σκοπούς όπως παρατίθενται παρακάτω (Βαλαβανί-
δης και Ευσταθίου 2011).  

Σύμφωνα με την ετήσια έκθεση της Υπηρεσίας Γεωλογικής Επισκόπησης των ΗΠΑ, η ετήσια 
παγκόσμια παραγωγή χλωριούχου νατρίου κατά το 2010 είχε φτάσει σε ποσότητα τα 270 
εκατομμύρια τόνους. Στις ΗΠΑ μεγαλύτερος καταναλωτής αλατιού είναι η χημική βιομηχα-
νία που καταναλίσκει το 40% της παραγωγής του (κυρίως σε μορφή άλμης) για την παρα-
γωγή χλωρίου και καυστικού νατρίου, αλλά και πολλών άλλων ουσιών (υποχλωριώδη και 
χλωρικά άλατα). 'Ενα μεγάλο ποσοστό περί το 38% του αλατιού χρησιμοποιείται για την 
αποπάγωση (deicing) του οδικού δικτύου, ενώ το υπόλοιπο σε διανομείς (8%), στη γεωργία 
(4%), στη βιομηχανία τροφίμων (4%), για διάφορες βιομηχανικές χρήσεις (2%), στην επε-
ξεργασία υδάτων (2%), άλλες χρήσεις και εξαγωγές (2%) (Kostick 2011).  

Σήμερα, χάρις στην ευρύτατη διαθεσιμότητα του αλατιού σε χαμηλές τιμές, εκτιμάται ότι ο 
μέσος ενήλικας καταναλώνει περίπου 10 g αλάτι ημερησίως, αντί των 4 g που συνιστώνται 
από διεθνείς οργανισμούς για τους υγιείς ενήλικες. Η υπέρταση αποτελεί τον τρίτο κατά 
σειρά παράγοντα κινδύνου στην Ευρώπη μετά τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Μεγάλες 
ποσότητες νατρίου μπορεί να επιδεινώσουν σημαντικά την κατάσταση των υπερτασικών 
ασθενών (Ζαμπέλας 2003). Σχεδόν το 50% των υπερτασικών είναι ευαίσθητοι στο αλάτι, 
πράγμα που σημαίνει ότι η πρόσληψη μεγάλων ποσοτήτων νατρίου αυξάνει περαιτέρω την 
αρτηριακή τους πίεση και την πιθανότητα εμφάνισης επιπλοκών, όπως αγγειακό εγκεφαλι-
κό επεισόδιο, έμφραγμα κ.ά. (Mohan & Campbell 2009). Η επίδραση των υπερβολικών πο-
σοτήτων αλατιού είναι ακόμα περισσότερο έντονη σε διαβητικούς, σε παχύσαρκους και σε 
ηλικιωμένους υπερτασικούς. 
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Διδακτική τοποθέτηση 

Η διδακτική προσέγγιση του θέματος εντάσσεται στο κεφάλαιο 4 (Τα άλατα) και συγκεκρι-
μένα στις υποενότητες 4.1 (Σχηματισμός κρυστάλλων χλωριούχου νατρίου), 4.3 (Τα άλατα) 
και 4.4 (Ευδιάλυτα και δυσδιάλυτα άλατα) της 1ης Ενότητας (Οξέα-Βάσεις-Άλατα) που προ-
βλέπεται από το ΑΠΣ του σχολικού βιβλίου Χημείας Γ΄ Γυμνασίου. Οι εμπλεκόμενες γνωστι-
κές περιοχές είναι η Χημεία Β΄ Γυμνασίου. Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας επιδιώ-
κεται οι μαθητές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν τις ακόλουθες Α) γνώσεις, Β) ικανότητες 
και Γ) στάσεις αντίστοιχα:  

Α) 1. Να κάνουν παρατηρήσεις, να προβαίνουν σε υποθέσεις και να σχεδιάζουν πειράματα 
ελέγχου σε θέματα που αφορούν την παρασκευή αλάτων. 2. Να συνδυάζουν γνώσεις από 
διαφορετικές ενότητες όπως αυτές της εξουδετέρωσης, των αλάτων, των τεχνικών διαχωρι-
σμού μιγμάτων. 3. Να ερμηνεύουν την εξουδετέρωση κατά Arrhenius και να γράφουν τη 
χαρακτηριστική αντίδραση περιγράφοντας την πειραματική διαδικασία. 4. Να αναφέρουν 
τη διαδικασία παραγωγής χλωριούχου νατρίου από πρώτες ύλες το διάλυμα HCl και το διά-
λυμα ΝaΟΗ 5. Να μάθουν να χειρίζονται σε εικονικό επίπεδο υλικά, όργανα και συσκευές 
στο εικονικό εργαστήριο. 6. Να μελετούν το pH του διαλύματος. 7. Να γνωρίζουν ότι οι ετε-
ροπολικές (ιοντικές) ενώσεις σχηματίζουν κρυστάλλους και όχι μόρια. 

Β) 1.Να αναγνωρίζουν την αξία των αλάτων και της διαδικασίας της εξουδετέρωσης στην 
καθημερινή ζωή. 2.Να γνωρίζουν με ποιο τρόπο θα αντλούν πληροφορίες για αυτά με τη 
χρήση των νέων τεχνολογιών. 3.Να αξιολογούν και να ιεραρχούν τη σημασία των δεδομέ-
νων που προσλαμβάνουν με τρόπο κριτικό. 4.Να διαχειρίζονται προβλήματα και συγκρού-
σεις στην ομάδα. 5.Να αποκτήσουν τεχνολογικό εγγραμματισμό.  

 Γ) 1.Να μάθουν να τηρούν κανόνες ασφαλείας κατά το χειρισμό των υλικών και οργάνων 
του σχολικού εργαστηρίου. 2.Να αναπτύξουν κριτική σκέψη και θετική στάση απέναντι 
στην επιστημονική μέθοδο για την ερμηνεία των χημικών φαινομένων. 3.Να σέβονται την 
προσωπικότητα των συμμαθητών τους 4.Να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά. 

Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικού σεναρίου 

Θεωρητικό πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης αποτελεί ο κοινωνικός εποικο-
δομητισμός, ο οποίος θεωρεί ότι η νοητική ανάπτυξη του μαθητή είναι μια διαδικασία α-
διάρρηκτα συνδεδεμένη με την ιστορικοκοινωνική διάσταση και το πολιτισμικό πλαίσιο, 
μέσα στο οποίο αυτή συντελείται. Ο ρόλος του εκπαιδευτικού είναι σημαντικός στη διαδι-
κασία της μάθησης και της ανάπτυξης. Επομένως, η γνώση οικοδομείται από τους/τις μα-
θητές σταδιακά με βάση τις προϋπάρχουσες γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες τους και δε μετα-
δίδεται έτοιμη από τον εκπαιδευτικό και επιπλέον οικοδομείται αποτελεσματικότερα μέσα 
στο κοινωνικό πλαίσιο της ομάδας μαθητών (Ματσαγγούρας 1999). Η φύση ή η αγωγή εί-
ναι υπεύθυνη για το χαρακτήρα και την προσωπικότητα του ανθρώπου; Ένα πρόβλημα που 
απασχολεί τον άνθρωπο από την εποχή του Πλάτωνα. Ο άνθρωπος έχει την ευθύνη να δια-
μορφώσει την προσωπικότητά του μέσα από τις επιλογές του (Βρεττός & Καψάλης 1999, 
Βρεττός 2005). Επομένως, ο εκπαιδευτικός σχεδιάζει και οργανώνει τη μαθησιακή διαδικα-
σία και στη συνέχεια στην τάξη έχει ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό, ενισχυτικό και εν 
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τέλει υποβοηθητικό στη δουλειά των μαθητών που εργάζονται σε μικρές ομάδες (scaffold-
ing: πλαίσιο στήριξης). Την ώρα της διδασκαλίας καθώς οι μαθητές εργάζονται με βάση το 
φύλλο εργασίας ή/και τις κατάλληλες πειραματικές διατάξεις, ο εκπαιδευτικός επιβλέπει τις 
ομάδες ώστε να διαπιστώσει, αν αυτές συνεργάζονται ομαλά, απαντούν στις ερωτήσεις και 
καταλήγουν σε σωστά συμπεράσματα (Σταυρίδου 2000, Αλεξανδρή & Σταγιάς 2010). Επί-
σης, όταν ολοκληρώνεται κατά τον εκπαιδευτικό το επιθυμητό μέρος του φύλλου εργασίας, 
αυτός/ή φροντίζει να συντονίσει μια συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, η οποία θα δια-
σφαλίσει το γεγονός ότι όλα τα παιδιά έχουν καταλήξει στα επιθυμητά συμπεράσματα. Ση-
μαντικές είναι οι έρευνες που καταδεικνύουν πως η εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης 
θεωρείται μια αποτελεσματική διδακτική πρακτική που επιτρέπει σημαντικά γνωστικά ο-
φέλη, ιδιαίτερα σε απαιτητικά μαθήματα, όπως αυτό των Φυσικών Επιστημών για την ε-
φαρμογή κατάλληλων μαθησιακών στρατηγικών και την ετοιμασία σύγχρονων μαθησιακών 
περιβαλλόντων (Καρτσιώτου κ.ά. 2012).  

Το παρόν σχέδιο μαθήματος προτείνεται να υλοποιηθεί σε ένα περιβάλλον ομαδοσυνεργα-
τικής μάθησης, όπου οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και εργάζο-
νται σε μικρές ομάδες ετερογενείς ως προς το φύλο, την επίδοση, την εθνικότητα. Στο σχε-
διασμό πρέπει να ληφθούν υπόψη τόσο οι προαπαιτούμενες γνώσεις (ιδιότητες οξέων, βά-
σεων, ορισμός εξουδετέρωσης, προσδιορισμός και χαρακτηρισμός pH διαλύματος, αλλαγή 
του χρώματος των δεικτών σε όξινο και βασικό περιβάλλον, τεχνικές διαχωρισμού μιγμά-
των με έμφαση στην εξάτμιση και την αρχή στην οποία βασίζεται κ.ά.) όσο και οι εναλλα-
κτικές ιδέες των μαθητών/ριων που έχουν για τα άλατα προκειμένου να ανατραπούν οι 
λανθασμένες απόψεις μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία (Driver et al. 1998). Τα άλατα 
στη βάση τους είναι αρκετά συνυφασμένα με συγκεκριμένες χρήσεις τους της καθημερινής 
μας ζωής. Το γεγονός αυτό συνεπάγεται την ύπαρξη ζωντανών εικόνων στο νου των μαθη-
τών, στις οποίες καλούνται να ανταποκριθούν, αλλά και αρκετών παρανοήσεων ή και προ-
καταλήψεων ακόμη, που μπορεί να οφείλονται σε αναφορές του κοινωνικού υποβάθρου 
από το οποίο ανατροφοδοτούνται γνωστικά και ιδεολογικά. Μια από τις βασικές δυσκολίες 
των μαθητών στη χημεία είναι το τυπολογικό της μέρος. Η ανάκληση και διαχείριση των 
γενικών μοριακών τύπων τους προβληματίζει αρκετά καθώς και οι χημικές εξισώσεις που 
απεικονίζουν την ιοντική διάσταση των ενώσεων. Iκανός αριθμός μαθητών πιστεύει ότι υ-
πάρχει μόνο ένα είδος άλατος, το NaCl (Secken 2010). Η πλειοψηφία των μαθητών θεωρεί 
ότι το αλάτι ως διαλυμένη ουσία μέσα στο νερό εξαφανίζεται και όταν εξατμίζεται το νερό, 
εξατμίζεται και το αλάτι μ’ αυτό. Αρκετοί είναι οι μαθητές που πιστεύουν ότι ένα ουδέτερο 
διάλυμα δεν περιέχει ούτε H+, ούτε ΟΗ- και οποιαδήποτε αναλογία ανάμιξης ενός οξέος με 
μια βάση θα δώσει ουδέτερο διάλυμα, ενώ η παρασκευή αλατιού σε μεγάλη κλίμακα απαι-
τεί αποκλειστικά εργαστηριακές εγκαταστάσεις. 

Προστιθέμενη αξία της εφαρμογής των καλών διδακτικών πρακτικών και των Τ.Π.Ε. 

Επειδή, η επιστημονική γνώση εξελίσσεται και συχνά επαναπροσδιορίζεται κι αναθεωρεί-
ται, επιβάλλεται από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των σχολείων να διδάξουν τους 
μαθητές πώς να μαθαίνουν. Η εφαρμογή αυτής της διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση 
των Νέων Τεχνολογιών (ΤΠΕ) οδηγεί σ’ ένα ολιστικό μοντέλο μάθησης όπου δεν απομονώ-
νεται η μάθηση από το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα (Ράπτης & Ράπτη 2006). Επομέ-
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νως, η ενσωμάτωση των ΤΠΕ στην εκπαιδευτική διαδικασία έχει θετικές επιπτώσεις στον 
τρόπο οικοδόμησης της γνώσης, στο περιεχόμενο διδασκαλίας, στη σχέση εκπαιδευτικού-
μαθητή/ριας και στη διασύνδεση της θεωρίας με την πράξη. Οι μαθητές γνωρίζουν τις ΤΠΕ 
και τις δυνατότητες που μπορούν να τους προσφέρουν. Κατακτούν σε ικανοποιητικό βαθμό 
τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούν οι στόχοι που έχουν τεθεί σύμφωνα με το γνωστι-
κό αντικείμενο και το αναλυτικό πρόγραμμα. Επίσης και είναι πολύ σημαντικό κατακτούν 
στόχους που σχετίζονται με την ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ (Word, Excel, Internet, Power-
point), δηλαδή αποκτούν τεχνολογικό εγγραμματισμό (Μπασίνα & Μπενάκου 2010).  

Αποτελέσματα- συζήτηση 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία συντάσσεται ένα Διδακτικό Σενάριο-Σχέδιο μαθήμα-
τος το οποίο εξετάζει την παρασκευή χλωριούχου νατρίου ως προϊόντος της εξουδετέρωσης 
του υδροχλωρίου (HCl) από διάλυμα υδροξειδίου του νατρίου (ΝαΟΗ). Για την επίτευξη 
αυτού του σκοπού χρησιμοποιήθηκαν το συμβατό με το αναλυτικό πρόγραμμα εκπαιδευτι-
κό λογισμικό «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το γυμνάσιο», το λογισμικό ανοιχτού 
περιβάλλοντος «Iridium Chemistry Lab» καθώς επίσης και το λογισμικό Hot Potatoes 6 για 
τη σύνταξη ενός συνοπτικού τεστ αξιολόγησης. Το εκπαιδευτικό λογισμικό της χημείας θε-
ωρείται ότι ανήκει στην κατηγορία «Υπερκείμενα και Ηλεκτρονικά Βιβλία πολυμέσων», για-
τί καλύπτει βασικά την ύλη της Χημείας στο Γυμνάσιο (και εν μέρει στο Λύκειο) με τη βοή-
θεια πολυμέσων, όπως εικόνες, βίντεο, σχέδια, εικονικά εργαστήρια κλπ. Επίσης, θεωρείται 
λογισμικό προσομοίωσης, αφού σε αυτό προσομοιώνονται διεργασίες και φαινόμενα της 
Χημείας όπως ακριβώς χαρακτηρίζεται και το λογισμικό «Iridium Chemistry Lab». Η ανάγκη 
χρησιμοποίησης ποικιλόμορφου εποπτικού υλικού στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικα-
σία και η ένταξή του σε ένα περιβάλλον διδακτικά προσανατολισμένο με άξονες τις προϋ-
πάρχουσες ιδέες, τις αντιλήψεις και τις γνωστικές δυσκολίες των μαθητών να διευκολύνει 
τον εκπαιδευτικό στην διδασκαλία γίνεται όλο και πιο επιτακτική (Ασλανίδης κ.ά. 2010).  

Με κατάλληλη επιλογή ερωτήσεων και δραστηριοτήτων επιχειρείται η ενεργοποίηση της 
κριτικής ικανότητας και της αυτενέργειας του μαθητή. Για την ασφαλή και απρόσκοπτη ε-
φαρμογή του σεναρίου συνιστάται η διάθεση 2 συνολικά ωρών, οι οποίες καλύπτονται από 
το φύλλο εργασίας που δίνεται στους μαθητές στην αρχή της πρώτης διδακτικής ώρας. Το 
σενάριο προτείνεται να πραγματοποιηθεί στο εργαστήριο Πληροφορικής όπου οι μαθητές 
σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων ανά υπολογιστή θα λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά. Εναλλα-
κτικά, όπου και όποτε τα παραπάνω δεν είναι απολύτως εφικτά είναι δυνατή η εφαρμογή 
του σεναρίου σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων στο εργαστήριο Φυσικών Επιστημών με προβολή 
των μέσων που προβλέπει μέσα από βιντεοπροβολέα με συντονιστή της ροής τον καθηγητή 
ο οποίος διανέμει στους μαθητές αρχικά τα φύλλα εργασίας. Καθ’ όλη τη διάρκεια της εκ-
παιδευτικής διαδικασίας εκείνος συντονίζει τις ομάδες, τις συμβουλεύει και τις καθοδηγεί. 
Στο τέλος της κάθε διδακτικής ώρας συζητά στην ολομέλεια της τάξης τα αποτελέσματα στα 
οποία κατέληξαν οι μαθητές. Από την πλευρά τους οι μαθητές, συνεργάζονται τόσο μεταξύ 
τους όσο και με το διδάσκοντα προκειμένου να υλοποιήσουν το σενάριο με βάση το φύλλο 
εργασίας που τους έχει μοιραστεί. Αφού έχουν επεξεργαστεί και σχολιάσει όλες τις ερωτή-
σεις, η διδασκαλία ολοκληρώνεται με το κριτήριο αξιολόγησης (Εικόνα 2γ) που τους δίνεται 
στο τελευταίο δεκάλεπτο της δεύτερης ώρας.  
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Στην αρχή αυτής της διδακτικής πρακτικής τίθενται δύο εισαγωγικά ερωτήματα στους μα-
θητές για την ευαισθητοποίησή τους πάνω στο θέμα. Το πρώτο υπάγεται στο πλαίσιο του 
καταιγισμού ιδεών (brain storming) και το δεύτερο χρησιμοποιεί το πρώτο ως αφορμή για 
την ενίσχυση μιας πρόβλεψης. Ακολουθεί η εισαγωγή στην επεξεργασία του εκπαιδευτικού 
λογισμικού «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το γυμνάσιο» και δίνονται σύντομες, 
αλλά σαφείς οδηγίες στους μαθητές για το πώς θα προσεγγίσουν το σημείο έναρξης που 
είναι η ενότητα «Η εξουδετέρωση και τα άλατα».  

Στο Φύλλο εργασίας (Εικόνα 1δ) κατά την πρώτη διδακτική ώρα οι μαθητές καλούνται να 
μελετήσουν τη σελίδα 1 (Άλατα) του λογισμικού «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το 
γυμνάσιο» και να απαντήσουν σε 2 ερωτήσεις (Εικόνα 1γ) της 1ης δραστηριότητας. Ικανο-
ποιούνται οι στόχοι Α3,Β1,Β6. Στη συνέχεια, η 2η δραστηριότητα διαπραγματεύεται το σχε-
διασμό ενός πειράματος ελέγχου για την παρασκευή καθαρού χλωριούχου νατρίου από 
ένα οξύ και μια βάση. Ικανοποιούνται οι στόχοι Α1,Β4,Β5. Η δραστηριότητα αυτή ολοκλη-
ρώνεται με τη μελέτη της σελίδας 2 (Εξουδετέρωση) της υποενότητας «Η εξουδετέρωση και 
τα άλατα» του ίδιου λογισμικού όπου οι μαθητές αφού παρακολουθήσουν το σύντομο βί-
ντεο της εξουδετέρωσης (Εικόνα 1α) του οξέος (HCl) από τη βάση (NaOH) απαντούν σε 4 
ερωτήματα εκπληρώνοντας τους Α4,Α6,Β3,Β4,Β6 διδακτικούς στόχους. Η πρώτη διδακτική 
ώρα ολοκληρώνεται χρονικά με την 3η δραστηριότητα, με την οποία επιχειρείται η πληρέ-
στερη κατανόηση του φαινόμενου της εξουδετέρωσης και της παραγωγής αλατιού από την 
προτεινόμενη αντίδραση με τη βοήθεια του εικονικού εργαστηρίου του λογισμικού ανοι-
κτού περιβάλλοντος «Iridium Chemistry Lab» (Εικόνα 2β). Ικανοποιούνται οι στόχοι 
Α5,Α6,Β3,Β4,Β6. Το σύνολο των δραστηριοτήτων ικανοποιεί παράλληλα και τους στόχους 
Γ1, Γ2, Γ3, Γ4.  

Κατά την έναρξη της δεύτερης διδακτικής ώρας κι αφού προηγηθεί η σχετική υπενθύμιση 
των ήδη διδαχθέντων οι μαθητές με την 4η δραστηριότητα καλούνται να εργαστούν στο 
εικονικό εργαστήριο της σελίδας 3 (Άλατα) της υποενότητας «Η εξουδετέρωση και τα άλα-
τα» του λογισμικού «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το γυμνάσιο» εκτελώντας 2 πει-
ράματα (Εικόνα 2α). Το πρώτο πείραμα αφορά κατά προτεραιότητα στον προσδιορισμό του 
pH και το χρώμα που παίρνει ο κάθε δείκτης από μία σειρά χρησιμοποιούμενων δεικτών 
στο διάλυμα του χλωριούχου νατρίου (ουδέτερο διάλυμα) ενώ το δεύτερο πείραμα ασχο-
λείται με την ερμηνεία του χρώματος του δείκτη σε διαλύματα οξέος (HCl), βάσεως (NaOH) 
και άλατος (NaCl) -αρχικού και προερχόμενου από εξουδετέρωση, οπότε παράγεται χλω-
ριούχο νάτριο. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται αντιληπτό στους μαθητές ότι το διάλυμα χλω-
ριούχου νατρίου που προκύπτει από την εξουδετέρωση ισχυρού οξέος από ισχυρή βάση 
είναι ουδέτερο αφού αποκτά το ίδιο χρώμα για τον αντίστοιχο δείκτη που είχε στο πρώτο 
πείραμα. Η δραστηριότητα αυτή είναι ανακεφαλαιωτική και λειτουργεί άριστα και στο 
πλαίσιο της διαμορφωτικής αξιολόγησης των μαθητών, γιατί συνδυάζει, ελέγχει κι επεκτεί-
νει γνώσεις που αποκτήθηκαν συνολικά στην ενότητα. Ικανοποιούνται δε οι στόχοι 
Α5,Α6,Β4,Β6. Ακολουθεί η 5η δραστηριότητα όπου ζητείται από τους μαθητές να μελετή-
σουν τη σελίδα 2 (Άλατα) του ίδιου λογισμικού παρακολουθώντας το σχετικό βίντεο το ο-
ποίο εξηγεί την τύχη των κατιόντων νατρίου και ανιόντων χλωρίου κατά τη θέρμανση του 
διαλύματος χλωριούχου νατρίου, δηλαδή την παραμονή τους στα τοιχώματα του δοχείου 
μετά την εξάτμιση του νερού (Εικόνα 1β). Ενθαρρύνονται να απαντήσουν σε 2 ζητήματα 
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που ικανοποιούν τους Α2,Β2,Β4 και Β6 στόχους. Τελευταία δραστηριότητα του φύλλου ερ-
γασίας είναι η 6η η οποία καλεί τους μαθητές να μελετήσουν το ιοντικό πλέγμα του κρυ-
στάλλου NaCl μέσα από τη σελίδα 4 (Άλατα) και στη συνέχεια να τον αποδώσουν γραφικά. 
Δίνεται η δυνατότητα μάλιστα κινητικής οπτικοποίησης του κρυστάλλου και προβολής του 
με διάφορα μέσα (πχ. μπάλες, ράβδους, συμπαγείς σφαίρες), ώστε να αποκτήσουν οι μα-
θητές μια πλήρη εποπτική εικόνα για το προφίλ που κατέχει ο ιοντικός κρύσταλλος όχι μόνο 
στο επίπεδο, αλλά και στο χώρο των τριών διαστάσεων. Οι Α7,Β6 διδακτικοί στόχοι εκπλη-
ρώνονται. Το σύνολο των δραστηριοτήτων ικανοποιεί τους στόχους Γ1, Γ2, Γ3, Γ4.  

 

  

 Εικόνα1(α, β, γ). Διαφάνειες από το λογισμικό «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το 
γυμνάσιο» (δ)Το Φύλλο εργασίας 

    

Εικόνα2. (α) Διαφάνεια από το λογισμικό «Ο θαυμαστός κόσμος της Χημείας για το γυμνά-
σιο», (β) Στιγμιότυπο από το περιβάλλον του λογισμικού ««Iridium Chemistry Lab», (γ) Από-

σπασμα από το φύλλο αξιολόγησης σχεδιασμένο με το λογισμικό Hot Potatoes 6 

Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή των ΤΠΕ στο παρόν σενάριο αποτέλεσε από τις in situ παρατηρήσεις γόνιμο 
έδαφος ανάπτυξης των μαθητών κατά το οποίο κατανόησαν τον εργαστηριακό τρόπο πα-
ρασκευής του χλωριούχου νατρίου με τη βοήθεια της εξουδετέρωσης του υδροχλωρικού 
οξέος από το υδροξείδιο του νατρίου και συσχέτισαν το φαινόμενο της εξάτμισης με την 
παραλαβή του κρυσταλλικού άλατος είτε με τεχνητό τρόπο (θέρμανση του διαλύματος 
NaCl) στο εργαστήριο είτε με φυσικό τρόπο στις αλυκές. Μετά την ολοκλήρωση αυτού του 
διδακτικού σεναρίου και τη συζήτηση που έγινε στην ολομέλεια της τάξης για τις χρήσεις 

γ α β 

δ 
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του χλωριούχου νατρίου στην καθημερινή μας ζωή και τις επιπτώσεις στην υγεία μας από 
την υπερβολική κατανάλωσή του (Ζαμπέλας 2007), υπήρξε μεγάλη προθυμία από την 
πλευρά των μαθητών να παρουσιάσουν σε ομάδες, στο επόμενο μάθημα με μορφή σύντο-
μης παρουσίασης με τη βοήθεια του MS Powerpoint, είτε χρήσεις του NaCl που τους κέ-
ντρισαν το ενδιαφέρον είτε διατροφικά ζητήματα και αρνητικές επιπτώσεις στην υγεία που 
συσχετίζονται με την υψηλή κατανάλωση άλατος. Πράγματι, οι μαθητές επιδείξαν μεγάλο 
ζήλο και ενθουσιασμό για την ολοκλήρωση αυτών των εργασιών οι οποίες ικανοποιούσαν 
σε μεγάλο βαθμό τους στόχους που έθεσαν αρχικά.  

Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών ως προς τις γνώσεις που αποκόμισαν από τη διδασκαλία παρα-
σκευής του χλωριούχου νατρίου ως αποτέλεσμα της εξουδετέρωσης ισχυρού οξέος από 
ισχυρή βάση έγινε με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού Hot Potatoes 6. Συντάχτηκε 
από τον εκπαιδευτικό κατάλληλο φύλλο αξιολόγησης με 5 ερωτήσεις Σωστό/Λάθος (Εικόνα 
2γ) και 5 ερωτήσεις πολλαπλών επιλογών όπου απαντήθηκε από τις ομάδες των μαθητών, 
κάνοντας χρήση του Η/Υ του εργαστηρίου της Πληροφορικής, στο τέλος της 2ης διδακτικής 
ώρας. 
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Μιλώντας για τη λιθόσφαιρα και τις δυνάμεις που τη διαμορφώνουν 
με την αξιοποίηση των Τ.Π.Ε. 

 
Μαρία Χατζηγεωργίου1 , Ιωάννης Πολίτης2  

1Ζάννειο Πρότυπο Πειραματικό Γυμνάσιο Πειραιά, mairhxatzi@gmail.com  
2Πρότυπο Πειραματικό Λύκειο Ιωνιδείου Σχολής Πειραιά, irondasgr@gmail.com 

Περίληψη 

Η συμπαγής, άκαμπτη, σχετικά ψυχρή αλλά αρκετά εύθραυστη στιβάδα των πρώτων περί-
που 100km του εσωτερικού της Γης ονομάστηκε λιθόσφαιρα, γιατί έχει τους φυσικούς χα-
ρακτήρες και τη μηχανική συμπεριφορά του λίθου. Αναγνωρίστηκε ότι δεν είναι ενιαία, αλ-
λά διασπασμένη σε μεγάλες και μικρότερες λιθοσφαιρικές πλάκες που επιπλέουν και μετα-
κινούνται συνεχώς πάνω στην ασθενόσφαιρα αλλάζοντας αενάως το ανάγλυφο της Γης. 
Μέσω της παρούσας εργασίας προτείνεται η διδασκαλία της ενότητας της Λιθόσφαιρας με 
στόχο την οικοδόμηση γνώσεων και την ανάπτυξη ικανοτήτων και στάσεων από μαθητές 
και μαθήτριες σε ένα συνεργατικό περιβάλλον μάθησης με τη χρήση των Νέων Τεχνολογιών 
(ΤΠΕ) οι οποίες οδηγούν σ’ ένα ολιστικό μοντέλο μάθησης όπου δεν απομονώνεται η μά-
θηση από το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα. Το γνωστικό αντικείμενο αναφοράς απηχεί 
στους μαθητές της Α΄ Γυμνασίου. Η διδακτική πρόταση αποτελείται από 3 φύλλα εργασίας 
όπου στο τέλος της τρίτης διδακτικής ώρας ακολουθεί μια σύντομη αξιολόγηση σχεδιασμέ-
νη στο περιβάλλον του λογισμικού Hot Potatoes 6. 

Λέξεις - κλειδιά: λιθόσφαιρα, διδακτικό σενάριο με ΤΠΕ, κινήσεις λιθοσφαιρικών πλακών 

Εισαγωγή 

Ο τυποποιημένος και διεθνώς αποδεκτός πίνακας ταξινόμησης του γεωλογικού χρόνου σε 
συγκεκριμένες και οριοθετημένες επιμέρους γεωχρονολογικές ενότητες (πχ. γεωλογικούς 
αιώνες, περιόδους κλπ.) αποτελεί τη σύγχρονη γεωχρονολογική κλίμακα. Είναι πολύ σημα-
ντική στη γεωλογική έρευνα γιατί επιτρέπει στους γεωλόγους να έχουν κοινή γλώσσα συ-
νεννόησης όταν αναφέρονται σε χρονολογήσεις πετρωμάτων και γεωλογικών φαινομένων 
του παρελθόντος οπουδήποτε στη Γη. Ο υπολογισμός της σχετικής ηλικίας των πετρωμάτων 
γίνεται με δύο τρόπους: είτε με τη βοήθεια των απολιθωμάτων (δείκτες εξέλιξης της ζωής) 
είτε με τη μελέτη της θέσης τους σύμφωνα με την αρχή της υπέρθεσης όπου οι σχετικές 
ηλικίες των στρωμάτων αυξάνουν με το βάθος σε μια σειρά ιζημάτων που δεν έχουν διατα-
ραχθεί από πτύχωση ή ρηγμάτωση (Δερμιτζάκης & Λέκκας 1986, Παυλόπουλος & Γαλάνη 
2009). 

 Σε βάθος περίπου 100km κάτω από τη γήινη επιφάνεια υπάρχει ένα σημαντικό όριο που 
διαχωρίζει δύο στιβάδες σε διαφορετικές καταστάσεις της ύλης (Παπανικολάου & Σίδερης 
2010). Η υπερκείμενη του ορίου στιβάδα ονομάστηκε λιθόσφαιρα, γιατί έχει τους φυσικούς 
χαρακτήρες και τη μηχανική συμπεριφορά του λίθου δηλαδή είναι συμπαγές, σχετικά ψυ-
χρό και άκαμπτο αλλά αρκετά εύθραυστο στερεό στρώμα. Η υποκείμενη της λιθόσφαιρας 
στιβάδα ονομάστηκε ασθενόσφαιρα γιατί θεωρήθηκε μηχανικά «ασθενής» εξαιτίας των 
πετρωμάτων της που συμπεριφέρονται σαν ένα είδος εξαιρετικά συμπυκνωμένο διάπυρου 
πολτού με πολύ μεγάλο ιξώδες που επιτρέπει στην ύλη να «ρέει» με βραδύτατους ρυθμούς 
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μέσα στο γεωλογικό χρόνο σχηματίζοντας ανακυκλούμενα ρεύματα μεταφοράς ύλης και 
θερμότητας (Δερμιτζάκης & Λέκκας 1986, Παπανικολάου & Σίδερης 2010). Αναγνωρίστηκε 
ότι η γήινη λιθόσφαιρα δεν είναι ενιαία, αλλά διασπασμένη σε μεγάλες και μικρότερες λι-
θοσφαιρικές πλάκες που επιπλέουν και μετακινούνται συνεχώς πάνω στην ασθενόσφαιρα. 
Όλη η ενδογενής ενέργεια που εκλύεται στην επιφάνεια της Γης διοχετεύεται μέσα από συ-
γκεκριμένες ζώνες που ταυτίζονται με τα όρια των λιθοσφαιρικών πλακών και αποτελούν 
τις γεωλογικά ενεργές περιοχές του πλανήτη μας (Λέκκας 1998, Παπανικολάου & Σίδερης 
2010).  

Σε πολλές περιπτώσεις, η ανθρώπινη δραστηριότητα αλληλεπιδρά με τα φυσικά γεωλογικά 
συστήματα και προκαλεί καταστροφή δηλαδή επιταχύνει ή διαφοροποιεί μια φυσική διερ-
γασία δημιουργώντας έτσι υποβάθμιση του περιβάλλοντος ή και καταστροφή αυτού (Λέκ-
κας 2000). Ωστόσο, μεγάλοι καταστροφικοί σεισμοί που έχουν εκδηλωθεί σε διάφορα ση-
μεία του πλανήτη την τελευταία δεκαετία προσομοιάζονται με μεγάλης κλίμακας εργαστή-
ρια και αποτελούν πηγές δεδομένων και πληροφοριών για τη μείωση της σεισμικής επικιν-
δυνότητας (Λέκκας 2001). 

Διδακτική τοποθέτηση 

Η διδακτική προσέγγιση του θέματος εντάσσεται στο κεφάλαιο Β4 (Λιθόσφαιρα) και συγκε-
κριμένα στις υποενότητες Β4.1 (Μιλώντας για την ηλικία της Γης), Β4.2 (Το εσωτερικό της 
Γης) και Β4.3 (Δυνάμεις που διαμορφώνουν την επιφάνεια της Γης: Ενδογενείς και εξωγε-
νείς) της Ενότητας Β (Φυσικό περιβάλλον) που προβλέπεται από το ΑΠΣ του σχολικού βι-
βλίου Γεωγραφίας Α΄ Γυμνασίου. Οι εμπλεκόμενες γνωστικές περιοχές είναι η Βιολογία, η 
Φυσική και η Νεοελληνική Λογοτεχνία Α΄ Γυμνασίου, η Πληροφορική και η Γεωλογία-
Διαχείριση Φυσικών πόρων Α΄ Λυκείου. Αυτό το διδακτικό σενάριο έχει τη μορφή διαθεμα-
τικής διδασκαλίας και συγκεκριμένα η 3η διδακτική του ώρα με το αντίστοιχο 3ο φύλλο ερ-
γασίας θα μπορούσε να προταθεί στη διδασκαλία του Κεφαλαίου 4 (Εδαφικοί πόροι) του 
μαθήματος επιλογής Γεωλογία-Διαχείριση Φυσικών Πόρων της Α΄ Λυκείου του Ενιαίου Γε-
νικού Λυκείου και συγκεκριμένα στο υποκεφάλαια 4.7(Εδαφική υποβάθμιση-Διαβρώσεις) 
και 4.11(Ορυκτά-Πετρώματα). Μετά την ολοκλήρωση της διδασκαλίας επιδιώκεται οι μαθη-
τές και οι μαθήτριες να αναπτύξουν τις ακόλουθες Α) γνώσεις, Β) ικανότητες και Γ) στάσεις 
αντίστοιχα:  

Α) 1.Να γνωρίζουν ότι η επιφάνεια της Γης δεν είχε πάντα την ίδια μορφή. 2.Να διακρίνουν 
τα κριτήρια προσδιορισμού της σχετικής ηλικίας των γεωλογικών στρωμάτων. 3.Να γνωρί-
ζουν τους 3 μεγααιώνες του γεωλογικού χρόνου και να τους συνδέουν με γνωστές χαρα-
κτηριστικές ομάδες οργανισμών. 4.Να ονομάζουν τα κύρια τμήματα του εσωτερικού της Γης 
και να περιγράφουν τα βασικά χαρακτηριστικά τους. 5.Να ορίζουν την έννοια των λιθο-
σφαιρικών πλακών. 6.Να συσχετίζουν τις κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών με την αλλα-
γή του ανάγλυφου της Γης. 7.Να συσχετίζουν τη δράση των ενδογενών δυνάμεων με τη δη-
μιουργία οροσειρών, ηφαιστείων και τη γεωγραφική κατανομή των σεισμών. 8.Να συσχετί-
ζουν τη δράση των εξωγενών δυνάμεων με τη διαμόρφωση της επιφάνειας της Γης. 9.Να 
διαπιστώνουν τις αιτίες που δημιουργούν τη διάβρωση και τις δραστηριότητες που την επι-
ταχύνουν.  
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Β) 1.Να αναγνωρίζουν την ηλικία των γεωλογικών στρωμάτων από την ηλικία των απολι-
θωμάτων που περιέχουν. 2.Να διακρίνουν τις 3 κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών και τι 
προκαλεί η καθεμία. 4. Να διακρίνουν τις εξωγενείς από τις ενδογενείς δυνάμεις και πώς 
αυτές επιδρούν στο ανάγλυφο της Γης. 5.Να επισημαίνουν τις ανθρώπινες δραστηριότητες 
που είναι επιβαρυντικές για τη διάβρωση και την αλλαγή του φυσικού περιβάλλοντος μιας 
περιοχής. 6.Να αξιολογούν και να ιεραρχούν τη σημασία των δεδομένων που προσλαμβά-
νουν με τρόπο κριτικό. 7.Να αποκτήσουν τεχνολογικό εγγραμματισμό. 

Γ) 1.Να τηρούν κανόνες ασφαλείας κατά το χειρισμό των Η/Υ στο εργαστήριο πληροφορι-
κής. 2.Να αναπτύσσουν κριτική σκέψη και θετική στάση απέναντι στην επιστημονική μέθο-
δο για την ερμηνεία των φυσικών φαινομένων. 3.Να σέβονται την προσωπικότητα των 
συμμαθητών τους. 4.Να εργάζονται ομαδοσυνεργατικά. 5.Να αποκτήσουν οικολογική συ-
νείδηση και να επιλύουν ως μετέπειτα ενεργοί πολίτες αειφορικά τα περιβαλλοντικά προ-
βλήματα που προκύπτουν. 

Μεθοδολογία σχεδιασμού διδακτικού σεναρίου 

Θεωρητικό πλαίσιο της συγκεκριμένης διδακτικής πρότασης αποτελεί ο κοινωνικός εποικο-
δομητισμός όπου η γνώση οικοδομείται από τους μαθητές σταδιακά με βάση τις προϋπάρ-
χουσες γνώσεις, ιδέες και εμπειρίες τους και δε μεταδίδεται έτοιμη από τον εκπαιδευτικό 
και επιπλέον οικοδομείται αποτελεσματικότερα μέσα στο κοινωνικό πλαίσιο της ομάδας 
μαθητών (Ματσαγγούρας 1999). Η φύση ή η αγωγή είναι υπεύθυνη για το χαρακτήρα και 
την προσωπικότητα του ανθρώπου; Ένα πρόβλημα που απασχολεί τον άνθρωπο από την 
εποχή του Πλάτωνα. Ο άνθρωπος έχει την ευθύνη να διαμορφώσει την προσωπικότητά του 
μέσα από τις επιλογές του (Βρεττός & Καψάλης 1999, Βρεττός 2005). Επομένως, ο εκπαι-
δευτικός σχεδιάζει και οργανώνει τη μαθησιακή διαδικασία, και στη συνέχεια στην τάξη 
έχει ρόλο συμβουλευτικό, καθοδηγητικό, ενισχυτικό και εν τέλει υποβοηθητικό στη δου-
λειά των μαθητών που εργάζονται σε μικρές ομάδες (scaffolding: πλαίσιο στήριξης). Την 
ώρα της διδασκαλίας καθώς οι μαθητές εργάζονται με βάση τα φύλλα εργασίας και τις κα-
τάλληλες πειραματικές διατάξεις, ο/η εκπαιδευτικός επιβλέπει τις ομάδες ώστε να διαπι-
στώσει, αν αυτές συνεργάζονται ομαλά, απαντούν στις ερωτήσεις και καταλήγουν σε σω-
στά συμπεράσματα (Σταυρίδου 2000, Αλεξανδρή & Σταγιάς 2010). Επίσης, όταν ολοκληρώ-
νεται κατά τον/την εκπαιδευτικό το επιθυμητό μέρος του φύλλου εργασίας, αυτός/ή φρο-
ντίζει να συντονίσει μια συζήτηση στην ολομέλεια της τάξης, η οποία θα διασφαλίσει το 
γεγονός ότι όλα τα παιδιά έχουν καταλήξει στα επιθυμητά συμπεράσματα. Σημαντικές είναι 
οι έρευνες που καταδεικνύουν πως η εφαρμογή της συνεργατικής μάθησης θεωρείται μια 
αποτελεσματική διδακτική πρακτική που επιτρέπει σημαντικά γνωστικά οφέλη, ιδιαίτερα 
στις Φυσικές Επιστήμες για την εφαρμογή κατάλληλων μαθησιακών στρατηγικών και την 
ετοιμασία σύγχρονων μαθησιακών περιβαλλόντων (Καρτσιώτου κ.ά. 2012).  

Το παρόν σχέδιο μαθήματος προτείνεται να υλοποιηθεί σε ένα περιβάλλον ομαδοσυνεργα-
τικής μάθησης, όπου οι μαθητές έχουν ενεργό ρόλο στη μαθησιακή διαδικασία και εργάζο-
νται σε μικρές ομάδες ετερογενείς ως προς το φύλο, την επίδοση, την εθνικότητα. Χειρίζο-
νται διαδραστικούς χάρτες, μοντέλα, ηλεκτρονικές φόρμες παιχνιδιών καθώς επιδιώκεται η 
σύνδεση της Γεωγραφίας με το πραγματικό κοινωνικό και φυσικό περιβάλλον στο οποίο 
ζουν. Η διδασκαλία αυτής της διδακτικής πρότασης θα στοχεύσει στο να κατανοήσει ο μα-
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θητής ότι η σημερινή μορφή της επιφάνειας της Γης δεν ήταν πάντοτε αυτή στη διάρκεια 
του γεωλογικού χρόνου αλλά συνεχώς αλλάζει υπό την επίδραση των εξωγενών και ενδο-
γενών δυνάμεων.  

 Στο σχεδιασμό πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι εναλλακτικές ιδέες των μαθητών που έ-
χουν για το γεωλογικό χρόνο και την εσωτερική δομή της Γης καθώς και για τις δυνάμεις 
που διαμορφώνουν την επιφάνεια της προκειμένου να ανατραπούν οι λανθασμένες από-
ψεις μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία (Driver et al. 1998). Είναι γνωστό ότι οι μαθη-
τές έχουν οικοδομήσει τις γνώσεις τους για τα θέματα αυτά κατά κύριο λόγο από τα μέσα 
ενημέρωσης, την οικογένειά τους, το δημοτικό σχολείο και γενικότερα το περιβάλλον τους. 
Έχουν, όμως, δυσκολία να ερμηνεύσουν επιστημονικές έννοιες και να κατανοήσουν γεωλο-
γικές διεργασίες που σχετίζονται με τη διάβρωση, την αποσάθρωση και την απόθεση υλι-
κών, τη γένεση των σεισμών, τη δημιουργία ηφαιστείων και οροσειρών καθώς επίσης και τη 
σύσταση του εσωτερικού της Γης. Ικανός αριθμός μαθητών συγχέει το γεωλογικό με τον 
ιστορικό χρόνο και ότι η εξέλιξη ενός φυσικού φαινομένου π.χ. η ανύψωση μιας οροσειράς 
απαιτεί εκατομμύρια χρόνια. Φυσικά, είναι ελάχιστα γνωστό στα παιδιά αυτής της ηλικίας 
με ποιες μεθόδους οι επιστήμονες γνωρίζουν τόσο τη σύσταση του εσωτερικού της Γης όσο 
και τις πρότερες θέσεις που κατείχαν οι ήπειροι πάνω στον πλανήτη μας.  

Προστιθέμενη αξία της εφαρμογής των καλών διδακτικών πρακτικών και των Τ.Π.Ε. 

Επειδή, η επιστημονική γνώση εξελίσσεται και μερικές φορές αναθεωρείται, επιβάλλεται 
από τα αναλυτικά προγράμματα σπουδών των σχολείων να διδάξουν τους μαθητές πώς να 
μαθαίνουν. Η εφαρμογή αυτής της διδακτικής παρέμβασης με τη χρήση των Νέων Τεχνολο-
γιών (ΤΠΕ) οδηγεί σ’ ένα ολιστικό μοντέλο μάθησης όπου δεν απομονώνεται η μάθηση από 
το πλαίσιο στο οποίο λαμβάνει χώρα (Ράπτης & Ράπτη 2006, Νομικού & Γκινούδη 2014). Οι 
μαθητές γνωρίζουν τις ΤΠΕ και τις δυνατότητες που μπορούν να τους προσφέρουν. Κατα-
κτούν σε ικανοποιητικό βαθμό τις γνώσεις και δεξιότητες που απαιτούν οι στόχοι που έχουν 
τεθεί σύμφωνα με το γνωστικό αντικείμενο και το αναλυτικό πρόγραμμα. Κατακτούν στό-
χους που σχετίζονται με την ικανότητα χρήσης των ΤΠΕ (Word, Excel, Internet, Powerpoint) 
δηλαδή αποκτούν τεχνολογικό εγγραμματισμό (Μπασίνα & Μπενάκου 2010).  

Αποτελέσματα- συζήτηση 

Με βάση την παραπάνω μεθοδολογία συντάσσεται ένα Διδακτικό Σενάριο-Σχέδιο μαθήμα-
τος το οποίο μελετάει την ηλικία, την εσωτερική δομή και τις δυνάμεις που ευθύνονται για 
τη διαμόρφωση της επιφάνειας της Γης. Τέλος, γίνεται σύνδεση της Λογοτεχνίας με τη Γεω-
γραφία μέσω ενός ποιήματος του Αριστοτέλη Βαλαωρίτη «Ο βράχος και το κύμα» όπου 
φαίνεται με τρόπο αλληγορικό η υποταγή του βράχου ως προσωποποίηση του φυσικού 
περιβάλλοντος στις εξωγενείς δυνάμεις. Για την επίτευξη αυτού του σκοπού χρησιμοποιή-
θηκαν το συμβατό με το ΑΠΣ λογισμικό «Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου», η εκπαι-
δευτική πύλη Γεωγραφίας http://geogr.eduportal.gr και το λογισμικό Hot Potatoes 6 για τη 
σύνταξη ενός σύντομου τεστ αξιολόγησης. Επιλέγονται τα παραπάνω ηλεκτρονικά περιβάλ-
λοντα γιατί είναι διερευνητικού χαρακτήρα με δυνατότητα πολλαπλών αναπαραστάσεων 
χαρτών, διαδρομών πάνω στο χάρτη, προσομοιώσεων φυσικών φαινομένων και γρήγορης 
αναζήτησης πληροφοριών. Οι προσομοιώσεις των φυσικών φαινομένων, αρκετές φορές, 
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θυμίζουν εικονικό ταξίδι πεδίου όπως στο εσωτερικό ενός ηφαιστείου ή στα όρια λιθο-
σφαιρικών πλακών (Hurst 1998). Είναι φιλικά στη χρήση τόσο από τον/την εκπαιδευτικό 
όσο και από το μαθητή/ρια. Ακόμα και σήμερα, ελάχιστες είναι οι εκπαιδευτικές πύλες στο 
διαδίκτυο που λαμβάνουν υπόψη τις συγκεκριμένες παιδαγωγικές ανάγκες των μαθητών 
στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση που προσπαθούν να εισέλθουν στον κόσμο των φυσικών 
επιστημών (Douglas 1998). Η ανάγκη χρησιμοποίησης ποικιλόμορφου εποπτικού υλικού 
στην καθημερινή εκπαιδευτική διαδικασία και η ένταξή του σε ένα περιβάλλον διδακτικά 
προσανατολισμένο με άξονες τις προϋπάρχουσες ιδέες, τις αντιλήψεις και τις γνωστικές 
δυσκολίες των μαθητών να διευκολύνει τον εκπαιδευτικό στην διδασκαλία γίνεται όλο και 
πιο επιτακτική (Ασλανίδης κ.ά. 2010).  

Με κατάλληλη επιλογή ερωτήσεων και δραστηριοτήτων επιχειρείται η ενεργοποίηση της 
κριτικής ικανότητας του μαθητή και ο εθισμός του σε διαδικασίες αναζήτησης πληροφο-
ριών με τρόπο αυτόνομο και ιεραρχικό. Το σενάριο προτείνεται να πραγματοποιηθεί στο 
εργαστήριο Πληροφορικής όπου οι μαθητές σε ομάδες των 2 ή 3 ατόμων ανά υπολογιστή 
θα λειτουργούν ομαδοσυνεργατικά. Αφού οι μαθητές έχουν επεξεργαστεί και σχολιάσει 
όλες τις ερωτήσεις των φύλλων, η διδασκαλία ολοκληρώνεται με το κριτήριο αξιολόγησης 
που τους δίνεται στο τελευταίο δεκάλεπτο της τρίτης ώρας.  

Το παρόν σενάριο αποτελείται από 3 φύλλα εργασίας που δίνονται στους μαθητές στην 
αρχή κάθε διδακτικής ώρας. Αρχικά τίθενται δύο εισαγωγικά ερωτήματα στους μαθητές για 
την ευαισθητοποίησή τους πάνω στο θέμα. Το πρώτο αφορά στο πλαίσιο του καταιγισμού 
ιδεών (brain storming, Ερώτηση1: Όταν βλέπετε τον παγκόσμιο χάρτη της Γης, ποια εντύ-
πωση σας κάνει το σχήμα των ηπείρων;) και το δεύτερο χρησιμοποιεί το πρώτο ως αφορμή 
για την ενίσχυση μιας πρόβλεψης (Ερώτηση 2: Με βάση τις παραπάνω αναφορές μπορείτε 
να προβλέψετε γιατί κάποιες ήπειροι απομακρύνονται και άλλες πλησιάζουν;).  

Στο 1ο Φύλλο εργασίας οι μαθητές καλούνται να επισκεφτούν την εκπαιδευτική πύλη 
http://geogr.eduportal.gr όπου θα μελετήσουν την προσομοίωση «Παγγαία» μέσα από την 
ενότητα Εκπαιδευτικό Υλικό και θα απαντήσουν σε 5 ερωτήσεις της 1ης δραστηριότητας που 
αφορούν στην εξέλιξη των ηπείρων τα τελευταία 200 εκατομμύρια χρόνια. Ικανοποιούνται 
οι διδακτικοί στόχοι Α1,Β7. Η 2η δραστηριότητα διαπραγματεύεται τη γεωλογική ιστορία 
της Γης και την περίοδο εμφάνισης των σημαντικότερων ειδών του πλανήτη μας. Οι μαθη-
τές εισέρχονται στο εκπαιδευτικό λογισμικό της «Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α΄-Β΄ Γυμνασίου» 
και μελετούν από την ενότητα «Το εσωτερικό της Γης» πρώτα την υποενότητα «Η γεωλογι-
κή ιστορία» και αφού απαντήσουν στις δύο ερωτήσεις που τους τίθενται συνεχίζουν τη με-
λέτη τους με την υποενότητα «Το παιχνίδι του γεωλογικού χρόνου» απαντώντας σε 3 ακόμα 
ερωτήσεις κρίσεως. Οι στόχοι που ικανοποιούνται με τη 2η δραστηριότητα είναι οι 
Α2,Α3,Β1,Β6. Το σύνολο των δραστηριοτήτων ικανοποιεί τους στόχους Γ1, Γ2, Γ3, Γ4,Γ5.  

Στο 2ο Φύλλο εργασίας, ως συνέχεια του προηγούμενου φύλλου, οι μαθητές με την 3η δρα-
στηριότητα μελετούν την υποενότητα «Δομή εσωτερικού της Γης» παρατηρώντας προσεκτι-
κά το διάγραμμα θερμοκρασίας/βάθους. Τους ζητείται να προτείνουν μια πιθανή εξήγηση 
για την άνοδο της θερμοκρασίας στο εσωτερικό της γης με την αύξηση του βάθους. Ικανο-
ποιούνται οι στόχοι Α4,Β7. Ακολουθεί η 4η δραστηριότητα που τους παραπέμπει στην εκ-
παιδευτική πύλη http://geogr.eduportal.gr όπου επιλέγουν να μελετήσουν την προσομοίω-
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ση «Εσωτερικό της γης» προκειμένου να ελέγξουν την υπόθεση που έκαναν στην προηγού-
μενη δραστηριότητα, να τη διορθώσουν σε περίπτωση λάθους και να εξάγουν συμπερά-
σματα για τη σύσταση του μανδύα και του πυρήνα. Σ΄ αυτήν τη δραστηριότητα ικανοποιού-
νται οι στόχοι Α4,Β6. Η 5η δραστηριότητα τους επιστρέφει πίσω στο λογισμικό της Γεωγρα-
φίας όπου καλούνται να επισκεφτούν την υποενότητα «Κινήσεις λιθοσφαιρικών πλακών, 
ρηγμάτων» και να πατήσουν πάνω στα βέλη του διαδραστικού παγκόσμιου χάρτη όπου θα 
μελετήσουν τις 3 κινήσεις των λιθοσφαιρικών πλακών συμπληρώνοντας ταυτόχρονα και τα 
κενά του κειμένου που τους παρατίθεται. Οι διδακτικοί στόχοι Α5,Α6,Β2 υλοποιούνται. Το 
φύλλο εργασίας κλείνει με την 6η δραστηριότητα όπου με τη μορφή παιχνιδιού τους ζητεί-
ται να ταιριάξουν τις λιθοσφαιρικές πλάκες πάνω στον παγκόσμιο χάρτη. Κρίνεται αναγκαίο 
οι μαθητές να επισκεφτούν την υποενότητα «Το παιχνίδι της Παγγαίας» από το λογισμικό 
της «Γεωλογίας-Γεωγραφίας Α΄-Β΄ Γυμνασίου». Ικανοποιούνται οι στόχοι Α5,Β6,Β7. Το σύ-
νολο των δραστηριοτήτων ικανοποιεί τους διδακτικούς στόχους Γ1, Γ2, Γ3, Γ4,Γ5.  

Στο 3ο Φύλλο εργασίας, το οποίο μπορεί να δοθεί και ανεξάρτητα στους μαθητές της Α΄ Λυ-
κείου στα πλαίσια του μαθήματος επιλογής «Γεωλογία-Διαχείριση φυσικών πόρων», κα-
λούνται οι μαθητές να κάνουν μια γρήγορη επανάληψη στις κινήσεις των λιθοσφαιρικών 
πλακών και τα αίτια πρόκλησής τους μέσα από το χάρτη εννοιών που βρίσκεται στην αρχική 
οθόνη της ενότητας «Εσωτερικό της Γης» του λογισμικού «Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυ-
μνασίου». Αφού ολοκληρωθεί η 1η δραστηριότητα, οι μαθητές επισκέπτονται την εκπαιδευ-
τική πύλη http://geogr.eduportal.gr όπου επιλέγουν να μελετήσουν πρώτα την προσομοίω-
ση «Κίνηση λιθοσφαιρικής πλάκας» και να απαντήσουν στις ερωτήσεις της 2ης δραστηριό-
τητας που σχετίζονται με τη δημιουργία νησιωτικού και ηφαιστειακού τόξου. Στη συνέχεια, 
παρακολουθούν την προσομοίωση «Ηφαίστεια» όπου περιγράφεται η ανατομία ενός η-
φαιστείου και καλούνται να αναφέρουν τα μέρη του στην 3η δραστηριότητα. Οι παραπάνω 
δραστηριότητες ικανοποιούν τους στόχους Α7,Β4,Β6,Β7. Η 4η δραστηριότητα διαπραγμα-
τεύεται τη μεγάλη σεισμικότητα που εμφανίζει η Ελλάδα λόγω της θέσης της στα όρια της 
ευρασιατικής πλάκας και το διαφορετικό σεισμικό κίνδυνο των διάφορων περιοχών της. Οι 
δύο επόμενες δραστηριότητες ασχολούνται με τους εξωγενείς παράγοντες που διαμορφώ-
νουν το ανάγλυφο της Γης. Στην 5η δραστηριότητα οι μαθητές επιλέγουν από την ίδια εκ-
παιδευτική πύλη την προσομοίωση «Διάβρωση του εδάφους» όπου εκεί μελετούν τα στά-
δια διάβρωσης ενός βραχώδους εδάφους και μιας παράκτιας περιοχής απαντώντας παράλ-
ληλα και σε αντίστοιχες ερωτήσεις. Ικανοποιούνται οι στόχοι Α8,Β4,Β5. Αν το φύλλο εργα-
σίας απευθύνεται σε μαθητές Α΄ λυκείου ως 6η και τελευταία δραστηριότητα θα είναι η με-
λέτη της προσομοίωσης «Αλλαγές στην επιφάνεια της γης» όπου 20 διαφάνειες περνούν 
από την οθόνη του υπολογιστή απεικονίζοντας φυσικά τοπία που έχουν αλλάξει μορφή είτε 
από φυσικά αίτια είτε από ανθρώπινες παρεμβάσεις. Καλούνται οι μαθητές να αναγνωρί-
σουν την αιτία της εδαφικής ή οικολογικής υποβάθμισης που συντελείται στην εικόνα. Ικα-
νοποιούνται οι στόχοι Α9,Β6,Β7.  

Εάν το φύλλο εργασίας, όπως και τα προηγούμενα δύο φύλλα, απευθύνεται αποκλειστικά 
σε μαθητές της Α΄ γυμνασίου η 6η δραστηριότητα διαφοροποιείται. Καλούνται τα παιδιά να 
επισκεφτούν την ιστοσελίδα 
www.paidika.gr/index.php?option=com_content&task=view&id=1808&Itemid όπου θα δια-
βάσουν τους στίχους του ποιήματος «Ο βράχος και το κύμα» του Αρ. Βαλαωρίτη. Σ’ αυτό το 
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ποίημα φαίνεται η υποταγή του βράχου δηλαδή του φυσικού περιβάλλοντος στις εξωγενείς 
δυνάμεις που αναπτύσσονται στον πλανήτη μας. Ικανοποιούνται οι στόχοι Α9,Β6,Β7. Το 
σύνολο των δραστηριοτήτων ικανοποιεί τους στόχους Γ1, Γ2, Γ3, Γ4,Γ5.  

 

  

Εικόνα 1 (α) Διαφάνεια από το λογισμικό «Γεωλογία-Γεωγραφία Α΄-Β΄ Γυμνασίου,(β) Διαφά-
νεια από την εκπαιδευτική πύλη http://geogr.eduportal.gr, διαθέσιμη, [online], 27/4/2014, 
(γ)Απόσπασμα από τις ερωτήσεις του Φύλλου αξιολόγησης σχεδιασμένες στο περιβάλλον 

Hotpotatoes6 (δ) Το 2ο και 3ο φύλλο εργασίας 

Συμπεράσματα 

Η εφαρμογή των ΤΠΕ στο παρόν σενάριο αποτέλεσε από τις in situ παρατηρήσεις γόνιμο 
έδαφος ανάπτυξης των μαθητών κατά το οποίο επιτεύχθηκαν η κατανόηση του μηχανισμού 
γένεσης των οροσειρών, των ηφαιστείων, των σεισμών που είναι αποτέλεσμα ενδογενών 
δυνάμεων καθώς και των διαδικασιών της αποσάθρωσης, διάβρωσης και απόθεσης που 
προκαλούν αλλαγές στις γεωμορφές από τις εξωγενείς δυνάμεις ή και την επιρροή που αυ-
τές ασκούν στη ζωή των ανθρώπων (Παπανικολάου & Σίδερης 2010). Επίσης, τα απολιθώ-
ματα αποτελούν σημαντική πηγή πληροφοριών για τις συνθήκες (παλαιογεωγραφικές, πα-
λαιοκλιματικές κ.ά.) που επικρατούσαν σ’ ένα περιβάλλον ιζηματογένεσης κατά την περίο-
δο απόθεσης του στρώματος που τα περιέχει (Δερμιτζάκης και Λέκκας 1986). Άρχισε να γί-
νεται αντιληπτό στους μαθητές ότι οι ανθρώπινες παρεμβάσεις στο φυσικό περιβάλλον πα-
ρόλο που στοχεύουν στη βελτίωση της ποιότητας ζωής του ανθρώπου αργά ή γρήγορα εί-
ναι πιθανό να το υποβαθμίσουν. Για παράδειγμα, η μεταβολή αγροτικής ή δασικής γης σε 
αστικό κέντρο προκαλεί δραματικές αλλαγές (Λέκκας 1998). Πέρα από τη συγκεκριμένη 
στοχοθεσία που υπαγορεύει το περιεχόμενο αυτού του διδακτικού σεναρίου, απώτερος 
σκοπός του είναι να προάγει την ευαισθητοποίηση των μαθητών έτσι ώστε αυτοί να δια-
μορφώσουν θετική στάση για την επίλυση περιβαλλοντικών ζητημάτων που απασχολούν τη 
σύγχρονη κοινωνία και ως ενεργοί πολίτες να προχωρήσουν στην ανάληψη δράσεων στο 
μέλλον που θα αποκαταστήσουν το περιβαλλοντικό σφάλμα και θα εδραιώσουν το φυσικό 
μέτρο. 
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Αξιολόγηση 

Η αξιολόγηση των μαθητών ως προς τις γνώσεις που αποκόμισαν από τη διδασκαλία της 
Λιθόσφαιρας έγινε με τη βοήθεια του εκπαιδευτικού λογισμικού Hot Potatoes 6. Συντάχτη-
κε από τον εκπαιδευτικό κατάλληλο φύλλο αξιολόγησης με 15 ερωτήσεις Σωστού/Λάθους 
όπου απαντήθηκε από τις ομάδες των μαθητών, στους υπολογιστές του εργαστηρίου της 
Πληροφορικής, στο τέλος της 3ης διδακτικής ώρας. 
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	Η αξιοποίηση της ιστοεξερεύνησης (webquest) ως εργαλείο της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης
	Η αξιοποίηση του  Geogebra για τη διδασκαλία της εκθετικής συνάρτησης
	Η απλόχερη συμβολή των δυναμικών περιβαλλόντων γεωμετρίας στη μελέτη 
	Η επίδραση της χρήσης εκπαιδευτικού λογισμικού των μαθηματικών στην επίδοση και τις στάσεις των μαθητών
	Η τριγωνομετρία δημιούργημα της αναλογίας
	Μελέτη κίνησης σωμάτων στη φυσική και μαθηματική μοντελοποίηση με χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού
	Εισαγωγή
	Η Άλγεβρα και η Μηχανική αποτελούν μια περιοχή των Μαθηματικών και της Φυσικής αντίστοιχα, οι οποίες παρουσιάζουν ιδιαίτερες δυσκολίες που σχετίζονται με την κατανόηση των εννοιών τους, δυσκολίες που αφορούν τόσο το μαθητή όσο και το διδάσκοντα. Που ό...
	Έχει θεωρηθεί ότι ένας τρόπος υπέρβασης της δυσκολίας κατανόησης εννοιών είναι η επίλυση λεκτικών προβλημάτων η οποία συνδέει τον αλγεβρικό συμβολισμό με πραγματικές καταστάσεις. Φαίνεται ότι η επίλυση προβλημάτων δεν έχει αποδώσει τα επιδιωκόμενα απο...
	σματα, αφού παρατηρήθηκε το φαινόμενο οι μαθητές να περιορίζονται σε αποστήθιση κανόνων και μεθόδων αντιμετώπισης των προβλημάτων χωρίς να κατανοούν τις έννοιες που χρησιμοποιούν. Από την άλλη η κατανόηση μιας έννοιας είναι ανάλογη προς το πλήθος των ...
	Η συγκεκριμένη εργασία φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αλλαγή-βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στα Μαθηματικά-Φυσική και στη διαδικασία προσέγγισής τους. Οι μαθητές θα συνδέσουν τη μορφή της γραφικής παράστασης της γραμμικής -τετραγωνικής συνάρτησ...
	Μέσα από τις δυνατότητες του λογισμικού οι μαθητές θα εμπλακούν σε διαδικασίες μοντελοποίησης και στη συνέχεια σε υλοποίηση του μοντέλου. Αυτό θα τους επιτρέψει να πειραματιστούν με παραμέτρους κίνησης, να μελετήσουν την κίνηση και τέλος να βγάλουν συ...
	Οι πολλαπλές αναπαραστάσεις της συνάρτησης, στο μαθησιακό περιβάλλον που θα υλοποιηθούν οι δραστηριότητες, είναι δυναμικά συνδεδεμένες και η μετάβαση από τη μια στην άλλη γίνεται μέσα από τη δυνατότητα αλληλεπίδρασης των ψηφιακών εργαλείων.
	Στη συγκεκριμένη εργασία και στα πλαίσια του αναλυτικού προγράμματος σπουδών της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μελετήσαμε την ευθύγραμμη κίνηση (πτώση σώματος από ένα ορισμένο ύψος θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα ή μη, κίνηση στο κεκλιμένο επίπ...
	1PηP Δραστηριότητα: Μελέτη της πτώσης ενός σώματος – Κατακόρυφη βολή.
	Το προτεινόμενο σενάριο φιλοδοξεί να συμβάλλει στην αλλαγή-βελτίωση της στάσης των μαθητών απέναντι στη Φυσική και στα Μαθηματικά. Τους δίνεται δε η δυνατότητα να εμπλακούν με προβλήματα που απαιτούν διερεύνηση και πειραματισμό με αποτέλεσμα την δημιο...
	Οι γενικοί στόχοι που θέλουμε να επιτευχθούν είναι:
	1. Οι μαθητές να ασκηθούν στην επιστημονική μέθοδο (παρατήρηση, περιγραφή και ερμηνεία των φυσικών φαινομένων).
	2. Να εξοικειωθούν στη χρήση εκπαιδευτικού λογισμικού.
	3. Να εξοικειωθούν με τις γραφικές παραστάσεις, η απεικόνιση μιας γραφικής παράστασης με βάση τη φυσική σημασία, καθώς και οι πληροφορίες που παρέχει.
	4. Να καλλιεργήσουν το πνεύμα συνεργασίας στη διαδικασία κατάκτησης της γνώσης.
	5. Να αγαπήσει ο μαθητής τη γνώση ως μέσον κατανόησης και βελτίωσης του εαυτού του και του κόσμου.
	Ο σκοπός μας σ’ αυτή τη δραστηριότητα είναι η μελέτη της κίνησης ενός σώματος όταν αφή-
	Σχήμα 1: α. Οθόνη του "Ελεύθερη πτώση.ip"  β. Οθόνη του “Πτώση στον αέρα.ip”
	νεται ελεύθερο από ορισμένο ύψος από την επιφάνεια του εδάφους μέσω προσομοιώσεων στο περιβάλλον του Interactive Physics.
	Αν η κίνηση γίνεται στον αέρα -όπως συμβαίνει στην πράξη- εκτός από το βάρος στο σώμα ασκείται και αντίσταση από τον αέρα, μια δύναμη που έχει πάντα φορά αντίθετη προς την ταχύτητά του. Το μέτρο αυτής της δύναμης εξαρτάται από την ταχύτητα. Επειδή το...
	Στο σχήμα 1α, φαίνεται το περιβάλλον προσομοίωσης που δημιουργήθηκε για τη μελέτη της πτώσης ενός σώματος (αρχείο "Ελεύθερη πτώση.ip"), θεωρώντας την αντίσταση του αέρα αμελητέα (ελεύθερη πτώση). Με το κουμπί “Αντίσταση του αέρα…’”, ανοίγει ένα παράθ...
	Στο σχήμα 1β, έχουμε την περίπτωση της πτώσης ενός σώματος (αρχείο “Πτώση στον αέρα.ip”), όπου εκτός από το βάρος έχουμε και την επίδραση της αντί-στασης του αέρα, μιας δύναμης που έχει πάντα φορά αντίθετη προς την ταχύτητά του και το μέτρο αυτής της...
	Σ’ αυτήν εδώ την προσομοίωση, οι μαθητές μπορούν μέσω των διαγραμμάτων y-t και v-t να διαπιστώσουν ότι εφόσον το βάρος είναι σταθερή δύναμη αλλά η αντίσταση του αέρα αυξάνεται, για κάποια τιμή της ταχύτητας τα μέτρα αυτών των δυνάμεων εξισώνονται. Αυ...
	Σχήμα 2: Οθόνη του “Κατακόρυφη βολή.ip”
	Ακολούθως, ο διδάσκων προτρέπει τους μαθητές να επιλέξουν με το κουμπί “Αντίσταση του αέρα…’”, την περίπτωση ‘Υψηλή’, στην οποία η αντίσταση του αέρα είναι ανάλογη του τετραγώνου της ταχύτητας του σώματος. Παρακολουθώντας την προσομοίωση καλούνται να...
	Τέλος, ανοίγοντας οι μαθητές το αρχείο “Κατακόρυφη βολή.ip” (Σχ. 2) και επιλέγοντας την αρχική ταχύτητα εκτόξευσης vRoR =10m/s, την τιμή της επιτάχυνσης βαρύτητας g=10m/sP2P με την αντίσταση του αέρα αμελητέα, μπορούν να διαπιστώσουν με την βοήθεια τ...
	Το σενάριο ολοκληρώνεται με τη συμπλήρωση 2 φύλλων εργασίας από τους μαθητές.
	2PηP Δραστηριότητα: Πειραματικός προσδιορισμός της επιτάχυνσης σώματος κατά την κίνησή του σε κεκλιμένο επίπεδο.
	Σχήμα 3: Πειραματική διάταξη για τον υπολογισμό της επιτάχυνσης
	Το πείραμα στο εργαστήριο του σχολείου είναι μια διαδικασία μετασχηματισμού της πραγματικότητας σε ελεγχόμενες συνθήκες χώρου και αναπαραγωγής ενός φαινομένου ρυθμίζοντας τις συνθήκες εξέλιξής του, σύμφωνα με το σκοπό μας. Κατά τη διεξαγωγή του πειράμ...
	Το σχέδιο αυτό του μαθήματος έχει διάρκεια 2 διδακτικών ωρών και απευθύνεται σε μαθητές της Α΄ Λυκείου. Ο αριθμός των μαθητών είναι 20 και χωρίζονται σε ομάδες των 3-4 ατόμων. Κάθε ομάδα εκτελεί στον δικό της πάγκο την εργαστηριακή άσκηση και επεξεργ...
	Η διαδικασία ξεκινά με τη μέτρηση της διαμέτρου δ του σφαιριδίου που θα κινηθεί στο κεκλιμένο επίπεδο, με τη βοήθεια ενός παχύμετρου.
	Αφήνουμε το σώμα να ξεκινήσει χωρίς αρχική ταχύτητα από το ανώτερο μέρος της διαδρομής του διανύοντας μια απόσταση x, στο κεκλιμένο επίπεδο και καταγράφουμε το χρόνο φωτοσκίασης του σώματος (δηλαδή του χρόνου ts, που απαιτείται για να διανύσει η σφαίρ...
	Πίνακας 1: Μετρήσεις και υπολογισμοί στο Function Probe
	εκτελούμε παίρνουμε τη γραφική παράσταση x-t (Σχήμα 4). Γνωρίζοντας το συντελεστή του tP2P, καλούνται οι μαθητές να υπολογίσουν την επιτάχυνση α του σώματος (1PηP μέθοδος).
	Σχήμα 4: Διάγραμμα x-t
	Στο σχήμα 5α, έχουμε το διάγραμμα x-tP2P/2, που είναι μια ευθεία και ο διδάσκων προτρέπει τους μαθητές να αιτιολογήσουν τη μορφή της και να υπολογίσουν με τη βοήθεια του την επιτάχυνση
	α (2η μέθοδος).
	Επίσης, με τη βοήθεια του διαγράμματος v-t (Σχήμα 5β), οι μαθητές καλούνται να υπολογίσουν και πάλι την επιτάχυνση α (3PηP μέθοδος). Τέλος, συγκρίνουν τα αποτελέσματα και για τις τρεις μεθόδους.
	Σχήμα 5:  α. Διάγραμμα x-tP2P/2             β. Διάγραμμα v-t
	1. Πειραματική εκτέλεση πλάγιας βολής σώματος.
	Η διδασκαλία της πλάγιας βολής στοχεύει:
	Σχήμα 6: Οθόνη του “Πλάγια βολή μπάλας.trk” του Tracker
	• Στην κατανόηση του γεγονότος ότι η πλάγια βολή είναι σύνθετη κίνηση, δηλαδή αποτέλεσμα απλής σύνθεσης δύο ανεξάρτητων κινήσεων που μπορούμε να τις προσδιορίσουμε ξεχωριστά.
	• Στην παρατήρηση, περιγραφή και ερμηνεία από τους μαθητές ολόκληρου του φαινόμενου της πλάγιας βολής.
	Οι μαθητές της Β΄ Λυκείου στους οποίους απευθύνεται το συγκεκριμένο σχέδιο μαθήματος διάρκειας 1 διδακτικής ώρας, μελετούν το φαινόμενο ο καθένας ξεχωριστά αλλά και συνεργατικά. Ακολούθως, με τη θεωρητική προσέγγιση της πλάγιας βολής οδηγούνται στην ε...
	Η πλάγια βολή σώματος μελετήθηκε με τη βιντεοσκόπηση στο γήπεδο του σχολείου, μιας προσπάθειας εκτόξευσης μπάλας του μπάσκετ από ένα μαθητή που βρήκε το στόχο. Η επεξεργασία του παραπάνω video έγινε με χρήση του λογισμικού Tracker από τον διδάσκοντα, ...
	2. Θεώρημα Μέσης Τιμής - Θεώρημα Rolle.
	Το σενάριο με τίτλο "Θεώρημα Μέσης Τιμής - Θ. Rolle" είναι διάρκειας 5 διδακτικών ωρών και απευθύνεται στους μαθητές Γ΄Λυκείου(Θετικής& Τεχνολογικής Κατεύθυνσης). Οι μαθητές μέσω της γεωμετρικής εποπτείας που έχουν από τη γραφική παράσταση y-t ενός σώ...
	Σύντομη ανάλυση της αναμενόμενης διδακτικής πορείας:
	U1η διδακτική ώρα
	Αρχικά προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν το αρχείο “Κατακόρυφη βολή.ip” (Σχ. 2) και να περιγράψουν το φαινόμενο που εξελίσσεται στην οθόνη του υπολογιστή τους. Οι μαθητές εύκολα θα διαπιστώσουν το φαινόμενο της κατακόρυφης βολής, προς τα πάνω, ενός...
	Στη συνέχεια με κατάλληλα σχεδιασμένες δραστηριότητες επαναφέρουμε στη μνήμη των μαθητών τη φυσική και γεωμετρική ερμηνεία της παραγώγου συνάρτησης σε σημείο, καλλιεργώντας παράλληλα στους μαθητές τον προβληματισμό της ύπαρξης σημείων στη γραφική παρά...
	Προκειμένου να ενισχύσουμε τον παραπάνω προβληματισμό τους, προτρέπουμε τους μαθητές, σε επόμενη δραστηριότητα, να ανοίξουν το αρχείο “Rolle.gsp” του Sketchpad (Σχ. 7) και να πειραματιστούν με διαφορετικές συναρτήσεις (σύροντας μεταβολείς) και πατώντ...
	Στη συνέχεια τους ζητάμε να εκφράσουν τις παρατηρήσεις τους, με δικά τους λόγια, διατυπώνοντας μια εικασία. Οι προσπάθειές τους έχουν σαν αποτέλεσμα να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι: «Μπορούμε να βρούμε ένα τουλάχιστον σημείο πάνω στην καμπύλη, στο οπ...
	2η διδακτική ώρα
	Με τον σχεδιασμό κατάλληλης δραστηριότητας επιχειρείται η αποσταθεροποίηση της βεβαιότητας που μέχρι τώρα υπάρχει. Στη συνέχεια προτρέπουμε τους μαθητές να ανοίξουν σταδιακά τα αρχεία “σχέδιο1.gsp”, “σχέδιο2.gsp”, “σχέδιο3.gsp” του Sketchpad και να ε...
	Σχήμα 7: Οθόνη του “Rolle.gsp” του Sketchpad
	Με επόμενη δραστηριότητα στοχεύουμε να συνδέσουμε το Θεώρημα Μέσης Τιμής με το Θεώρημα Rolle. Προτρέπουμε και πάλι τους μαθητές να κάνουν μια διατύπωση αυτού πρώτα σε γεωμετρική και έπειτα σε αλγεβρική γλώσσα.
	U3 η διδακτική ώρα
	Προτρέπουµε τους µαθητές να ανοίξουν το αρχείο ¨Ερωτήσεις ανοικτού και κλειστού τύπου¨ και ατοµικά να το συµπληρώσουν. Έτσι, ο διδάσκων θα έχει τη δυνατότητα να ελέγξει αν η όλη διαδικασία απέδωσε τα αναµενόµενα αποτελέσµατα. Θα ακολουθήσει συζήτηση ...
	U4η -5η διδακτική ώρα
	Μοιράζουµε στους µαθητές το φύλλο εργασίας ΙΙ όπου παρουσιάζονται κάποιες ϐασικές εϕαρµογές αυτών των δύο ϑεωρηµάτων σε διάϕορα ϑέµατα όπως:
	α) ΄Υπαρξη ϱίζας της παραγώγου συνάρτησης.
	ϐ) Υπολογισµός της παραγώγου συνάρτησης σε σηµείο της (όταν δεν γνω- ϱίζουµε τον τύπο της).
	γ) Πλήθος ϱιζών συνάρτησης.
	δ) Απόδειξη ανισοτικών σχέσεων

	Μελέτη της σχέσης της θερμοκρασίας του αέρα και του γεωγραφικού πλάτους με τη βοήθεια «αποθηκευτικού νέφους»
	Πλάτος
	Διάγραμμα 1: Θερμοκρασία των πόλεων της Ευρώπης ως προς το γεωγραφικό πλάτος τους το Φεβρουάριο 2014.
	Διάγραμμα 2: Θερμοκρασία των πόλεων της Ευρώπης ως προς το γεωγραφικό πλάτος τους το Μάρτιο 2014.
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	Στάσεις των καθηγητών Φυσικών Επιστημών των Αρσακείων Σχολείων απέναντι στην αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική και μαθησιακή διαδικασία
	Σχεδιασμός, υλοποίηση και αξιολόγηση ενός εκπαιδευτικού σεναρίου για τη διδασκαλία των λιθοσφαιρικών πλακών
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	Coursera Kids  Έργο etwinning με τη χρήση MOOC (Massive Open Online Courses)
	Το συγκεκριμένο έργο αποτελεί ένα συνεργατικό σχέδιο εργασίας, το οποίο αξιοποιεί πραγματικές καταστάσεις επικοινωνίας που ευνοούν τη γλωσσική και διαπολιτισμική μάθηση, καθώς αποκτούν νόημα για τους μαθητές. Μέσω του ιστότοπου 37Thttp://www.etwinning...

	Learner-TeacherHood. Ένα καινοτόμο e-learning campus, μια νέα προσέγγιση στη μάθηση
	School of the future Έργο eTwinning στο πλαίσιο της διδασκαλίας της Αγγλικής στο Δημοτικό Σχολείο
	Spelling Bee. Εκπαιδευτικό σενάριο με χρήση Τ.Π.Ε. που συνδέει το μάθημα της αγγλικής γλώσσας στο Γυμνάσιο με τα αρχαία και τα νέα ελληνικά
	Συνοπτική Παρουσίαση του Σεναρίου
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	Οργάνωση διδασκαλίας – Υλικοτεχνική υποδομή
	Η διεξαγωγή της διδακτικής πρότασης πραγματοποιήθηκε αρχικά στην αίθουσα διδασκαλίας και στη συνέχεια στο εργαστήριο πληροφορικής. Οι μαθητές χωρίστηκαν σε ομάδες των 2 ατόμων (1 αγόρι, 1 κορίτσι). Είχε διάρκεια έξι διδακτικές ώρες.
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